LUPTA P.C.R. IMPOTRIVA PERICOLULUI FASCIST,
PENTRU APĂRAREA INDEPENDENŢEI NAŢIONALE,
OGLINDITA lN MANIFESTE ŞI MATERIALE (1934-1938)

După

instaurarea dictaturii fasciste fo Germania, penrtru popoarele Europei a înJCeput ,o perioaldă de luptă e:rioică in vederea apărării dreptuLui
lor legitim 1a existenţă şi independenţă naţiionruă, .grav ameninţat de forţf'le cele mai roacţionare pe ioare le-ia icunosicut vreodată iJStoria forţe
lor hi,t1er1smului g.ern11an.
Poporul român a privit pericolul hitlerismului german şi al aliaţilor săi,
revizioniştii horthyşti maghiari care urmăreau dezmembrarea naţio
nală şi invadarea României -- prin prisma suferinţelor îndurate de-a
lung.ul veacurilor datorită cotropitorilor de tot felul care i-au I"Îvnit bogă
ţitl1e, l-au asupri.t, au căutat să-i înălbuşe fiinţa naţională. 1n mintea 1poporului român erau deosebit de vii mai ales uriaşele jertfe date în primul
război mondi:al în eroicele lupte duse Lmpotrivia Germaniei şi Austro-Ungariei, aJ.e căror tr.upe ii cot11opiseră icea mai mare parte din teritoriul ţă
rii. Relevîn:d c•roismul de care au fost animiaţi românii în luptele din vara
anu.lui 1917 pentru apărarea pămîntului ţării, Nicolae Ceauşescu, secretar
[_{en.cml ,al Partidului Comrunist Român, în cuvJntarca rostită la 12 august
1967 cu ocazia aniversării a 50 de iani de la bătăliile de la Mărăşti, Mără
şeşti şi Oituz, arărta următoarele: ,,Ostaşii şi ofiţerii români muncitori,
ţărani şi intelectuali au apărat cu preţul vieţii fiecare palmă din pă
minrtul piatriei invadate de duşman, aidă.uigînd 0Stfel o nouă şi măreaţă pial{ină de glorie şi de vitejie Ia hronicul nieoonului nost,ru, 1a tDadiţiile eroict~
ale luptei pr.ntru neatirnare, pentru libertate naţională şi socială" 1 .
In lupta cu cotropitorii străini poporul român a învins însă de fiecare'
dartă, pentru că avea de partea sa diiepbatea istork:ă, tradiţ~a sfîntă a eroicelor lupte desfăşurate din cele mai vechi timpuri pentru libertatea neamului, pentru apărarea fiinţei sale naţionale. ,,ln decursul veacurilor arăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul general al P.C.R. în cUNintarea rostită cu ooazia vizitei din septembrie 1966 la Alba Iulia - peste
pămînturile patriei noastre de astăzi au trecut multe năvăliri. Dar urmaşii lui Deoeba'l şi Traian au ştiut permanent să-şi păstreze fiinţia -naţională,
1 Nicolae Ceauşescu, Cuvîntare rostită la 12 august 1967 cu. ocazia aniversării
a 50 de o.ni de la bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, în Scinteia, nr. î43l
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să-şi creeze o cultură şi o civilizaţie pI!oprie în strînsă legătură cu civilizaţia şi cultura mondială şi să asigure dezvoltarea şi înaintarea 1 contin.uă
a poporului nostru spre o viiaţă demnă şi independentă" 2 •
Tot astfel s-a întîmplat ş,j în cazuil. pericolului hitlerismului german, şi

a aliaţilor săi revizionişti. Poporul român, toaite forţele sa,le sociale progresiste în frunte cu clasa muncitoare condusă de P.C.R., s-au ridicat cu
aceeaşi hotărîre c.are i-a animat pe înaintaşi, la lupta împotriva pericolului fascist, pentru apărarea independenţei şi unită~ii naţionale grav periclitate de Germania hitleristă şi Ungaria horthystă, pornite să revizuiască
pe orioe cale, inclusiv agresd.un.ea arimată, tratatele de pace de la Versailles şi Trianon încheiate după primul război mondial.
Această hotărîre de luptă a poporului român, a clasei muncitoare, a
fost exprimată cu toată tăria încă in luptele din 1933 organizate şi conduse de P.C.R. Prin aceste lupte a fost dată o puternică lovitură nu numai reacţiunii interne care voia să orienteze ţara spre fascism, ci şi hitlerismului instaurat cu puţin timp înainte în Germania şi ale cărui pLanruri
înrobitoare afectau independenţa şi integritatea naţională a RamânieL
Lupta clasei muncitoare şi a velorlalte forţe democratice ale poporului,
hotărîte să apere ţara de pericolul fascismului intern şi extern, a crescut
în amploare în perioada anilor 1934-1938.
în calitate de conducător al luptei antifosciste a poporului, partidul comunist a desfăşurat o vastă adiViitaite politică, organizatorică şi pr:opaigandistică în vederea mobilizării maselor la luptă. O oglindă vie a acestei
lupte neobosite, pline de răspundere şi abnegaţie, desfăşurată de P.C.R.
pentru apărarea intereselor supreme ale patriei îl constituie şi uriaşul
material propagandistic răspîndit de comunişti în rîndul maselor în anii
1934-1938. Studiul de faţă se va ocupa mai ales de unele manifeste şi
materiale ale partidului ce demască pericolul fascismului intern, al hitlerismului german şi al aliaţilor săi revizionişti, pentru libertatea, independenţa şi integritatea naţională a României.
In cadrul materialelor propagandistice răspindite de P.C.R. în rîndul maselor
în anii 1934-1938 în vederea mobilizării lor la lupta antifascistă, la apărarea independenţei patriei, \.lJil rol de seamă îl aveau manifestele. Tipărite şi difuzate cu
cele mai mari greutăţi datorită condiţiilor aspre ale ilegalităţii, teroarei poliţienieşti.
atacurilor organizaţiilor fasciste asupra mişcării revoluţionare şi antifasciste, manifestele răspîndite de comunişti, de activiştii organizaţiilor de masă, de alte persoane
devotate cauzei antifasciste transmiteau în mase cuvîntul de ordine al partidului.
Prin ele era chemat poporul la luptă unită împotriva pericolului fascist, pentru
apărarea ţării împotriva expansiunii hitleriştilor gennani şi a aliaţilor săi. Im 1
preună cu presa ilegală şi democratică antifascistă, manifestele constituiau o veri•
tabilă armă propagandistică, fără de care ar fi fost de neconceput făurirea unei
largi opinii şi mişcări de masă ostile fascismului, hitlerismului. în perioada de după
luptele din 1933 par,tidul a făcut o adevărată cotitură în ceea ce priveşte legătura
sa cu masele, atragerea acestora la lupta antifascistă tocmai datorită muncii sale
propagandistice fecunde. felului cum a ştiut să facă cunoscute maselor obiectivele
majore pentru oare luptă: apărarea ţării de ,pericolul fascist spre care căutau să
împin_gă ţara cele mai reacţionare vîrfuri ale claselor dominante în frunte cu orgunizaţiile fasciste, apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii naţionale a:
României împotriva hitlerismului german şi a aliaţilor săi revizionişti.
2

Scînteia, nr. 7126 din 9 octombrie 1966.

https://biblioteca-digitala.ro

LUPTA P.C.R. lMPOTRIVA PERICOLULUI FASCIST

377

Manifestele ,partidului au adus o contribuţie de seamă la înţelegerea acestor
obiective de luptă ce stăteau în faţa poporului. Din cercetarea vastului material
arhivistic al manifestelor care, deşi îngălbenit de vreme, de condiţiile grele în care
a cir,culat, constituie şi azi o mărturie vie a luptei grele şi neobosite a partidului
pentru apărarea ţării de pericolul fascist - rezultă că una din coordonatele principale ale tematicii manifestelor din aceşti ani era lupta antifascistă, antihitleristă.
O atenţie deosebită a acordat partidul, în manifestele răspîndite între anii
1934-1938, demascării pericolului fascismului i111term ce venea din partea organizaţiilor fasciste în frunte cu „Garda de fier", a hitlerismului germ:m şi a aliaţilor
săi revizionişti care periclitau libertatea, independenţa şi integritatea naţională a
României.
Consi.derînd în mod just că ,pericolul fascist intern vine din partea organizaţiilor
fasciste create de oligarhie, P.C.R. a răsp~ndit în mase un mare număr de manifeste demascatoare la adresa „Gărzii de fier", a organizaţiei „Grupul etnic g:erman•' 3
şi a altor organizaţii teroriste de tip fascist pe care vîrfurile cele mai reacţionare
ale claselor dominante şi hitleriştii germani oăutau să le impună în viaţa politică
a ţării. ,,Mişcarea legionară, agentura hitlerismului în România, aservită integral imperialismului german - arăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu în expunerea la a 45-a
aniversare a P.C.R. - a dus o politică profUJnd antinaţională, prejudiciind grav
interesele poporului român. a subordonat ţara dominaţiei Germaniei hitleriste, punînd în pericol însăşi existen~a României ca stat independent şi suveran"".
Cu sprijinul politic şi material primit după 1933 dinafară de la hitleriştii germani, ,,Garda de fier" a desfăşurat o activitate diversionistă Îlndreptată împotriva
mişcării revoluţionare, antifasciste şi democratice, urmărind instaurarea în ţara
noastră a dictaturii fasciste şi subordonarea ei Germaniei hitleriste . .,Garda de fier"
desfăşura o deşămţată activitate anticomunistă, şovină şi antisemită, folosind totodată cu abilitate în drumul ei spre putere prejudecăţile mistke ale maselor, nemulţumirile lor reale de pe urma politicii guvernelor P.N.Ţ. şi P.N.L. Pentru a induce î:n eroare masele, legionarii lansau tot felul de lozinci diversioniste, avansau
promisiuni demagogi,ae, organizau procesiuni zgomotoase, adoptau titulaturi amăgi
toare etc.
întrucît activltatea acestei agenturi a hitlerismului în România periclita grav interesele naţionale ale ţării, pentru dizolvarea ei s-au ridicat în repetate rînduri comuniştii, antifasciştii, toţi democraţii cinstiţi, cărora le erau scumpe idealurile de
libertate naţională cucerite cu atîtea sacrificii de poporul român în trecut. Pentru
dizolvarea „Gărzi de fier" s-au pronunţat şi o serie de personalităţi politice burgheze marcante cu vederi antihitleriste. Astfel, Nicolae Titulescu, ministrul afacerilor străine, îl avertiza pe I. G. Duca, şeful guvernului liberal, că această grupare
teroristă „e în serviciul hitlerismului" şi că succesul ei ,,ar fi egal cu împlîntarea
influenţei" germano-naziste în România 5• La îndemnul lui Nicolae Titulescu şi a1
altor personalităţi politice cu vederi antihitleriste, I. G. Duc-a a dizolvat la 9 decembrie 1933 „Garda de fier". în urma măsurilor luate de guvern împotriva acestei
organizaţii, legionarii s-au răzbunat crunt, cu mijloaaele de luptă tipic fasciste, împotriva lui I. G. Duca. După o ameninţare prin care i se comunica: ,,D-ta şi Titulescu v-aţi iscălit moartea" 6, primul ministru liberal a fost asasinat mişeleşte pe
peronul gării Sinaia la 9 decembrie 1933, spre indignarea opiniei publice progresiste
din ţară şi străinătate. Dar „Garda de fier" şi-a continuat activitatea sa criminală
şi după aceste măsuri luate împotriva ei, adoptînd însă ulterior o nouă titulatură
şi anume „Partidul Totul pG?ntru ţară", în scopul inducerii în eroare a opiniei publice asupra adevăratului său caracter.
3
4

România în războiul antihitlerist, Bucureşti, 1966, p. 10.
Nicolae Ceauşescu, Partidul Comunist Român - continuator al luptei revo-

luţionare şi democratice a poporului român, al tradiţiilor mişcării muncitoreşti şi
socialiste în România, Bucureşti, 1966, p. 41.
5
Gheorghe Matei, Cum a fost asasinat I. G. Duca, în Magazin istoric. anul I,

nr. 3, iunie 1967, p. 13.
6

Ibidem.
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masele că scopurile şi conţinutul activităţii aceslei
au rămas la :fel de periculoase şi sub învelişul noii titulaturi pseudopatriotice prin care încerca să-şi mascheze adevărata faţă, cerind totodată guvernului o poziţie mai hotărîtă împotriva ei. Intr-un manifest al Comitetului Judeţean
Roman al P.C.R. din 1935, adresat Către Muncitori, Muncitoare, Ţărani, Meseriaşi.
Intelectuali, Către minoritarii asupriţi! se scria că: ,,Starea de asediu care a fost
introdusă după asasinarea lui Duca azi e menţinută pentru a împiedeca clasa muncitoare de a se organiza; pe cînd bandele fasciste au toată libertatea de a se organiza, ,,Garda de fier" care a fost desfiinţată, azi s-a reî,nfiinţat sub numele de «Partidul Totul pentru ţară»" 7 •
Indignat de faptul că noul guvern instaurat după omorîrea lui I. G. Duca nu a
trecut în continuare la măsuri eficiente pentru zădărnicirea cu desăvîrşire a activităţii criminale, antinaţionale a „Gărzii de fier", P.C.R. a răspîndit o serie de m:1nifeste prin care chema masele să ceară guvernului măsuri hotărîte împotriva organizaţiilor fasciste. In aceste manifeste se arăta că în timp ce guvernul tolerează
şi chiar sprijină organizaţiile fasciste trădătoare de ţară, miş<:area revoluţionară ~i
antifascistă care luptă pentru apărarea libertăţii şi independenţei naţionale a ţării
este ţinută sub cea mai neagră teroare, iar conducătorii ei, în frunte cu eroicii luptători din 1933 Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Gh. Vasilichi, C. Doncea.
D. Petrescu ş.a.s - sînt osîndiţi la ani grei de temniţă. ,,Doncea, Gheorghiu, Petrescu sînt ţinuţi în ghiarele călăilor în timp ce fasciştii Codreanu etc. se plimbă
liberi şi lucrează pentru distrugerea mişcării revoluţionare" - se arăta în manifestul din mai 1934 intitulat: Salvaţi pe comuniştii căzuţi în ghiarele călăilor siguP.C.R. a

căutat să lămurească

organizaţii

ranţei! lntăriţi

lupta de eliberare a conducătorilor ceferiştiJ"'J.

cercurilor guvernante reacţionare de încurajare pe de o parte a organizaţiilor fasciste şi de reprimare pe de altă parte a organizaţiilor antifasciste s-a vă
zut şi mai clar în toamna anului 1934. In timp ce guvernul instaurat după asasinarea lui I. G. Duca nu a luat măsuri eficiente de reprimare a organizaţiilor fasciste şi mai ales a „Gărzii de fier", ci a căutat doar să atenue:ze activitatea acestora
şi să şi le subordoneze, acordindu-le subvenţii, înlesniri pentru organizarea unor
congrese etc. 10 , împotriva organizaţiilor democratice antifasciste s-a trecut la represiune deschisă. Prirntr-o ordonanţă militară sint desfiinţate la 25 noiembrie 1934
32 de organizaţii democratice antifasciste şi presa acestora sub pretextul că periclitează „siguranţa statului", iar militanţii lor au fost arestaţi şi judecaţi. Evenimentul a stîrnit indignarea opiniei publice din ţară şi din străinătate. P.C.R. a cău
tat printr-o serie de materiale propagandistice să edifice masele asupra semnificaţiei măsurilor luate de guvern, chemindu-le la apărarea organizaţiilor democraticl'
antifasciste. într-un manifest al C.C. al P.C.R. din noiembrie 1934, adresat Către
întregul popor muncitor! Către toţi cetăţenii şi cetăţencele ţării!, se scria: .,Toate
organizaţiile de masă ale poporului muncitor din România au fost interzise. Toate
ziarele de stînga, orice drept de cuvîntare şi de scriere a poporului a fost suspendat. Toate sălile de întrunire au fost închise. Militanţii curajoşi pentru libertăţile
cetăţeneşti au fost arestaţi, ori în cel mai bun caz percheziţionaţi, bătuţi, batjocoriţi. Casele lor au fost în multe locuri vandaliceşte devastate"tt. Jn continuare manifestul cere maselor să se ridice pentru apărarea organizaţiilor democratice de
atacul fascist şi să elibereze pe conducătorii acestora ~nchişi sau tîrîţi în fata justiţiei de clasă burghezo-moşiereşti pentru „vina" de a-şi fi ridkat glasul în apărarea
libertăţilor democratice, în apărarea independenţei ţării de pericolul fascist, hitlerist. ,,Toţi ca unul sculaţi fără şovăire contra asasinilor politici ai organiz:1ţiilor
Poziţia

7

Arhiva Institutului de studii istorice

şi

social-politice de pe

l~ngă

C.C. al P.C.R.

(în continuare: I.S.I.S.P.) Cota A XIX-24, nr. inv. 813.
8

Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XVIII-2, nr. inv. 685; Cota A XVIII-44, nr. inv. 727.
Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XVIII-12, nr inv. 695.
10 Şt. Voicu, Pagini de luptă a Partidului Comunist Român, împotriva fascismului, pentru independenţă şi suveranitate naţională, în Lupta de clasă, nr. 6 clin
~

Hl66, p. 61.
11

Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XVIII-21, nr. inv. 704.
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voastre! Nu toleraţi reducerea voastră •la sdavia hitleristă! Opriţi mîna satrapilor!
Respingeţi atacul celei mai negre reacţiuni! Nu lăsaţi să înainteze hidra fascistă,
sîngeroasă şi războinică ... Trăiască lupta pentru eliberarea ceferiştilor, pentru eliberarea profesorului Constantinescu-Iru;;i, pentru eliberarea tuturor antifasciştilor şi
revoluţionarilor

din ocnele României"1 2•
zi internaţională de luptă împotriva războiului
- Comitetul Teritorial Ar,deal şi Banat al P.C.R. se adresa Către conducerea regională din Ardeal şi Banat a P.S.D. ca împreună să ia poziţie comună împotriva terorii pe care o exercita guvernul contra organimţiilor democratice antifasciste, in
timp ce organizaţiile fasciste şi conducătorii lor activau nestingherit sub ochii poliţiei şi sub oblăduirea partidelor burgheze: ,,Dizolvarea de către autorităţile militare
din Cluj a Ocrotirii mamei şi a copilului ,care servea intereselor mucitoreşti, precum şi a Ligilor îndreptate împotriva prejudecăţilor şi brutalităţilor este semnalul
de atac împotriva sindicatelor muncitorimii . . . Cămi,nele muncitore5ti răpite de la
sindicatele lllilitare sînt date pe mina sindicatelor galbene. Asasinii tovarăşului nostru Ludovic Minski se plimbă liberi, ,profesorii Bugnariu şi Constantinescu-Iaşi sînt
chemaţi în faţa justiţiei. Muncitorii din Valea Jiului, care la adunarea sindicală au
luptat pentru drepturile mlliildtorimii sint tîriţi de la post la post (de jandarmi,
n.n.) şi bătuţi"t3_
P.C.R. s-a adresat în repetate rînduri P.S.D., P.S.I., P.S.U. etc. pentru adoptarea
unor platforme care să stea la baza luptei comune pentru închegarea frontului
popular antifascist. Printre punctele acestor platforme figura cu insistenţă punctul
care cerea: dizolvarea organiz,aţiilor fasciste, arestarea şi pedepsirea conducătorilor
lor trădători de ţară care urmăreau instaurarea fascismului, îrnfeudarea ţării Germaniei hitleriste. Manifestul din septembrie 1935 adresat Către toată muncitorimea

ln manifestul de 1 august 1935 -

organizată şi neorganizată. Către ţărănimea muncitoare. Către funcţionarii statului
şi întreprinderilor particulare, pensionari, invalizi, văduve de război. Către mici
meseriaşi şi mici comercianţi, muncitori intelectuali. Către toţi cetăţenii! arăta că
în faţa creşterii rapide a pericolului fascismului im România, C.C. al P.C.R. s-a
adresat P.S.D. şi P.S.U. cu o nouă propunere pentru realizarea frontului unic de

luptă antifascistă

pe baza unei platforme cu următoarele revendicări: ,,1. Împotriva
de asediu şi a cenzurii. Pentru respectarea şi lărgirea drepturilor cetăţeneşti.
2. Amnistie politică deţinuţilor antifasdşti. Regim politic în închisori. 3. Împotriva
scumpetei. Desfiinţarea taxelor puse asupra articolelor de consum. 4. Îrmpotriva
execuţiilor silite. Introducerea impozitului progresiv pe venit. 5. Ajutorarea efectivă
c1 populaţiei din regiunile înfometate. 6. Împotriva pericolului de război, pentru
par0. 7. Combaterea şovinismului şi a organizaţiilor fasciste"'"·
Un alt manifest, din martie 1935, adresat de P.C.R. Către Comitetul Executiv

stării

al Partidului Social-Democrat, al Comitetului Central al Partidului Socialist Unitar! Către membrii Partidului Social-Democrat. Partidului Socialist Unitar si Sindicatelor afiliate la Confederaţia Generală a Muncii!, după ce demască legile /şi
măsurile represive ale guvernului împotriva mişcării revoluţionare şi antifasciste se
pronunţă, printre alte revendicări, ,,Pentru desfiinţarea organizaţiilor şi si,ndicatelor
fasciste ... Contra stării de asediu şi a cenzurii. Contra dizolvării organizaţiilor antifasciste şi a sindicatelor muncitoreşti. Pentru libertatea de organizare. întrunire, de
presă şi de cuvînt; pentru eliberarea ceferiştilor şi a tuturor antifasciştilor şi a deţinuţilor revoluţionari "1 5.

Datorită faptu~ui că şi în cadrul partidelor burgheze exista o puternică aversiune
faţă de fascism şi organizaţiile fasciste, că tot mai multe personalităţi politice
burgheze pătrunse de simţul răspunderii faţă de soarta ţării se pronunţau împotriva agenturii hitleriştilor în România, P.C.R., de pe o platformă lar~ă de luptă,

s-a adresat în repetate rînduri conducerii acestor partide pentru a colabora în lupta
comună antifascistă, pentru desfiinţarea organizaţiilor fasciste şi pedepsirea şefilor
acestora.
12

Ibidem.
Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XIX-34, nr. inv. 823.
Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XIX-44, nr. inv. 833.
15 Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XIX-8, nr. inv. 797.
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deschisă din 12 aprilie 1936 a C.C. al P.C.R. adresată Către Biroul
Naţional-Ţărănesc. după ce sînt demascate măsurile represive ale guvernului, printre care dizolvarea organizaţiilor antifasciste, organizarea
în întreaga ţară a unor procese intentate antifasciştilor, sprijinirea organizării Congresului „Gărzii de fier" etc.., se arată pericolul organizaţiei teroriste „Garda de
fier" nu numai pentru ,partidul comunist şi organizaţiile sale de masă, ci şi pentru
partidele burgheze - naţional-ţărănesc şi naţional-liberal. ,.S-a dovedit existenţa
unei mîini negre, organizatoare de asasinate ordinare, ofidnă de terorizare a exponenţilor politici dLn România şi a partidelor politice neafiliate făţiş fascismului.
De acolo au pornit gloanţele ucigătoare contra lui Duca, de acolo comploturi contra
altor oameni politici ... Mîna neagră a Gărzii de fier urzeşte planuri criminale de

In scrisoarea

Executiv al Partidului

vindere a ţării către hitlerismul imperialist. Mina neagră a Gărzii de fier pune la
cale lovituri de stat contra libertăţii poporului" 16• Se arată apoi că măsurile represive luate de către guvernul liberal au desfiinţat doar formal „Garda de fier", în
schimb lovesc în mişcarea revoluţionară, antifascistă şi i::hiar în partidele burr,ghezc.
,,Starea de asediu şi cenzura militară îndreptate la început contra celui mai democratic partid din România, Partidul Comunist, loveşte acum pe rînd tot ce este organizaţie democratică, ba chiar tot ce este exponent recunoscut al cetăţenilor ţării.
loveşte toate partidele politice, inclusiv partidul liberal ... "17 .
Scrisoarea atrage atenţia masei largi a membrilor partidului liberal şi armatei
- în mare majoritate pătrunsă de o opinie antihitleristă - asupra rolului de agentură jucat de „Garda de fier", a activităţii ei criminale în folosul Germaniei hitleriste, care putea avea drept rezultat pierderea independenţei naţionale a ţării:
.. Această grupare fascistă operează în ciuda voi,nţei părţii politiceşte treze a însuşi
Partidul Liberal şi a imensei majorităţi a armatei, care îşi vede rolul în apărarea
independenţei ameninţate a poporului ... "1 8•
Măsurile propuse de P.C.R. împotriva „Gărzii de fier" erau astfel formulate în
scrisoarea adresată P.N.Ţ.: ,,Pentru dizolvarea organizaţiilor fasciste şi arestarea
şefilor criminali, complotişti, mînjiţi de sînge şi profanatori ai mormintelor victimelor lor. Pentru formarea gărzilor cetăţeneşti de autoapărare contra zbirilor şi
asasinilor reacţionari şi fascişti. Pentru alegeri libere din care iasă un guvern care
să elibereze poporul de legiuirile de ,teroare şi imfometare, să garanteze libertăţile
publice şi să ţie ferm cursul politicii externe spre organizarea apărării colective
contra provocatorilor de război"l!l_
Folosind o tactică largă de luptă. P.C.R. a reuşit să stabilească legături cu diferite organizaţii şi fracţiuni politice burgheze, cu dizidenţe şi organizaţii locale şi cu
organizaţii de tineret ale P.N.Ţ., cu Partidul radical-ţărănesc (lunian), Partidul Conservator (Gr. Filipescu), cu care a dus tratative în vederea organizării de acţiuni comune contra pericolului fa~cist; sub influenţa partidului comunist o serie de organizaţii de masă ca de exemplu „Comitetele Oetăţeneşti" conduse de Dem. Dobrescu din dizidenţa naţional-ţărănistă de .stînga - desfăşoară o susţinută activitate
politică, militînd pentru apărarea libertăţilor democratice, pentru combaterea fascismului20.
P.C.R. a demascat în materialele propagandistice răs.pîndite în aceşti ani dema~10gia organizaţiilor fasciste cu care - speculînd greutăţile în care se zbăteau masele datorită politicii claselor c0nducătoare - căutau să înşele masele, să le distragă
de la lupta revoluţionară adevărată condusă de P.C.R. Astfel, un manifest din 1934.
al Comitetului Regional al P.C.R. din Valea Jiului, Către întreaga muncitorime din
Valea Jiului şi Reşiţa! chema pe muncitori - ~ndiferent de naţionalitate, convi,ngerile şi partidul politic căreia îi aparţin - să lupte pentru obţinerea adevăratelor
lfi
17

,s

l!J

Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XX-1, nr. inv. 926.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

20 I. lacoş, 30 de ani de la marile manifestaţii din Capitală. Un remarcabil episod al luptei antifasciste a poporului, î·n Momente din istoria Partidului Comunist
Român, Bucureşti, 1966, p. 114-116.
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lor revendicări economice şi politice. ,,Jos ofensiva burgheziei! Jos scăderile de salarii! Jos concedierile! Jos ră2Jboiul imperialist! ... Cerem muncă şi pîine, ajutor de
stat şomerilor ... Jos conducătorii fascişti!" 2t.
Intr~un manifest al C.C. al P.C.R. din ianuarie 1934 adresat ţărănimii şi intitulat
Pentru

alianţa revoluţionară

de

luptă

a

ţărănimii şi

proletariatului contra foametei!

partidul, militînd pentru revendkările juste ale ţărănimii - împroprietărirea cu
pămînt, anularea datoriilor, ajutorarea din partea statului, înlăturarea terorii fiscale şi jandarmereşti etc. - cerea totodată ţărăni.rmii 1.5ă lupte ,, ... contra orga,nizatiilor fasdste" 22
· Demascarea ·organizaţiilor fasciste, lupta ]mpotriva activităţii lor crim1nale s-a
făcut de către P.C.R. paralel cu demascarea fascismului însăşi ca ideologie şi regim
politic, arătîndu-se prejudiciile imense ce le va aduce el pentru popor. Pentru mai
multă eficienţă, partidul se folosea în demascarea fascismului de exemplul dictaturilor fasciste din Austria, Germania, Italia, care au înl.5emnat o experienţă tragică
pentru popoarele respective. Pornind de la evenimentele sîngeroase ce au avut loc
în AUJStria ]n februarie 1934, partidul a arătat maselor care este adevărata faţă a
fascismului, a demascat ororile săvîrşite de el, rolul mîrşav jucat de organizaţiile
sale în reprimarea poporului, perntru instaurarea dictaturii fasciste. Astfel, într-un
manifest din februarie 1934, Către toţi muncitorii, ţăranii, funcţionarii şi soldaţii!,
P.C.R. scria, printre altele: ,,Luptele din Austria vă arată faţa criminală a fascismului! In loc de o pîine şi muncă celor fără lucru, cum promiteau fasciştii - măcelă
rirea în grămadă împreună cu copiii şi femeile. In loc de îmbunătăţirea situaţiei
celor nevoiaşi, locuinţe pentru cei fără adăpost - distrugerea cu tunuri a tot ce
le vine în cale ... Fascismul s-a arătat -că nu este apărătorul maselor nevoia5e, ci
duşmanul lor de moarte! El este ,sluga celor bogaţi ... Iată faţa adevărată a fascismului! Iată ce au de aşteptat masele muncitoare din România de la dictatura fascistă ... Iată care este programul «Gărzii de fier»" 23 •
Intr-un alt manifest din iulie 1935, intitulat Către întregul popor muncitor de la
oraşe şi sate. Către naţionalităţile asuprite din România. Către
tînără asuprită şi exploatată!, P.C.R. arăta din nou maselor la ce

întreaga generaţie

se puteau al?tepta
de la fascism: ,,în primul rîrud ca şi în Germania lui Hitler şi în Italia lui Mussolini condiţiile voastre de viaţă se vor î,nrăutăţi. Salariile şi aşa de foame vor fi
scăzute, în timp ce alimentele de primă necesitate se scumpesc şi se vor scumpi din
ce în ce. Orele de muncă se vor urca în fiecare fabrică, atelier, birou, va fi introdus un regim de cazarmă. Şomajul va creşte, iar femeilor m:uincitoare li se vor impune ,condiţii de muncă şi mai mizerabile ... Ultimele crîrnpeie de drepturi de organizare a muncitorilor au fost luate. Sindicatele şi organizaţiile politice, culturale
şi sportive muncitoreşti sî-nt dizolvate, localurile î,nchise, ... Conducătorii neînfricoşaţi care s-au pus în .fruntea luptei maselor populare sînt arestaţi, schingiuiţi, bă
gaţi pe zeci de ani la ocnă, iar acum se pregăteşte asasinarea lor. lată ce avem de
aşteptat de la fascism: foame, şomaj, război!"v.. 1n încheiere, manifestul face o înflăcărată chemare maselor de la oraşe şi sate, femeilor. tineretului, întregii populaţii a ţării să se încadreze în lupta antifascistă, pentru distrugerea organizaţiilor
fasciste: ,,Dacă nu vreţi o completă distrugere a voastră şi a copiilor voştri, treceţi
imediat la organizarea luptei contra fascismului. Formaţi Comitete de acţiune în
toate fabricile, birourile, satele. Organizaţi întruniri ,şi demonstraţii de stradă şi
cereţi libertate de întrunire, de organizare, pentru presa muncitorească şi ţără
nească, arestarea conducătorilor fascişti şi dizolvarea tuturor organizaţiilor fasciste"25.
Numeroase sînt manifestele în oare P.C.R. 'dezvăluie în faţa maselor politica externă antinaţională promovată de organizaţiile fasciste cu scopul subordonării ţării
Gennaniei hitleriste şi împingerii ei în războiul antisovietic pregătit de Hitlcr.
21
2~

Zl
21

25

Arhiva I.S.I.S.P.,
Arhiva I.S.I.S.P.,
Arhiva I.S.I.S.P ..
Arhiva I.S.I.S.P.,
Ibidem.

Cota
Cota
Cota
Cota

A XVIII-50.
A XVIII-6, inv. nr. 689.
A XVIII-8, nr. inv. 691.
A XIX-12, inv. 801.
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Această politică ce punea în mare pericol integritatea şi fiinţa naţională a statului
român a fost înfierată in numeroase documente de partidul comunist. Un manifest
al C.C. al P.C.R. din 1935, adresat Către poporul muncitor din judeţul Hunedoara!
arăta ~ă „Garda de Iier", celelalte organizaţii fasciste şi conducătorii lor ., ... nu se
mulţumesc să pregătească jug greu şi jaf poporului român ... Fasciştii mai promit
fără ruşine că vor vinde ţara lui Hitler şi Horthy. Anunţă că vor pune oasele soldatului român la dispoziţia imperialismului fascist german pentru a face războiul
Iraţilor noştri muncitori şi ţărani liberi din Uniunea Sovietică. Fasciştii sint vinză
tori de ţară şi de popor" 26•
1n materialele propagandistice din aceşti ani, P.C.R. sublinia insistent perkolul
activităţii organizaţiilor fasciste ca agenturi ale lui Hitler, care subminau independenţa şi integritatea naţională a României. .,In ura lor contra oricărei mişcări de
eliberare a poporului, organizaţiile fasciste dau mina cu cei mai înverşunaţi duş
mani ai poporului muncitor, cu fasciştii germani. Fasciştii sint agenţii deschişi ai
hitlerismului în România, ai hitlerismului singeros imperialist care pregăteşte răz
boiul ... Dindu-şi mina cu hitlerismul, devenind agenţii săi, fasciştii români p1.m
in pericol însăşi libertatea naţională a poporului român"i'.
P.C.R. şi-a exprimat în numeroase materiale îngrijorarea în legătură cu activitatea antinaţională a organizaţiilor fasciste, cu rolul lor de ,coloană a V-a a hitlerismului in România. Intr-o scrisoare din 1936 a C.C. al P.C.R. Către Comitetul Exe-

cutiv al Partidului Social-Democrat! Către Comitetul Executiv al Partidului Socialist Unitar!, după ce salută primii paşi în colaborarea cu aceste partide pe linia
unităţii de acţiune in vederea asigurării succesului frontului popular a1I1tifascist,
se insista din nou asupra punctului - subliniat cu atita pregnanţă în toate platformele de colaborare a forţelor democratice: desfiinţarea organizaţiilor fasciste
care periditează independenţa naţională a statului român . .,Partidul Comunist care
luptă pentru apărarea libertăţilor democratice ale maselor populare şi apărarea
libertăţii naţionale a poporului român ... în faţa agresiunii fascismului dinăuntru
şi dir.afară socoteşte că unul din punctele de importanţă capitală, care să stea
la baza încheierii unităţii de acţiune a proletariatului şi a frontului popular antifascist, trebuie să fie lupta pentru combaterea şi desfiinţarea organizaţiilor fasciste,
a căror existenţă şi atitudine ameninţă însăşi libertatea şi independenţa naţională
a poporului român„21'.
Cu ocazia înţelegerilor de Front Democratic încheiate în anii 1935-1936 între
Partidul Comunist Român, Partidul Socialist, Partidul Socialist Unitar, Frontul
Plugarilor, Uniunea oamenilor muncii maghiari din România, unele organizaţii locale ale Partidului Social-Democrat, Partidului Naţional Ţărănesc, Partidului Radical-Ţărănesc şi Partidului Ţărănesc al doctorului N. Lupu29 , s-a stabilit de asemenea
o platformă comună de luptă în care figura punctul despre desfiinţarea organizaţiilor
fasciste şi pedepsirea conducătorilor lor. In timpul alegerilor parlamentare parţiale
din judeţele Hunedoara şi Mehedin\i şi în alegerile pentru Consiliile judeţene din
1937 de la Ploieşti, Cluj, Iaşi, Bihor ş.a., forţele democratice coalizate au obţinut
sucoese însemnate asupra forţelor reacţionare. Poporul român s-.a pronunţat şi cu
această ocazie împotriva fascismului şi a pericolului nazist, pentru apărarea democraţiei şi a independenţei naţionale.
In timpul confruntărilor electorale din aceşti ani, P.C.R. a chemat masele prin
numeroase manifeste să lupte împotriva atacurilor bandelor fasciste care desfăşu
rau o adevărată teroare împotriva cetăţenilor •care votau pentru candidaţii frontului
popular antifascist, atacau secţiile de votare, săvîrşeau crime împotriva luptătorilor
pentru democraţie şi independenţă naţională. ,,Bandele fasciste se arăta în
manifestul din 1935 intitulat Către poporul muncitor din judeţul Hunedoara! - vor
avea răspunsul poporului. Puternice organizaţii şi-au dat mî.na. Partidul Comunist
s-a înţeles cu Frontul Plugarilor pentru lupta comună. S-au înţeles Blocul pentru
26
~

7

28
2

g

Arhiva I.S.I.S.P, Cota A XIX-19, nr. inv. 808.
Arhiva 1.S.I.S.P., Cota A XIX-44, nr. inv. 833.
Arhivo. I.S.I.S.P., Cota A XX-20, nr. inv. 945.
Nicolae Ceauşescu, op. cit., p. 43.
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apărarea libertăţilor democratice, Partidul Socialist (Popovici) şi Uniunea mw1citoşi ţăranilor maghiari ... Formaţi gărzi de apărare contra bandiţilor huligani_ci

rilor

fascişti şi respingeţi

cum se cuvine orice încercare de organizare şi atac ale lor":io_
ln manifestele Comitetelor judeţene Hunedoara şi Mehedinţi ale P.C.R., adresate în 1935 către Muncitori, ţărani, intelectuali, mici meseriaşi!, se cerea coalizarea
tuturor forţelor democratice pentru respingerea candidaţilor naţional-creştini în alegeri, pedepsirea conducătorilor organizaţiilor fasciste: ,,La închisoare cu fasciştii
trădători de neam cari vînd ţ;ara lui Hitler! . . . împiedecaţi alegerea reacţio
narului şi fascistului cu mască creştină! Alegeţi ca,ndidatul frontului popular antifascist!"31.
Un mare număr de manifeste ale P.C.R. au demascat acţiunile teroriste ale organizaţiilor fasciste împotriva populaţiei paşnice, împotriva ziariştilor care luau
atitudine antifascistă. Intr~un manifest din iulie 1936, intitulat Contra barbariei
fasciste! Pentru pace şi libertate!, adresat tuturor cetăţenilor ţării, se arată că „Cete
de asasini fasci"?ti, în solda hitlerismului, au tras, au rănit şi au ucis muncitori şi
cetăţeni cari apără libertatea presei, libertatea şi siguranţa individuală a redactorilor presei democratice burgheze «Dimineaţa», «Adevărul», .-zorile» etc. Trecători
paşnici cad victimă dezordinelor dezlănţuite de criminalii Gărzii de fier. Bandele
fasciste provoacă războiul civil ,contra maselor populare în clipa cînd imperialismul
hitlerist german unelteşte 1n ţările balcanice ofensiva sa pregătitoare de război":;~_
Insistînd asupra pericolului Gărzii de fier pentru orientarea pe o linie periculoasă
a politicii externe a României, manifestul arată că ceocurile guvernante reacţionare
" ... patronează bandele ucigaşe cu strigăte de «Jos Franţa», «Trăiască Hitler» ...
îi ajută la sugrumarea rezistenţei populare şi ,la pregătirea instituirii sîngeroasei
dictaturi fasciste, pentru stoarcerea şi 1nfometarea maselor şi mai ales pentru a
arunca România în braţele Germaniei provocatoare de război" 33 •
Activitatea diversionistă a „Gărzii de fier" a fost îndreptată şi împotriva personalităţilor politice burgheze animate de adevărate sentimente patriotice, de grija
pentru soarta ţării. Unul din aceşti eminenţi oameni politici şi diplomaţi străluci ţ1
ai ţării noastre a fost Nicolae Titulescu, adeptul unei politici externe de pace şi
securitate colectivă, de respectare a tratatelor de pace, de alianţă cu Franţa, Anglia,
Cehoslovacia, ţările baloonice, de stabilire a relaţiilor diplomatice şi a unui tratat
de asistenţă mutuală cu U.R.S.S., bazat pe respectarea reciprocă a independenţei
şi integrităţii naţionale în faţa agresiunii fasciste. Dar politica externă a lui Titulescu, de apărare a păcii şi independenţei naţionale a poporului român., de condamnare a hitlerismului şi a aliaţilor săi ,politici, care obţinuse unele succese îrn anii
193~1936, inu era pe placul forţelor fasciste din ţară şi străinătate care au urzit
un adevărat complot împotriva lui Titulescu34 • După ce a fost ameninţat de 5 ori
cu moartea de către fascişti~\ Titulescu este înlăturat din guvern în 1936, fapt cure
a stîrnit indignarea opiniei publice progresiste din ţară şi străinătate.
Intr-o serie de materiale ale sale, P.C.R. a demascat rolul jucat de Hitler şi
organizaţiile fasciste din România în frunte cu „Garda de fier" în î,nlăturarea lui
Titulescu, faptul că înlăturarea sa din guvern va avea consecinţe grave pentru politica externă a României. In referatul C.C. al P.C.R. din 2 septembrie 1936 intitulat
Pentru frontul păcii, pentru unitatea de acţiune a clasei muncitoare. Pentru frontul popular antifascist se arată: ,,Astăzi d-l Titulescu este debarcat pentru că Hitler
şi aliaţii săi

din România vor să demonstreze în faţa lumii întregi că sunt hotăriţi
de a rupe cu politica ... de apărare a păcii făcută şi expusă de Dl. Titulescu şi să
accelereze cursul. de orientare spre Germania fascistă, să intensifice în stil marc
ofensiva contra nivelului de trai al maselor şi grăbirea fascizării ţării, să prcgăArhiva I.S.I.S.P., Cota A XIX-l!J, nr. inv. 808.
Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XIX-35, nr. inv. 824; Cota A XIX-58, nr. 1454.
Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XX-37, nr. inv. 1735.
J:J Ibidem.
34
1n acest sens vezi pe larg lucrarea lui Ion M. Oprea, Nicolae Titulescu, Bucureşti, 1967, p. 341-361.
3.5 Tempo, anul II, nr. 428, 22 noiembrie 1934.
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i,nstaurarea dictaturii militaro-fasciste şi pregătirea războiului, alături de
Ge:rimania fascistă. Această demonstraţie de trecere la o politică mai hotărîtă de
fascizare era necesară lui Hitler şi aliaţilor săi din România pentru a funpiedeca
organizarea şi dezvoltarea luptei forţelor democratice antifasciste populare din
ţară" 3 G.

Intr-un articol publicat ~n Scinteia la 1 octombrie 1936, se scria pe a,cee~i linie
că „Forţele feudalo-mo:iarhiste şi contrarevoluţionare fasciste din România . . . au
reuşit prin manevrele interne să dea o lovitură politicii externe de alianţă a Româmei cu Franţa, Mica Antantă, de strîngere a relaţiilor cu U.R.S.S. prin debarcarea

d-lui Titulescu" 37 •
In anul 1937 P.C.R. a răspîndit - în pas cu evenimentele politice din ţară şi
străinătate noi materiale de propagandă, prin care cheamă poporul la vigilenţă,
la apărarea democraţiei, la luptă împotriva organizaţiilor fasciste. I,n manifestul
din 3 martie HJ37 către Popor! se s·cria: ,,In gardă! Regimul democratic e grav ameninţat. Libertăţile publice sunt în pericol... Faptele vin să confirme una după
alta justeţea spuselor Partidului Comunist. Bandele fasciste 8JIIleninţă pe oamenii
politici cu moartea, formează tribunale de inchiziţie medievală, asasinează şefi
politici, fac procesiuni zgomotoase, iau jurăminte publice tineretului aţîţîndu-1 la
asasinat. . . E măcelărit profesorul Bratu iar guvernul Tătărăscu se năpusteşte pe
studenţi, făcînd o -manevră de acoperire a lui Zelea Oodreanu, Zizi Cantacuzino şi
Cuza, ferindu-i de orice răspundere pentru victimele lor" 38 .
Printre măsurile pe care P.C.R. le cere în acest manifest să fie luate pentru ap:':lrarea democraţiei, păcii şi independenţei naţionale a ţării revenea ca un leitmotiv
dizolvarea organizaţiilor fasciste şi pedepsirea conducătorilor lor trădători de ţară.
,,Să fie dizolvat Partidul ◄◄Totul pentru ţară» sub care se ascunde ◄◄ Garda de fier»,
cuib de asasini şi trădători de neâm. Să fie dizolvat Partidul Naţional-Creştin şi
toate organizaţiile fasciste pe cuprinsul României! Să fie arestaţi conducătorii acestor partide în frunte cu Zelea Codreanu, asasin de rind, fanariotul Zizi Cantacuzino, asasinul ţăranilor din Salonta şi răscoala din 1907 şi ... A. C. Cuza - simbriaşii lui Hiiler în România. La închisoare cu asasinii imorali şi trădători de
neam": 1~. Al'elaşi manifest se ridică î,mpotriva presei fasciste care căuta să otră
vească conştiinţa populaţiei cu ideologia fascistă: ,.Presa fascistă să fie suprimată.
Să se astupe nceste canaluri spurcate ca Porunca Vremii, Apărarea Naţională, Buna
Vestire, Frontul. Ţara Noastră, Univensul şi toate suratele lor prin care se scuipă
în sufletul curat al cetăţenilor otrava mufidară a trădării şi a dezbinării poporului "1,o_
ln condiţiile creşterii pericolului agresiunii statelor fasciste, în frunte cu Germania hitleristă. asupra ţării noastre, a primejdiei ce o reprezenta „Garda de fier",
organizaţie fascistă, teroristă, agresivă, şovină care în decembrie 1937 îşi manifestase făţiş intenţiile de a obţine puterea, a instaura dictatura fascistă şi a
subordona ţara Germaniei naziste, P.C.R. a chemat din nou forţele naţiunii, pe toţi
patrioţii să impună desfiinţarea organizaţiilor fasciste şi arestarea şefilor lor11.
P.C.R. a demascat în faţa maselor politica conducerii P.N.Ţ. în frunte cu Iuliu
Maniu atunci cînd a încheiat convenţia electorală cu „Garda de fier" în alegerile
parlamentare din decembrie 1937 - importantă confruntare dintre forţele democraţiei şi forţele fasci-smului. ,,Primul act politic al d-lui Iuliu Maniu se arăta
în manifestul P.C.R. din decembrie 1937 intitulat Tovarăşi! Cetăţeni! - a fost încheierea unui pact de neagresiune cu sluga lui Hitler, Codreanu, pentru «asigurarea
libertăţii alegerilor». Aceasta a fost o imensă greşeală. Greşeala de a te alia cu cel
~G

Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XX-28, nr. inv. 953.
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Scînteia din 1 octombrie 1936.

Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XXI-2, nr. inv. 977.
Ibidem.
Ibidem.
lot Gh. Zaharia, A. Petri, Partidul Comunist Român în fruntea luptei popOrului
pentru apărarea independenţei naţionale a ţării împotriva fascismului, în AISISP,
nr. 2-3 din 1966, p. 142.
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mai înverşunat duşman al poporului, în loc să te sprijini pe forţa poporului în contra <:ălăilor lui. Partidul Comunist cere tuturor membrilor Partidului Naţional Ţă
rănesc de a lupta pentru ruperea pactului încheiat cu mercenarii lui Hitler şi
Mussolini, înlesnind astfel strîngerea tuturor forţelor care stau sub steagul libertăţilor constituţionale, al păcii şi al progresului"" 2•
Se ştie că toomai în condiţiile absenţei unei coaliţii a tuturor forţelor democratice în alegerile din decembrie 1937, ale campaniei sîngeroase declanşate de bandele
fasciste înarmate pretendente la putere, a fost adus la cîrma ţării un guvern format de Partidul fascist Goga-Cuza, orientat spre Germania nazistă" 3 şi care
obţinuse în alegeri doar 9 la sută din voturi 44 • Această guverinare instabilă a fost
înlăturată la 10 februarie 1938 cind, cu ajutorul marilor industriaşi şi bancheri
N. Malaxa, I. Gigurtu, M. Auschnitt, N. Mociorniţa etc., s-a instaurat dictatura regală personală a lui Carol al II-lea car•e reprezenta un regim de mină forte, concretizat prin adoptarea unei constituţii prin care puterea de stat era trecută asupra
regelui, prevedea restrîngerea driepturilor şi libertăţilor democratice, extindea starea de asediu, interzicea partidele politice45 •
Demascarea şi lupta împotriva fascismului intern s-a făcut de către P.C.R. paralel cu demascarea şi lupta împotriva hitlerismului german şi a aliaţilor săi care
inspirau şi sprijineau politic şi material activitatea organizaţiilor fasciste din Romania. Planurile politice şi întreaga activitate a Germarniei hitleriste, Italiei fasciste, Ungariei horthyste etc. primejduiau în mod vădit libertatea, independenţa şi
integritatea naţională a României.
In numeroase manifeste şi alte materiale propagandistice răspîndite de partid se
arăta maselor că fascismul german va duce la înrobirea popoarelor, la războiul cel
mai crîncen, la pierderea independenţei ţărilor europene, ~n special a celor mici.
Intr-un manifest al C.C. al P.C.R. din octombrie 1935, Către poporul român! Către
clasele muncitoare din întreaga ţară!, se arăta că „Fascismul înseamnă război!
Războiul este singura reţetă a fascismului, durpă cum a arătat fascismul italian ...
La fel fascismul german, care prin inarmările sale nebuneşti şi prin agresivitatea
sa şovinistă ame-ninţă toate popoarele Europei. FascismuJ ameninţă existenta micilor state, a micilor neamuri. Fascismul ameninţă existenţa şi neatîrnarea neamului românesc, supunerea lui sub un jug străin" 46•
Dind dovadă de patriotismul cel mai fierbinte, de grijă şi răspundere pentru
soarta naţiunii româ.ne ameninţate de expansiunea guvernelor fasciste, P.C.R. adresează în acest manifest o înflăcărată chemare poporului român să lupte cu arma
în mină pentru neatîrnarea ţării, arătînd că comuniştii vor fi în fruntea acestei
lupte. ,,Noi, comuniştii care iubim fierbinte poporul nostru, pentru a cărui pîine,
pentru a cărui libertate, pentru a cărui cultură luptăm fără preget şi pentru care
ştim să dăm jertfele cele mai grele. ştim să înfruntăm temniţa, ştim să cădem sub
gloanţele stăpînirii ... noi comuniştii ştim să stăm în fruntea mişcării pentru apă
rarea neatîrnării poporului nostru. Noi comuniştii chemăm la lurptă toate forţele
vii ale neamului împotriva forţelor distructive ale fascismului asasin""7.
In scrisoarea C.C. al P.C.R. din 1 noiembrie 1935 Către Comitetul Executiv al
Partidului Social-Democrat! se atrage atenţia asupra situaţiei periculoase create
pentru România în urma formării blocului fascist central-european la care au aderat Germania hitleristă, Italia fascistă, Ungaria horthystă etc. şi care a pornit deja
la cotropirea prin război a unor popoare - cum era cazul Abisiniei cotropite de
fasciştii italieni in 1935. ,,Deşi ţinta mărturisită a planurilor războinice ale blocului
fascist este Uniurnm Sovietică, totuşi obiect imediat de atac vor fi ţările mici,
popoarele slabe înv-ecinate. Semnalul l-a dat fascismul italian, atacînd independenţa
2
"
1,:i Şt.
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Voicu, op. cit., p. 70.
"" Arhiva I.S.I S.P., Cota A XXII-I, nr. inv. 986.
5
" Ion Popescu-Puţuri, România în timpul celui de-al doilea război mondial, în
AISISP, nr. 5 din 1966, p. 39.
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Abisiniei. Vai de lituanieni, vai de cehi, vai de români, dacă nu vor şti să se
garanteze din vreme contra fascismului cotropitor. Nu numai soarta proletariatuiui
şi a ţărănimii dar existenţa şi neatîrnarea întregului popor român sunt ameninţate•t.8.

Acest document de o excepţională însemnătate pentru definirea poziţiei juste,
pline de patriotism, de grija pentru soarta ţării - pe care se situa P.C.R. - cuprindea formulată cit se poate de clar chemarea adresată poporului încă în 1935
de a lupta cu arma în mină pentru apărarea independenţei şi a graniţelor naţionale
ale României împotriva blocului agresor al statelor fasciste: ,,Noi, comuniştii, sîntern
gala să apărăm cu arma în mină independenţa României, dacă ţara noastră ar fi
silită să ducă un război naţional de apărare contra imperialismului fascist"t, 9•
Intr-un alt document al P.C.R. din august 1936 se arăta că Hitler „pregăteşle
războiul contra ţărilor baltice, Cehoslovaciei şi ţărilor din sud-estul Europei spre
a putea folosi teritoriile şi resursele acestora în războiul contra U .R.S.S. Genrurnia
hitleristă este înconjurată în această politică războinică de acoliţii săi, clica militaristă din Japonia, Ungaria şi Bulgaria fascistă ... Fasciştii germani nu mai ascund că vor să pună mina pe România ... "c0 • P.C.R. a demascat politica Germanici
şi Italiei fasciste de sprijinire şi încurajare a pretenţiilor teritoriale ale Ungariei
horthyste pe seama Transilvaniei - străvechi teritoriu românesc, locuit în majoritate covîrşitoare de români - chernînd poporul la lupta hotărită pentru apăra
rea independenţei şi integrităţii naţionale în faţa oricăror tendinţe de revizuire 8
graniţelor consfinţite prin tratatele de pace în vigoare.
Ocupîndu-se de situaţia internaţională, documentele P.C.R. arătau curba periculoasă pe care apucaseră evenimentele datorită politicii agresorilor fascişti. Ilustrind
cu exemplul Abisiniei care căzuse victimă agresorilor fascişti italieni, o Chemare
a Comitetului Regional Prahova al P.C.R. către Comitetul Executiv al Partidului
Naţional-Ţărănesc din Prahova scria: ,,Fiecare zi aduce agravarea pericolului ce
ameninţă ţara noastră. Pe planul internaţional succesul războiului sî.ngeros din
Abisinia a adus apă la moară pentru provocatorii de război cari conduc azi Germania şi cari urmăresc transformarea ţării noastre cu imensele ei bogăţii de petrol.
lemn etc. într-o colonie a capitalismului hitleristo-horthyst"fi1.
P.C.R. s-a ridicat cu hotărîre împotriva tendinţelor Je orientare prohitleristă în
politica externă a României susţinute de unele cercuri reacţionare în frunte cu
organizaţiile fasciste şi cerea cu insistenţă continuarea pe mai departe a politicii
externe a lui Nicolae Titulescu care era în asentimentul marii majorităţi a poporului, al cercurilor burgheze patriotice, antihitleriste. ,,Soarta poporului român şi a
tuturor naţionalităţilor din România sînt puse in mare pericol. Ele îşi vor asigura
o soartă mai bună luptînd pentru apărarea păcii în strînsă alianţă cu Franţa democratică, cu U.R.S.S., Anglia, Mica Antantă şi Inţelegerea Balcanică şi pentru întărirea Ligii Naţiunilor ca factor de pace. Politica de pace al cărei ex;ponent era
d-l Titulescu trebuie făcută şi mai departe şi în mod consecvent şi mai hotărît" 52 •
P.C.R. a demascat pericolul hitlerismului german pentru independenţa României,
exemplificind cu intervenţia Germaniei şi Italiei fasciste în Spania republicană.
In manifestul C.C. al P.C.R. din 3 iulie 1937 către Popor! - după ce arată că regimul constituţional e ameninţat de organizaţiile fasciste, subliniază că independenţa
naţională a ţării era grav ameninţată de Hitler. Manifestul face vin()IVat pentru
acest lucru organizaţiile fasciste, guvernul, regele şi celelalte forţe reacţionare, ară
tind că ,, ... mîine Hitler va interveni direct în România cum face azi în Spania.
Unde e mîndria independenţei naţionale a poporului? Guvernul Tătărăscu împreună
cu regele se grăbesc s-o vîndă lui Hitler ... "53•
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favoarea unei politici de apărare a independenţei
manifestul arată că „Poporul vrea un guvern al
său, un guvern care să stirpească buruiana fascistă din ţară, să lupte pentru pace
şi să-i apere independenţa ameninţată de ţările :11asciste alături de Franţa democratică, Unilliilea Sovietică liberă, Mica Inţelegere şi Inţelegerea Balcanică" 54 .
In perioada alegerilor parlamentare din decembrie 1937 - eveniment politic important pentru orientarea viitoare a politicii interne şi externe a României P.C.R. a popularizat din nou programul său de politică externă afirmat cu consecvenţă în toţi anii anteriori. Intr-un manifest al Comitetului Teritorial Ardeal şi
Banat al P.C.R. din decembrie 1937, intitulat Fraţi muncitori şi ţărani! Cetăţeni!,
se propunea o platfol"mă de revendicări pentru ,concentrarea tuturor forţelor democratice pe o listă unică în alegerile din decembrie 1937. In această platformă figura
printre alte revendicări şi cea privitoare la politica externă susţinută de P.C.R.
„Pentru integritatea teritorială a patriei noastre, în cadrul Ligii Naţiunilor, cu
sprijinul marilor state paşnice, împotriva planurilor de război şi a revizionismului
Cerind o

şi

acţiune hotărîtă Îill

integrităţii

naţionale

a

ţării,

fasciştilor" 55 •

ln manifestul C.C. al P.C.R. din decembrie 1937 intitulat Tovarăşi! Cetăţeni! elaborat cu prilejul alegerilor -, prin care se cerea forţelor democratice să meargă
pe liste unice, era exprimat din 111ou cit se poate de clar întregul program al politicii externe a P.C.R. privitor la apărarea independenţei şi integrităţii naţionale a
României, sprijinul intemaţionalist acordat popoarelor abisinian, spaniol, chinez
etc. care au căzut victime agr,esorilor fascişti, militarişti: ,,Jos fascismul!... Jos
războiul imperialist! Jos mîinile fascismului german, italian şi japonez de pe grumazul poporului spaniol şi chinez! Trăiască Uniunea Sovietică, cetatea neînvinsă
a Socialismului, păcii şi democraţiei! Trăiască lupta pentru apărarea şi lărgirea
libertăţilor democrati,ce! Trăias.că lupta pentru indepen:denţa naţională a poporului
român, ameninţată de fascismul revizionist" 56•

*

A fost prezentat în studiul de faţă - ţinind cont de spaţiul de care
diJS.punem - doar o inlfimă parte din bogatu[ material arhivistic ,al manif,estelor răispîndite de P.C.R. în anii 1934-1938 pe tema luptei antifasciste, antihitleriste. Din analiza lui sie poate desprinde conclu:ZJi·a majoră privitoare la atitudinea plină de paltriotii~m a P.C.R., La lupta sa plină
de abnegaţie desfăşurată în fruntea poporului pentru apărarea ţării împotriva pericolului intern, pentru apărarea independenţei, unităţii şi integrităţii naţionale ,a României în foţa atacurilor hitlerismului german şi
a aliaţilor săi revizionişti. Ace.aistă luptă ,grea ,a ieşit vidorioasă la 23 Augu:st 1944 odată cu Eliberarea ţării de sUJb jugul fasdst, deS!chizîndu-se
astfel epoca marilor transformări democratice şi socialiste de mai tîrziu,
care iaru schimbat întregul 1curs al istoriei patriei noastre.
IOAN
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LA LUTTE DU PARTI COMMUNISTE ROUMAIN CONTRE LE PERIL
FASCISTE, POUR LA DEFENSE DE L'INDEPENDANCE NATIONALE,
LUTTE REFLETEE DANS LES MANIFESTES ET MATERIAUX
(1934-1938)
(Resume)
Certe etude presente de !fa!;Qn sy,nthetique la contribution que representerent lcs
manifestes - en tani que materiei de propagande - pour l'activite du parti deployee
en vue de la lutte antifasciste et antihitlerienne.
Dans l'introduclion on cremontre que la lutte que le peuple roumain, conduit
par le communistes, mena contre le peril fasciste, Ies agresseurs hitleriens et leurs
allies, les revisionnistes de Horthy, ne fut que le prolongement de la lutte dirigee
par ce peuple depuis des dizaines d'annees contre toutes sortes d'oppresseurs etrangers convoitant ou volant ses richesses, en cherchant a etouffer son existence nationale. Mais le peuple roumain est to11jours sorti vai,nqueur de sa lutte contre
les oppresseurs, car la verite historique, Ies glorieuses traditions de lutte des generations passees ainsi que la vitalite de son organisme national etaienrt toujours de
son cote. Cette longue lutte atteignit son comble dans l'accomplissement de l'unitc
nationale de la Roumanie, de 1-er decembre HJ18, ce qui fut un proces historique
necessaire, realis~ par le peuple roumain.
Se fondant sur un riche materiei d'archive, cette etude presente de fac;on ample
l'activite du P.C.R. visant la denonciation du peril fasc-iste interne venant de la
part de.s organisations fascistes, tels la „Garde de fer", le „Groupe ethnique allemand" etc., veritables agences de l'hitlerisme en Roumanie, deployant une activite
terroriste systematique contre tous Ies patriotes antifasci stes.
On presente et analyse un grand nombre de tracts denonc;ant la dangereuse politique etrangere expansionniste et agressive de l'Allemagne hitlerienne, de l'Italie·
fasciste, de la Hongrie de Horthy etc., dirigee contre l'iniClependance, l'unite et
l'integrite nationales de la Roumanie.
Parallelement a la mise en evidence du peril du fascisme tant interieur qu'intcrnational, on presente Ies mesures proposees par le P.C.R. pour assurer la collaboration de toutes Ies forces democratiques, en vue de la dissolution des orgainisalions
fascistes, pour encourager une politique etrangere de paix, â cote de la France,
de la Grande Breiagne, de la Tchecoslovaquie, des ;pays balkarniques, de !'URSS.
politique dont Nicolae Titulescu, homme politique et diplomate ă renommec- mondiale, fut le representant.
On reproduit Ies manifestes par lesquels le P.C.R., faisant ainsi preuve d'un
patriotisme de haut degre, fait savoir que Ies commll/llistes lutteront Ies armes a
la main pour la defense de l'integrite nationale de la Roumanie, contre l'agression
fasciste.
1
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