CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA SITUAŢIEI STUDENŢILOR IEŞENI
IN PERIOADA 1 SEPTEMBRIE 1939-6 SEPTEMBRIE 1 940
de VALERIU FLORIN DOBRINESCU

In primii ani ai celui de al doilea război mondial, in viaţa institutelor
de invăţămtnt superior din Iaşi intervin elemente noi care dau o notă
deosebită cursului universitar din vechiul oraş moldovenesc. Greutăţile
materiale şi financiare pe care le-a resimţit Universitatea ieşeană in anii
perioadei interbelice se menţin şi se adtncesc in mod deosebit după intra
rea României in conflagraţia mondială. lnsuficenţa fondurilor, sLaba do
tare a laboratoarelor şi amfiteatrelor, lipsa de combustibil (petrol şi lemne),
dificultăţile in acordarea burselor, numărul insuficient de locuri in că
mine şi cantine, nesincronizarea intre mobilizare, frecvenţă şi sesiunile
de examene au creat numeroase probleme, multe dintre ele rămînînd ne
rezolvate. Prin diferite forme, studenţii ieşeni au ripostat la inrăutăţirea
C'ondiţiilor de viaţă şi de invăţătură cerind mai multe burse, un număr
sporit de locuri In cămine şi cantine. In fruntea acţiunilor studenţilor
ieşeni s-au situat comuniştii şi uteciştii care prin spiritul de sacrificiu,
prin claritatea obiectivelor şi acţiunilor in care nu şi-au precupeţit uneori
viaţa, au acoperit o pagină memorabilă din istoria contemporană a Ro
mâniei. La acţiunile studenţilor ieşeni conduse de comunişti au participat
şi tineri înregimentaţi in organizaţiile de tineret ale partidelor burgheze
(P.N.T., P.N.L. şi altele) care au continuat să activeze şi in condiţiile regi
mului de dictatură regală.
In articolul de faţă, ne propunem să prezentăm unele din acţiunile
studenţilor ieşeni in primii ani ai celui de al doilea război mondial (pe
rioada 1 septembrie 1939-6 septembrie 1 940) stăruind asupra luptei pentru
condiţii mai bune de viaţă şi de învăţătură, asupra atitudinii antirăzboinice
şi antifasciste a majorităţii tineretului studios din acest centru universitar.
Autorul a oonsiderat necesar să se oprească asupra acestor chestiuni de
oarece ele nu au reprezentat, declt intr-o măsură limitată obiectul unor
studii speciale 1, lucrările publicate pînă acum făclnd doar unele referiri
la acţiunile studenţilor ieşeni din anii celui de-al doilea război mondial,
racordate la mişcarea de tineret 2 de pe intreg teritoriul ţării.

2

Vezi studiul lui Aurel Loghln, Din tradltllle democratice fi revoluţionare ale stu·
denţjmli ieşene, In Cercetdri istorice (Seria noud), III, Iaşi, 1 972, p. 269-279.
T. Caranfil, Din luptele studentimii democrate, Bucureşti, Editura tlneretului, 1956 ;
Costin Sllvlan, Pagini din lupta Unlunll Tineretului Comun/şi din Romani�;�,
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La inceputul celui de-.al doilea război mondial, Universitatea şi Po
litehnica ieşeană treceau printr-o perioadă de mari greutăţi financiare şi
materiale. Lipsite de cele mai multe ori de ajutorul financiar şi matreial
al statulUi, instituţiile de învăţămînt superior din România recurgeau la
expediente, cea mai des folooită fiind mărirea taxelor, unică posibilitate
de supravieţuire a acestor lăcaşe de cultură. Numeroşi profesori, marea
majoritate a studenţilor din Iaşi au luat poziţie faţă de această "manieră" de
rezolvare de care depindea viitorul intelectual al ţării. Taxele mari deter
minau pe mulţi studenţi să renunţe la studii, lucru consemnat şi intr-un
raport din 2 septembrie 1939 al rezidentului regal al Ţinutului Prut inain
tat Ministerului de Finanţe a. Studenţii de la Şcoala Politehnică socoteau
că "plătesc cele mai mari taxe" şi cereau abrogarea lor ' iar oei de la fa
cultatea de Ştiinţe reclamau că "sint impuşi să plătească două rinduri de
taxe (la Universitate şi facultate)" 5. Documentul elaborat de sectorul
studenţesc P.C.R. - Iaşi 6 intitulat "Prin unitate in acţiune vom cîştiga
drepturile noastre. Camarazi studenţi" punea problema scutirii complete
de taxe a tuturor studenţilor lipsiţi de mijloace. "Greutăţile materiale
adăugate in acest an, se scria intr-un articol din "Scinteia" - completează
restricţiile morale indreptate cu deosebire impotriva studenţilor proveniţi
din păturile ţărăneşti, muncitoreşti şi mic burgheze" 7• Studenţii - se
spunea in incheierea articolului
trebuie să lupte pentru revendicările
lor, pentru ameliorarea vieţii universitare, să se solidarizeze cu masele
muncitoreşti şi ţărăneşti şi să lupte fă-ră nici un răgaz impotriva războiu
lui a. Problemă complexă prin intregul său cortegiu de consecinţe, taxele
universitare s-au menţinut şi in anii următori la o cotă ce depăşea de cele
mai multe ori posibilităţile materiale ale studenţilor. Semnificativ in acest
-
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BucureşU, Editura Tineretului, 1956 ; P. Dragne, C, Petculescu, Cdllrea revolutJonard
a tineretului, obiectiv major al activJtdtJJ P.C.R. (1921-1944), tn Analele de Istorie,
5, 1 971, p. 25-41 ; Gh. I. Ioniţil., Din activitatea studentilor democrati şi antllasclştl
din Român/a, in Studll, 1 , 1 972, p. 5-28 ; V. Liveanu, Din lupta m/şcdr// democrate
studenţeşti din tara noastrd, "Scinteia tineretuluiu, 1 5 septetpbrie 1955 ; C. Mocanu,
Despre lupta student/mi/ din România lmpotriva lasc/smulu/ şi rdzbo/ulu/ hltler/st,
Jn Analele de Istorie, 5, 1 959; p. 24-43 ; C. Mocanu, Din contributia tineretului la
lupta P.C.R. lmpotriva lascismului şi pregdtlr/i rdzboiulu/ antlsov/etlc, Studii, 2,
1962, p. 291-31 3 ; Pile din Istoria U.T.C., Editura poJiUcd, Bucureşti, 1971 ; V. Btrza,
Fapte de eroism sdvlrşlte de tineretul patriei noastre ln rdzbo/ul ant/Jasclst, tn
voi. Traditiile revoluţionare şi educatia tineretului, Bucureşti, 1 970 ; Tineretul
comunist Jn actiune, Editura ştllnt11Jcd, Bucureşti, 1 972, p. 347-368.
Arhivele Statului Iaşi (tn continuare se va cita Arh. St. Iaşi), Pond Rezidenta
regalil. a Ţinutului Prut, dosar 7/1939, f. 7.
ldem, dosar 3/1939, f. 100.
,
Arhiva UniversiUltii "Al. I. Cuzau Iaşi, Fond Rectorat (in continuare se citeazil.
Arh. Univ. "Al. 1. Cuzau Iaşi), dosar 59/1939, f. 28, 65.
Arhiva Institutului de studii istorice şi social-politice de pe Ungi!. C.C. al P.C.R.
(in continuare se citeazli A.I.S. I.S.P.) - cota A, XXII-30, 1 939, 31 octombrie·
noiembrie 1 939. In zilele de 3 septembrie 1 939 şi 3-4 noiembrie la laşi au fost
rlispindite manifeste in care se cereau conditii mai bune de viatil. şi de invil.tliturli
studentilor, Arh. St. laşi, Fond Rezidenta ... , dosar 9/1 939, r. 1 58- 1 59.
"Scinteia", Anul IX, Nr. 26 ( 1 1 6), 30 noiembrie 1 939.
ldem. Vezi şi ,.Tineret din RomAnia• 1 manifest al U.T.C. din decembrie 1939, ln
Documente din Istoria U.T.C. din Roman/a. 1916·1944, Editura Tineretului, Bucu
reşti, 1 956, p. 429-430.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞŢEREA SITUAŢIEI STUDENŢILOR IEŞENI

199

sens este memoriul adresat, la 20 iunie 1 9 40 de studenţii Politehnicii, re
gelui Carol al II-lea. Studenţii îşi exprimau nemulţiumirea faţă de cuan
tumul taxelor care ajungeau la 7-8000 lei fiind "cele mai mari din ţară"
şi cereau micşorarea lor. "Neţinînd seama de împrejurările actuale - se
spunea in memoriu - Şcoala Politehnică din Iaşi, in loc să ia măsuri pentru
uşurarea vieţii studenţimii, pune cele mai grele taxe şi organizează regu
lamentul cel mai dezavantajos pentru studenţi" 9.
Căminele studenţilor ieşeni "nu corespundeau cerinţielor nici din
punct de vedere al clădirilor, nici ca organizare" 1o . Numărul mare de pa
turi in dormitoare ( 1 5-30), 11 lipsa de confort, numărul mic de locuri,
tendinţa tot mai pronunţată de mărire a taxelor l a cămine şi cantine,
scumpetea generală a pieţii (întreţinere a pe zi a unui student la cantină
se fixa in 1 939 la 30 de lei) 12, etc. provocau vii nemulţumiri in rindul
studenţilor. Căminele şi cantinele existente in municipiul Iaşi, nu puteau
satisface decit cel mult 20 % 13 din nevoile studenţimii, problema făcînd
obiectul a numeroase discuţii in cadrul Senatului 14. Nici Oficiul univer
sitar nu reuşea să rezolve numeroasele doleanţe studenţieşti, deşi fusese
creat in acest scop, el neavind, după expresia profesorului Andrei Oţetea,
"atribuţii perfect determinate" 15.

p

O chestiune asupra căreia statul burghez român nu s-a o rit indea
juns a fost acordarea burselor studenţilor meritoşi. Pentru studenţii săraci
buni la învăţătură, bursele constituiau unica posibilitate de a urma o
facultate, dar ele nu rezolva decit parţial problema condiţiilor lor de viaţă
şi de învăţătură. De multe ori, studenţii se plingeau că in sistemul de
acordare a burselor nu primau criteriile cele mai j uste. Constant, studenţii
ieşeni cereau mărirea numărului de burse 16, acordarea de ajutoare băneşti
celor lipsiţi de mijl oace materiale, mărirea cuantumului burselor 17 . Greu
tăţile Universităţii ieşene in acordarea burnelor nu puteau să fie com
pensate nici prin ajutoare de la bănci, persoane particulare sau instituţii
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Arhiva Institutului Politehnic .,Gh. Asachi" Iaşi, Fond. nr. 1 , Inventar Rectorat-Se
cretariat, dosar 2/1940, pachet 2, f. 475. Facultatea de medicinl se intretinea exclu
siv din taxele plltlte de studenti, Anuarul Universitdţii pe anul academic 1938/1939,
volumul XXIV, Iaşi, 1 942, Editura Unlversltdţil Mlhdilene, p. 230.
Arhivele Statului Bucureşti, Fond Ministerul Educaţiei Naţionale, Direcţia lnvl
tllm!ntului Superior (In continuare se citeazil Arh. St. Buc. Fond Min. Ed. Naţ.,
D.I.S.,) dosar 914/1940, f. 1 12.

ldem.

Arh. Unlv . .,Al. 1. Cuza", Fond Rectorat, dosar 59/1939, f. 45. In anul 1 938 masa
costa 20 de lei pe zl.
Ionel Hagiu, Rezistenţa antllascJstd Jn Moldova, laşi, 1971, p. 86. In anul univer
sitar 1938/1939 cllminele Universitlltii ieşene aveau 480 de locuri (547 studenţi
au fost a dmişi sll locuiasdl). 35 de studenti erau giizduiţl In cll.minul studenţilor
de la teologie, Anuarul Universlldţll pe anul academic 1938/1939, volumul XXIV,
Iaşi, 1 942, Editura Universitdtil Mihdllene, p. 1 1 - 12.
Arh. Univ. "Al . 1. Cuza" Iaşi, Fond Rectorat, dosar 59/1939, f. 44.
Ibidem,

f. 53.

Arh. St. laşi, Fond Academia de Muzică şi ArUi Dramaticll., dosar 1 5 / 1 940, f . 25.

ldem dosar 9J1940, f . 20-21 .
,
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administrativ-politice 18. Din 3 1 9 2 studenţi cîţi au frecventat cursurile in
anul universitar 1 939-1 940, numai 240 beneficiau de burse 19.
Evoluţia evenimentelor internaţionale a determinat guvernele dictatu
rii regale să procedeze la o serie de mobilizări, printre concentraţi aflin
du-se şi un număr insemnat de studenţi . Concentrările, care reprezentau
un act necesar cu caracter naţional patriotic, au fost primite cu bucurie
de majoritatea studenţilor ieşeni, ei văzînd in această acţiune posibilitatea
măririi potenţialului de apărare a ţării. Concentrindu-i, statul avea datoria
de a le facilita sesunea de examine in sensul unei mai bune programări,
dar, mai ales în privinţa acordării tmpului necesar pregătirii examenelor.
De aici, o serie de memorii adresate Senatului Universităţii, Ministerului
Educaţiei Naţionale, Ministerului Apărării Naţionale sau regelui 20. Stu
denţii concentraţi - se spunea într-un raport al Rezidenţei Ţinutului Prut
- sint neliniştiţi deoarece viaţa universitară s-a îngreuiat mult prin su
primarea sesiunii din februarie 2 1. Scutirile de concentrare pe anumite
perioade 22 erau bine primite de studenţi, dar ele nu dădeau o rezolvare
deplină celor revendicate. Lipsa tot mai pronunţată de înţelegere faţă de
studenţii mobilizaţi, de interesele culturale ale neamului, a făcut ca nu
meroşi tineri să piardă examenele şi chiar ani de studii.
Studepţii ieşeni, ca şi colegii lor din celelalte centre universitare, au
fost obligaţi să se încadreze în Frontul Naţional Studenţesc a cărui activi
tate era, aşa cum se consemna într-o dare de seamă a Chesturei poliţiei
municipiului laşi din 31 ianuarie 1 940, pur formală 23. Ministerul Educaţiei
Naţionale atrăgea atenţia Rectorului Politehnicii ieşene că mulţi studenţi
înscrişi în F.N.S. nu activează în nici una din secţiunile sportivă, muzicală
sau ştiinţifică şi avertiza că nu vor fi primiţi la examenele de sfîrşit de
an decit cei care vor face dovada că au desfăşurat activitate cel puţin în
una din secţiuni 24.
In anul 1939, cu deosebire in a doua sa parte, mişcarea comunistă din
România cunoaşte o perioadă de transformări structurale, de reorganizare,
proces normal dacă ne gindim la noua conjunctură internă �i internaţională
a unei epoci atit de frămîntată. Munca de reorganizare a P.C.R. presupunea
şi o reinnoire continuă a cadrelor acestuia cu numeroşi tineri capabili,
innobilaţi de ideile comuniste, care prin entuziasmul luptei lor dădeau un
suflu nou activităţii detaşamentului de avangardă al clasei mun citoare.
In această direcţie, reorganizarea U.T.C. a fost principalul moment al
activităţii partidului comunist In rindurile tineretului. Reorganizarea
U.T.C., principală rezervă de cadre a partidului, şi, "cel mai apropiat aju-
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Arh. Unlv. .,Al. I. Cuza• Iaşi, Fond Rectorat, dosar 66/1939-40, f. 23 ; dosar
4/1940, f. 572 ; Arh. St. Buc., Fond Min. Ed. Nat., D.I.S., dosar 1 133/194 1 , f. 9-1 0.
Idem, dosar 59/1939, f. 69.
Arh. St. Iaşi., Fond Rezidenta ... , dosar 9/1939-1940, f. 269 ; Arh. Inst. Pollt., .,Gh.
Asachi", dosar 2/1940, pachet 2, f. 475.
Arh. St. laşi, Fond Rezidenta... , dosar 9/1939-40, f. 5.
ldem, f. 239. Studenţii au fost scutiţi de concentrare ptnl la 16 iunie 1940.
Ibidem, Fond Pref., dosar 2 /1 940, f. 48. Intr-un document studentii comunişti

24

XXIII-30, Arh. St. Iaşi, Fond Rezidenţa ... , dosar 9/1939, f. 1 62.
Arh. Inst. Polit. ,.Gh. Asachl", Iaşi, dosar 2/1940, pachet 2, f. 3 1 3.
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tor al său" 25, a cuprins şi municipiul Iaşi, unde, la 23 aprilie 1 939, într-o
casă conspirativă de lîngă gară, a avut loc o oonsfătuire la care au parti
cipat, alături de împuternicitul C.C., şi reprezentanţi ai organizaţiilor co
muniste de tineret din Iaşi, Bacău, Roman, Tg. Neamţ 26. Problema reor
ganizării Comitetului regional din Iaşi al tineretului comunist s-a discutat
din nou, la 17 decembrie 1 939 27, un rol deosebit revenindu-i lui Nicolae
Ceauşescu 28, pe atunci secretar general al U.T.C., care in acest scop s-a
deplasat la Iaşi. Reinfiinţarea U.T.C., la indicaţiile P.C.R., a reprezentat
un moment important în atragerea şi mobilizarea intregului tineret din
România la lupta împotriva dictaturii regale şi apoi, a dictaturii antones
ciene 29. Activitatea in rindul studenţimii a constituit o preocupare perma
nentă a P.C.R. In primăvara anului 1 940, la Bucureşti, a avut loc o con
ferinţă a organizaţiilor studenţeşti uteciste din întreaga ţară care a sta
bilit principalele direcţii de luptă ale studenţimii 30. Partidul chema stu
denţimea să se incadreze în U.T.C., să lupte împotriva dictaturii regale,
a războiului şi a fascismului, pentru condiţii omenoase de viaţă, muncă
şi învăţătură 3 t . Ridicînd munca conspirativă la rang de linie politică 32,
P.C.R ., lupta pentru crearea unui Front Popular care să fie opus războiului
!o:ii fascismului 33. Studenţii oa şi ceilalţi tineri, erau sfătuiţi să se inscrie
i n " U.T.C. 34, singura organi zaţie ce reprezenta cu adevărat interesele tine
rei . generaţii, să se organizeze "in formaţiuni in cadrul Asociaţiilor admise
să funcţioneze in România" 35, să transforme breslele in organe de luptă
impotriva dictaturii regale. Organizaţiile U.T.C. de la Iaşi activau, în apri
lie 1940, ca o anexă a asociaţiilor judeţene. Uteciştii ieşeni acţionau con
spirativ in celule comuniste formate din 5-13 tineri şi legal in bresle.
Sectorul cel m:1i activ era Socola unde existau 1 0 - 1 5 celule U.T.C., activele
u .T.C. din sectoarele Păcurari, Tătăraşi şi M.O.P.R. - Textila Copou
fiind in curs de reorganizare 36. Constantin Irina împreună cu alţi studenţi
ţmeau conferinţe pentru muncitori în strada Anastasie Panu 37. Numeroşi
studenţi au participat la acţiunea de strin�ere a fondurilor pentru deţinuţi
şi au proiectat o demonstraţie de 1 mai 3A ; unii erau deferiţi tribunalelor
militare pentru activitatea lor 39.
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,.Lupta de clasii ", Anul XX, Nr. 7, dec. 1 939.
Arh. St. Iaşi, Fond Rezidenţa ... , dosar 9/1939, f. 1 6.
Idem, dosar 2/1940, f. 31 1 .
Michel Hamelet, Nicolae Ceauşescu, Bditlons Seghers, Paris, 1971 , p . 33.
,.Lupta Tineretului ", Anul I, nr. 1, 15 martie 1940.
Tineretul comunist, p. 354-355.
A.I.S., I.S.P., cota 8, XXIV-1 august 1940.
Arh. St. Iaşi, Fond Rezidenta ... , dosar 9/1939, f. 1 63.
Idem, f. 1 62.
Arh. St. Buc., Fond M. A. 1., dosar 470/1940, f. �2 ; Arh. St. Iaşi, Fond Prefecturii,
dosar 2/1940, f. 87.
Arh. St. Iaşi, Fond Prefecturii ,dosar 2/1940, f. 33.
Idem, f. 133- 134.
Ibidem, f. 199-201.
Ibidem, f. 225 ; Fond Rezidenta... , dosar 10/1940, f. 200.
Arh. St. Iaşi, Fond Rezidenta... , dosar 9/1939-40, f. 278 ; Fond Pref., dosar 2/1940,
f. 218 ; Arh. St. Buc., Fond P.C.M., dosar 492/1940, f. 1 6.
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Impreună cu intreg poporul român, studenţii ieşeni au urmărit cu
atenţie şi ingrijorare evoluţia evenimentelor internaţionale din vara şi
toamna anului 1 939. Alături de celelalte clase şi categorii sociale, ei au apre
ciat favorabil politica de neuţralitate �o pe care dictatura regală a anunţat-o
la inceputul conflagraţiei şi s-au pronunţat impotriva actelor de forţă ale
celui de al III-lea Reich, Italiei fasciste şi Japoniei militariste. Studenţii
comunişti din Iaşi militau ca R omânia să lupte pentru o apropiere de
u n iunea Sovietică, una din ţările capabile să apere statele mici contra
hitlerismului 41 , desfăşurau, împreună cu studenţii incadraţi in grupările
de tineret ale partidelor "istorice" burgheze, şi a altor organizaţii politice
o amplă activitate in organizaţiile "Ligii antirevizioniste" care avea secţii
la Iaşi, Botoşani, Bacău, Roman, cele mai puternice fiind la Iaşi şi
Bacău 42.
Conştienţi de momentele g.rele prin care trecea ţara ameninţată de
fascism, profesorii şi studenţii ieşeni considerau armata "drept o pavăză
in apărarea independenţei şi suveranităţii patriei 43 • De aceea, atunci cind
s-a pus problema creării unui fond pentru inzestrarea armatei, ei au con
tribuit «, cu toate că aveau de făcut faţă unor numeroase greutăţi finan
riare, valoarea actului preţuindu-se - aşa cum aprecia la 2 ianuarie prof.
Petre Andrei, ministrul Educaţiei naţionale - prin el ins�i 45.
Sensibil la drama poporului polonez, intregul popor român 1-a sprijinit
in pofida unei conjuncturi internaţionale defavorabile. Comitetele de aju
torare a polonezilor au oferit adăpost, numeroase contribuţii băneşti şi
in alimente 46. "Ne obligă - se spunea in Apelul rezidentului regal al
Ţinutului Prut - un elementar sentiment de umanitate să-i primim cu
bunăvoinţă, să-i ajutăm in aceste clipe de desnădejde şi lipsuri" 47.
Universitatea ieşeană a subscris pentru polonezi, suma de 5000 lei 48,
iar cantina refugiaţilor polonezi funcţiona la căminul studenţilor din Pă
curari. "Poporul polonez - se scria in manifestul "Iubitori de ţară şi de
popor'•, răspîndit in noaptea de 10 spre 1 1 septembrie 1 939 pe străzile
municipiului Iaşi - este victima celei mai sălbatice agresiuni fasciste" 49.
Studenţii ieşeni erau chemaţi "să lupte pentru revendicările lor, pentru
ameliorarea vieţii universitare să se solidarizeze cu masele muncitol'el'iti
şi ţărăneşti şi să lupte fără n ici-un răgaz impotriva imperialiştilor asu
pritori de popoare ;;o. Prin manifestele editate de sectorul studenţesc P .C.R.
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Idem, f. 58, 233.
Ibidem, l. 92.
Ibidem, f. 154-1 55.
Arh. Univ. A l 1. Cuza" Iaşi, Fond Rectorat, dosar 1 /1940, f. 1 .
Idem, dosar 59/1939, f. 23.
Ibidem, Pin� tn decembrie 1939, în judetul Iaşi, s-au strins 28.636.000 lei pentru
inzestrarea armatei, Arh. St. Iaşi, Fond Pref., dosar 2/1940, f. 8.
Arh. St. Iaşi, Fond Prefectura, dosar 1 50/1939, f. 23-27 ; dosar 231 /1939, f. 186,
1 88, 193, 355 ; Fond Rezidenta ... , dosar 9/1939, f. 50 ; dosar 24/1939, f. 54 ;
dosar 25/1939, f. 1 88- 191 ; dosar 22/1939, f. 1 79.
Idem, f. 9.
Arh. Univ . Al I. Cuza" Iaşi, Fond Rectorat, dosar 59/1939, f. 9.
Arh. St. Iaşi, Fond Rezidenţa... , dosar 9/1939, f. 43, 158, 180.
Idem, Fond Tribunalul Militar, dosar 11/1939, f. 70.
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din Iaşi 51, tinerii erau chemaţi să lupte pentru crearea unui front al păcii,
impotriva războiului imperialist dezlănţuit de Germania hitleristă. In
unele materiale 52 s-au strecurat însă şi greşeli, ca asenţiunea după care
dictatura regală se preg\tea pentru a participa la războiul imperialist,
aprecierile acestea se datorau unor instrucţiuni greşite, venite din partea
Cominternului.
Moment tragic pentru destinele poporului român, Dictatul de la Viena

a · primit dezaprobarea intregii populaţii ieşene 53. Manifestul "Muncitori,

ţărani, intelectuali şi soldaţi din Moldova", din 1 1 septembrie 1 940, res
pingea Dictatul de la Viena prin care "poporul a fost trădat şi vindut
de slugile lui Hitler" 54 prin profesorii şi studenţii săi, Universitatea şi
politehnica din Iaşi au protestat impotriva Dictatului de la Viena. La ce
rerea a 1 2 profesori universitari, rectorul Un iversităţii a aprobat convo
carea pentru 6 septembrie 1 940, a unui Mare Colegiu, unde să se exprime
durerea pe oare o simţim cu toţii "pentru răşluirile de teritoriu românesc"
(autorul memoriului era prof. dr. Gr. T. Popa, printre senatori aflindu-se
Octav Botez, D. Buţureanu, Emil Diaconescu, Paul Buj or) . H otărîrea adop
tată de Marele Colegiu a fost înaintată preşedintelui Consiliului de Mi
niştri. ,.Avem incredere
se spunea in hotărîre - in dreptatea şi vitali
tatea poporului român, care a reuşit să învingă toate năvălirile şi prin care
a persistat de-a lungul secolelor. Considerăm, predarea de teritoriu ca acte
de silnicie, primite de nevoie şi
aşteptăm vremea cind vom putea să
spunem cuvintul dreptăţii . Indernnăm poporul român să se inspire din
exemplele trecutului şi să întărească unitatea n oastră n aţională prin cea
mai desăvîrşită disciplină şi solidaritate, prin concentrarea tuturor forţă
rilor in vederea unui singur şi exclusiv scop salvarea patriei". Profesorii
sfătuiau tineretul universitar "să-şi fixeze un singur ideal în vederea căruia
să-şi permită a trăi şi acela să fie reconstituirea României mari pe care
generaţia noastră a făcut-o şi pe care generaţia lor trebuie s-o recişti,�e" 55.
Poziţia profesorilor universitari ieşeni faţă de mutilarea teritorială a Ro
mâniei, izvorîtă dintr-o adîncă dragoste faţă de patrie, dorinţa lor sinceră
de a contribui la reîntregirea ţării erau aprobate de marea m ajoritate a
studenţilor hotărîţi să nu fie doar simpli
spectatori ai tristei n oastre
istorii 56.
-
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Ibidem, Fond Circ. 1 Pol., dosar 14 /1939, f. 462.
Vezi articolul : "Tineretul din RomAnia şi politica de rllzboi a dictaturei regale",
tn "Lupta de clas!i", Anul XX, Nr. 7, dec. 1 939, şi manifestul "Citre tlnerll
muncitori şi t!irani, c!itre str!ijeri, premilitari, elevi şi studenţia, rlsptndit tn
noaptea de 1 1 -12 Iunie 1 940, pe str!izile Gafencu, şi Trancu, Arh. St. Iaşi, Fond
Pref., dosar 2/1940, f. 209.
Arh. Univ. "Al. I. Cuza" Iaşi, Fond. Rect., dosar 4/1 940, f. 616 ; Arh. St. Buc., Fond
Min. Ed. Nat. D.I.S. dosar 857/1 940, f. 1 24 - 1 25.
Arh. St. Iaşi, Fond Rezidenta ... , dosar 9/1940, f. 8 "Prin Dictatul de la Viena, care
este un dictat Imperialist s-a aranjat soarta poporului muncitor din RomAnia, in·
dependenţa României a fost vindutii Germaniei" ( "Moldova Roşie", Anul 1, nr. 4·5,
sept.-oct. 1940).
Arh. St. Buc., Fond Min. Ed. Nat. D.I.S., dosar 857/1 940, f. 124- 1 25.
Vezi interesantul artlcol al prof. dr. Gr. T. Popa "Spectatorll lstoriela, in "lnsem
nilri ieşenea, Anul V, voi. XVI, nr. 1 0, 1 octombrie 1 940, p. 53-5'1.
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6 septembrie
In anii dictaturii regale (perioada 1 septembrie 1 939
1940 de care ne-am ocupat noi), marea majoritate a studenţilor s-a incadrat
-

in frontul larg de luptă al forţelor progresiste din România impotriva
l'ăzboiului şi fascismului, pentru condiţii mai b\!ne de viaţă şi învăţătură.
Conştienţi de pericolul pe care il reprezenta pentru ţară hitlerismul, fas
cismul italian, gardismul etc., ei s-au impotrivit actelor de forţă ale celui
de al III-lea Reich, Italiei fasciste şi Japoniei miltariste, au sprijinit po
porul polonez care trăia o adevărată dramă naţională şi şi-au exprill1at
adeziunea lor la lupta forţelor progresiste de pretutindeni. Indrumaţi de
1-' .C.R., principalul catalizator al luptei impotriva fascismuui şi a războiului
studenţii comunişti ieşeni s-au situat in frunte, exemplul lor fiind urmat
de marea majoritate a colegilor lor, din care unii făceau parte, ca membri
ai organizaţiilor de tineret ale partidelor burgheze. Acţiunile studenţilor
ieşeni, legale sau ilegale, trebuiesc raportate la condiţiile cu totul noi in
care ele s-au desfăşurat, regtmul dictaturii regale limitind drepturile şi
libertăţile democratice înscrise in constituţie. Prin diferite mate.riale de
propagandă ca manifeste, fluturaşi, ziare etc., sau prin acţiuni directe,
studenţii ieşeni au luat poziţie faţă de regimul instaurat in februarie 1 938,
regim care contravenea idealurilor poporului român. Experienţa cîştigată
de tineretul studios din Iaşi in anii dictaturii regale va fi folosită şi am 
plificată in timpul anilor grei ai regimului antonescian.

CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF THE JASSY STUDENTS BETWEEN
SEPTEMBER I , 1 939 - SEPTEMBER 6, 1 940.

Summary

---

- - · - - - -_.,

In this study, using documents published and mostly unpubllshed (to be found in
lhe arhives in Jassy and Bucharesl) the author has tried to present moments in the
Jassy students life and activity in the first year of war (the interval September, 1, 1939
September 6, 1 940). New data are given conceming the students fight for better
living and studying conditions, cocerning thean antifascist and antiwar feelings of
most of the students in this town.
The author renders evident the care the Romanian Communist Party took of the
whole youth by re-organizing the Union of the Communist Jouth ,.the main reservoir
of the party", concluding that "the experience gained by the students in Jassy durlng
the royal dictatorship will be used and enlarged during the hard times of Antonescu's
regime" .
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