TIDUL COMUNIST - INIŢIATORUL, ORGANIZATORUL
ŞI DINAMIZATORUL M lŞCARII ANTIFASCISTE
DIN ROMANIA
GH. 1. IONIŢA
în tarea rostită cu p ri leju l celei de a 45-a aniversări ·· a cre
"dului Comunist Român, to vară�ul Nicolae Ceauşescu, secretar
al C.C. al ·P.C.R., caracteri zi n d viaţa politică a României inter.-
mai ales p·erioad_a ;ce a urmat glorioaselor lupte proletare din
aprecia că : "Eroica luplă dusă în acei ani de partidul comunist,
�·-�--- c:lasei muncitoare şi a unor largi forţe progresiste sub ste a
.
dl!ltn(JCT <lţ
· şi' · independenţei ţării, atitudinea lucidă a unor grupări
a'e claselor c onducă toare au stăvilit p en t ru
un timp
ascen
spre · putere a organizaţiilor fasciste şi înrobirea ţării Germaniei

..r::;�

•

-

t-::S:.��

•1

sistenţa acestei aprecieri,
probată cu forţa
de convingere
a
de spr in se din analiza tumuitoasei vieţi politice a României
·oada premergătoare celui de-al doilea r ăzboi mondial, r ez ultă
t .din _:rezultat�e cerce tărilor istorice întreprinse in ţara noas
ultimul sfert de veac.
Este un'· lucru: bine cu n os cu t că · de o mişcare antifascistă în Ro
�I'M.tll· nq din. :1933 incepind se· poate . vorbi, ci · cu mult timp mai
Jl:llelt.e;· Şpre; . cinstea lor, mişcarea revolt.iţionară, Partidul Comun is t
- in.că- in· :momentele . în care pentru prima . oară fascismul se
:J n -yta.ţa politică a :ţ?riL prin . acţiuni · şi mijloace nu intotdeauna
dată se s izabile - au intuit primejdia repre z enta,tă .. de . acesta,.
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' Nicolae .Ceauşescu; · Partidul Comunist Român · - cântbiwitor al luptei revo

lll!loe:lmt.rtrP- şi :tl,emocratic'c ci poporului romdn, al' tradiţiilor mişelii-ii muncitoreşti
IIOCiatz.ste din România, in ,.România pe drumul desăvîrşirii constru,cţie.i socia, vol. 1, Bucure. ti, Editura politică, 1968, p. 37-r;
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caracterul său reacţionar, antipopular şi antinaţional, stigmatizindu-1 in
faţa maselor şi chemîndu-le pe acestea să-i riposteze vehement. Inspi
rat din curente asemănătoare prezente in alte ţări, "fascismul - citim
in ziarul "Socialismul", organul central de presă al P. C. R., încă la
7 decembrie 1 922
caută să-şi găsească imitatori şi la noi. . . munci
torimea are datoria să inăbuşe aşa cum se cuvine î ncercările fasciste " .
Izvorît din aceeaşi poziţie înaintată, conformă stării de spirit a maselor
celor mai largi, comitetul secţiunii Bucureşti a P.C.R- lansa, la ince
putul anului 1 923, un viguros apel adresat clasei muncitoare, tuturor
oamenilor de bună credinţă pentru a se organiza in vederea apărării
drepturilor şi
libertăţilor democratice,
supuse
atacurilor extremei
drepte 2•
Mişcarea. antifascistă din România a cunoscut o nouă
etapă
de
afirmare, calitativ superioară, in anii care au urmat instaurării hitleris
mului la pute: e in Germania în 1 933, moment de tristă amintire, care
a constituit un punct de pornire şi pentru intensificarea acţiunilor Gărzii
de fier şi celorlalte grupări fasciste din ţara noastră.
In împrejurările complexe din acei ani, evident, in faţa Partidului
Comunist Român, forţa cea mai activă şi mai consecventă
din intreg
peisajul vieţii politice interbelice, se ridica imperativul major al dez
văluirii marilor primejdii reprezentate de fascism,
punerea
m aselor
largi la adăpost faţă de pericolul fascist . "In aceste împrejurări, Par
tidul Comunist din Româ nia, exprimind interesele vitale ale maselor
largi, militează activ pentru unirea tuturor
forţelor democratice şi
patriotice ale poporului pentru apărarea independenţei şi suverani tă ţii
ţării " 3•
Mişcarea antifascistă din ţara noastră a adăugat in acei ani
noi
energii efortu!ui de luptă făcută pe plan internaţional de mişcarea co
munistă şi munci torcască, de masele largi de oameni ai munc ii . Este
binecunoscut faptul că, la noi ca o rişiun d e
forţa care a adoptat din
capul locului o poziţie ir eductibilă şi de înaltă combativitate impo triva
fascismului a fost mişcarea comunistă. Afirmindu-se ca cei mai con
secventi apărători ai libertăţii şi independenţei naţionale,
comuniştii
au format coloana vertebrală a luptei antifasciste. In acela şi timp,
contra inrobirii fasciste s-au ridicat masele populare, largi forţe demo
cratice şi patriotice.
ln România, obiectivele sub care s-a desfăşurat activitatea pentru
unirea tuturor forţelor democratice, patriotice pe o platformă comună
- lupta contra stării de asediu şi a cenzurii pentru dezarmarea orga
nizaţiilor fasciste şi interzicerea activităţii lor, pentru amnistierea de
tinutilor comunişti şi antifascişti, pentru. apărarea integrităţi i fruntarii·
-

,

2 Tn lucrarea Dictatura regalll publicatA de Al. Gh. Snvu fn Editul"8 poli
ticA, Bucureşti, 1970, -la _ pug. 16 se consideră cu justeţe acest npel drept unul din
tre primele documente cu caracter antifuscist lansat.e de forţele democratice diD
Român in.
J Nicolae Ceauşescu, op. cit., p. _ 360.
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independenţei şi suveranităţii patriei etc.
interesau
ţărănimea,
muncitoare,
clasa
largi :
f·resc masele cele mai
��1:1.-..u ,alitatea, studenţimea, funcţionărimea, meseriaşii, mîcii intreprin
- pensiorarii, in general păturile mijlocii, inc lusiv o parte a bur
� -��
neliniştită de perspectivele sumbre ale aservirii ţării interese
Germaniei hitleriste . Pornind de la asemeea considerente, comu
organizaţiile de m asă legale, ilegale şi sernilegale, conduse sali
de P.C.R. au putut înregistra în perioada tratată succese
l
!ia:Dl.entate
•csebite in m obilizarea maselor la acţiuni pe cele mai diferite pro
anti
şi în jurul unor variate revendicări general-democratice,

l at�·:ei.·
l
1

•

ads1te, antihitlcriste.

şi
intense
ca urmare a unor
cest lucru a fost posibil numai
de către
făcute în cadrul mişcării antifasciste
eforturi
antifasmuncitoare, de alte pături şi categorii sociale. Mişcarea
şi s-a materia
- a cunoscut o amploare deoc;ebită in ţara noastră
in forme bine organizate indeosebi în perioada în care a început
se aplice pe larg experienţa eroicelor lupte ale ceferiştilor şi petro
or din ianuarie-februarie 1933, iniţiale
şi conduse de
partidul
unist. Creşterea forţei de atracţie a proletariatului
şi a prestigiu
P.C.R. in cursul acestor mari bătălii de da:;ă a constituit fondul
care ulterior au avut loc noi şi noi regrupări ale forţelor sociale şi
"tice angajate efectiv in frontul luptei a.ntifasciste, pentru democra
şi pace. Orientîndu-se just în acele împrejurări, P.C.R. sublinia că
reală apărare a maselor populare impotriva pericolului
fascist,
îm
iva acţiunii teroriste, huliganice, distructive a legionarilor şi altor
ente fasciste putea fi
asigurată numai in cctndiţiile
grupării
in
1 clasei munci toare a tuturor păturilor sociale asuprite şi ameninŞi, valorificînd expc
te de ofensiva forţelor reacţionare,
fasciste .
.: nţa pozitivă a luptelor proletare din 1 933, P.C.R. a reuşit in pe
·oada următoare să activizeze, în
jurul clasei
muncitoare,
categorii

lfi!![:JIIaOente

gi ale populaţiei, bărbaţi şi femei, tineri şi vîrstnici, pentru crearea

ui front democratic, capabil să apere in teresele celor mai largi pă

turi sociale, capabil să creeze o opinie de masă impotriva fascismului.
Pentru aceasta, partidul comunist s-a sprijinit, in anii
premergători
ffiui de-al doilea război mondial, pe un insemnat număr de organizaţii
de masă democratice, dintre care o intensă activitate şi rezultate deo
sebite au obţinut : Comitetul naţional antifascist,
Frontul
plugarilor,
Comitetul antirăzboinic, Liga muncii,
Madosz-ul,
Blocul
democratic,
Comitetele cetăţeneşti, Comitetele pentru apărarea antifasciştilor,
Pa
&.ronajele populare, Comitetul român pentru
pace, Grupul
avocaţilor:
democraţi, Frontul feminin , Uniunea democratică etc.
Prin însuşi conţinutul documentelor de constituire şi, mai ales prin
activitatea practică desfăşurată, organizaţiile democratice de masă au
adus servicii importante mişcării antifa.sciste. "Strîngînd în jurul acţiu
nii aniifasciste pe toţi cei care lucrează cu braţul sau cu mintea
la
oraşe şi la sate - se arăta în Apelul: de . constituire a Comitetul� ţ.Ia-.
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ţional Antifascist - vom putea stăvili in România triumful unui cu
de
rent care poartă in el germenul de distrugere a tot ce e izvor
muncă şi gindire. Facem apel la unirea tuturor forţelor muncitoresti.
intelectuale să formeze pretutindeni, in toate oraşele, satele, fabricile,
birourile şi cartierele din ţară comitete antifasciste".
In lupta impotriva fascismul ui, clasa muncitoare s-a afirmat in
România drept clasa socială fundamentală, forţa principală. Sub con
ducerea Partidului Comunist Român, forţa politică fundamentală a miş
cării antifasciste, clasa munc i toare a activat hotărît pentru a antrena
in această l uptă alte pături şi categorii sociale in vederea concentrării
lor pe o platformă comună a Frontului ropular .a.11tifascist. Din păcate,
pînă acum, in literatura de specialitate din ţara noastră nu a apărut o
lucrare care �i-ar justifica cu totul utilitatea ş i care ar trebui să se nu
mească fără îndoială "Clasa muncitoare - forţa socială fundamentală
a mişcării antifasciste din Români a " . Ceea. ce dorim să subliniem
în
din
mod deosebit este faptnl că, in cursul încleştări lor revoluţionare
acei ani, creşterea conştiinţei de clasă a muncitorilor şi întărirea unităţii
muncitoreşti în decursul acţiunilor au influenţat asuora cresterii rolu
lui dasei m uncitoare ca factor social şi asuora dezvoltării ei într-o forţă
corducătoare a mişcării democratice, antifasciste in permanentă
dez
voltare. Pe aceste baze de fapt s-a întă ri t continuu din punct de vedere
organizatoric şi politic Partidul Comunist Român, afirmindu-se neince
tat ca, avangardă de nădejde a clasei muncitoa�e.
O atenţie din ce in ce mai m are a acordat partidul comunist întă
ririi legăturilor sale c u sate'e. Alături de obiectivul de mare interes
pentru ţărănime - lupta pentru pămînt -. lupta împotriva primcidici
fasciste a. constituit pentru partidul comunist o a doua pistă principală
pe care s-a intilnit cu tărănimca. Si, după cum se ştie, nu au fost pu
ţine la număr prilejurile in care lupta antifascistă a trecut chiar pe
primul plan in cadrul unora dintre acţiunile ţărăneşti. chiar dacă
in
perioada dată, din motivele cunoscute, accesul partidului spre sate nu
a putut rezolva pe deplin problema înfăptuirii alianţei m uncitoreşti
ţărăneşti.
C'um este şi normal, pe planul demascării fascismului �i al luptei
practice impotriva lui, o contribuţie de seamă au
adus-o intelectualii
democraţi, patrioţi. Intr-o etapă de mari frămîntări sociale şi politice,
ca cea cuprinzind anii la care ne referim, tot ce a avut mai de pret
intelectualitatea noastră, savanţi, scriitori şi artişti al căror renume de
păşise de mult graniţele ţării, s-au situat de partea forţelor democra
tice, a.u militat prin cuvîntul şi opera lor, in spiritul chemărilor parti
dului comunist, impotriva fascismului, au afirmat năzuinţele de inde
pendenţă �i suveranitate ale poporului nostru, s-au ridicat
impotriva
înrobirii străine, a n esorotirii demnităţii naţionale. O trăsătură a anti
fascismului intelectualităţii rcmâneşti a constituit-o faptul că manifes
tările sale nu au fost izolate de m işcarea antifascistă a celor m ai ren
secvente forţe ale democraţiei - clasa muncitoare şi organizaţiile sale.
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obişnuită de exprimare a hotărîrii de
luptă antifascistă,
a maselor o reprezenta organizarea unor · mari
intruniri

=-o.o;;;:�c:v.r i,

aceste întruniri se sfîrşeau prin puternice manifes
de
in
descriem nici cel puţin cele mai importante
asemenea ac
avut o deosebită amploare in acei ani la Bucureşti - şi
rind aici în Capitala ţării -, dar şi la Cluj,
Iaşi, Ploieşti,
Braşov şi în alte centre.

-�:Z:iste, pentru pace, prin organizarea de demonstra.ţii
Besi;:;ur,, spaţiul ce este afect.a,t comunicării de faţă nu ne

jurările în care, în scopul de a lovi in partidul comunist şi
revoluţionară, antifascistă, cercurile guvernante au organi
de monstruoase înscenări judiciare unora dintre cei mai buni
_
__,rnlui român, o permanentă preocupare şi-au făcut partidul
organizaţiile de masă din sprijinirea comuniştilor şi antifas
procese, din ajutorarea lor morală şi m.ateria]ă pe timpul de
, din ajutorarea familiilor lor rămase fără sprijin. Impotriva
unui lung şir de aşa-zise procese antifasciste la
Bucureşti,
Braşov, Galaţi, Cluj etc. masele au protestat în acei ani vehe
în întreaga ţară o amplă mişcare de solidaritate cu cei
- decaţi şi întemniţaţi .
a spori eficienţa mişcării generale antifasciste din Româ.nia,
comunist s-a orientat, indeosebi începînd din anii 1 935-1 936,
ntrarea intr-un front comun antifascist a tuturor
organiza
oluţionare, democratice, lăsînd totodată deschise porţee pen
acele partide, grupări şi organizaţii
de alte nuanţe
politice
a colabora la o înfruntare făţişă cu fascismul, cu propaganda
ogică şi acţiunile sale deşănţate. In acest sens,

a şi

P.C.R.

în mai multe rînduri apeluri celor mai diverse partide şi gru

"tice şi a obţinut o serie de succese importante a căror relevare
asemenea discuţie este neapărat necesară. Blocul democratic, de
fost cel care, la 26 noiembrie 1 935

-

la fel cum făcuse Fron

Plugarilor cu Madosz-ul la 24 septembrie

1 935, la Băcia -,

a

la Bucureşti un acord de colaborare democratică, antifascistă
'dul Comunist (Popovic i). "Incheind acest acord - se specifica
entul adoptat - cele două organizaţii

sînt convinse că ex

prin concentrarea acţiunii lor, realitatea năzuinţelor, luptelor ş i
mulţimi:or muncitoare d e la oraşe şi sa,te, a intelectualilor,
comercianţi,

micilor

industriaşi,

mcseriaşilor,

funcţionarilor,

şi a tuturor acelora care sînt expuşi pericolului

fascist,

de mizerie, război şi lagăre de concentrar e " . Orga.11izaţiile sem
se arată în continuare, "cred că acordul încheiat este expresia
discuţiei dintre comitete şi delegaţi, ci îşi are originea în frămin
şi acţiunea mulţimilor muncitoare care doresc unirea forţelor de
fiind hotărîte să înfrunte, prin

toate mijloacele .. legale
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masă, orice fel de aventură dictatorială fascistă - hitleristă" •. Su
sele amintite aveau să fie dezvoltate prin încheierea la scurt timp, 1
6 decembrie 1935, a acordului de la Ţebea (judeţul Hunedoara). Sem
nificaţia acestui acord, încheiat simbolic sub gorunul legenda.r al 1
Horia şi la mormîntul lui Avram Iancu, a fost cu totul deosebită, do
vedindu-se prin aceasta posibilitatea reunirii pe o platformă corn
a maselor populare, pe baza unui program de revendi cări larg - d
mocratice, antifasciste.

Participanţi

In

încheierea acordului de la Ţebea (6 decembrie 1935).

Concluzii preţioase se pot desprinde in ceea ce priveşte - aversiune&
maselor faţă de fascism in general şi faţă de activitatea Gărzii de fier
şi a grupării naţionaliste gogo-cuziste in special din analiza campaniilor"
electorale şi a desfăşurării alegerilor parlamentare, judeţene şi comu
na· e in perioada ce ne stă in atenţie. O asemenea analiză ne oferă posi
bilitatea de a aprecia, pe baza rezuh3.lelor concrete obţinute de căln
fiecare din partidele şi organizaţii] �:: ţ articipante, raportul de forţe �
viaţa politică a Rom âniei acelor ani. In pofida terorii şi manevrelor dl
lot felu l exercitate asupra maselor c'.e că tre organizaţiile fasciste, a in
cercărilor de a impiedica pe alegătrJri de a se prezenta la urne, a de--

• Arhiva C.C. al

P.C.R., fond

20,

dosar t076, f. 52.
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deşănţate a partidelor de dreapta şi fasciste, a furtului de urne
orlalte samavolnicii comise, masele largi s-au afirmat
pretu
in alegeri ca adversari hotărîţi ai oricăror tendinţe dictatoriale
te, ca partizani fideli ai luptei
democratice, antifasciste.
Mai
decit oricare alt exemplu ce se poate da din acei ani, această
dazi"e s-a desprins cu prilejul alegerilor parlamentare parţiale din
Mehedinţi şi Hunedoara de la 1 8 februarie 1 936, cînd forţele
t:eo-atice, antifasciste raliate pe o platformă comună şi avînd can
comuni democraţi au înregistrat una din
cele mai
prestigioase

-.ce:»-

·

..
..aEte:e
...
-......:'"""---

succesele obţinute de forţele democratice în alte alegeri desfă
pe ansamblul întregii ţări, concretizate in obţinerea unui mare
de mandate şi voturi , trebuie distinsă cu
deosebire contribuţia
la concentrarea forţelor democratice - după exemplul
Hune- şi Mehedinţiului din 1 8 februarie 1 936 - în jurul unui candidat
care, indiferent de apartenenţa sa la partid, trebuia să repredin m omentul alegerii sale interesele şi voinţa colectivă a mase
alegători care, de pe poziţiile Frontului popular antifascist, il
useră în faţa urnelor.

Desigur, într-o asemenea analiză , nu trebuie să ne scape din aten

:3ptul că Garda de fier, principala organizaţie fascistă din Româ
din 1 933 abia în alegerile par lamentare d i n decembrie 1 937 a in
·t să ridice capul şi să emită pr etenţii deosebite, în rest mulţu
u-se în alegerile comunale şi judeţene desfăşurate in
intervalul
tit cu acţiuni de hărţuire a forţelor democratice, de terorizare şi
idare a lor.
u este lipsit de importantă să arătăm că potrivit rezultatelor cer
şi altor
- :lor întreprinse de noi asupra participării Gărzii de fier
din
izaţii fasciste la. alegerile parlamentare, j udeţene şi comunale
eg intervalul interbelic, numărul de voturi şi mandate obţinut de
a a fost neînsemnat pentru a putea fi luat in consideraţie,
ceea
-:-orbeşte credem, de la sine, cu forţa de convingere a faptelor, despre
·unea maselor faţă de fascism, despre impopularitatea fascismului
România.
-

O contribuţie de seamă la demascarea fascismului, la mobilizarea
lor în frontul comun de luptă pentru democraţie şi pace a adus-o
antifascistă a vremii. Ea a, lovit permanent în mijloacele ei spe
' în publicistica
legionară,
în
limbajul
ei
grandilocvent,
în
cuvintele goale ţineau locul ideilor, iar fraza stereotipă pe acela al
dinilor angajante.
Este cu atit mai mare meritul slujitorilor presei antifasciste
din
• timp cu cit a fi gazetar "de stinga", antifascist. în vremea cînd le
arii ucideau pe peronul gării Sinaia pe I. G. Duca - primul mi
al ţării - şi îşi lichidau adversarii cu cuţitul, pistolul sau puşca
u-alieră, nu era o profesie comodă. A combate pătrunderea fascismului
România, a expune oprobiului public metodele de cumpărare a unor
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i de către hitlerişti, a condamna măsurile luate de gu

:l=;:Je!ri·v a clasei muncitoare, a' maselor în general, a scrie des

:nunist, atunci cînd simpla menţionare a numelui consti
al, toate reprezentau acte de curaj civic, curaj plătit
e. Cum se ştie, numărul celor care au nesocotit gravele
au asupra lor şi-au închinat activitatea lor luptei anti
tă măiestria gazetărească şi cu profunzimea sentimente
de care erau animaţi, a fost cu totul impresionant.

de active s-au dovedit clasa muncitoare, masele
largi
P.C.R. în iniţierea unor acţiuni făţişe îndreptate
împo
�JI=lmlţi iloi fasciste, a propagandei şi activităţii lor. Provocă
fasciste pe străzi, atacării de către acestea
a sediilor
-�--n�... atice, le-au r ăspuns de fiecare dată masele prin ac
t, de combatere şi de dejucare a planurilor
fasciştilor.
ecou a avut, de pildă, lupta comună a muncitorilor
co
social-democraţi împotriva bandelor tascistc care,
în 1 936,
· au încercat să ocupe Casa Poporului din Bucureşti.
După
ente care au durat citeva zEe, a,tacul fasdştilor a fost înatacurile întreprinse de bandele fasciste împotriva presei
faţă de devastarea de
către acestea
a chioşcurilor
de
derea presei democratice, antifasciste,
P.C.R., organizaţiile
_,.....,.o masele au luat de fiecare dată severe miisuri de apărare.
acţiuni şi poziţii ale maselor au făcut ca, în România,
fasciste să nu-şi poată permite ceea ce în
alte ţări au
organi eori cu mare uşurinţă. A fost dureros pentru aceste
state că cetele de terorişti bătăuşi ş i spărgători de grevă şi
.......:tr,::�
..
t ;; antifasciste nu le-au putut alcătui decît din huligani de
adepţii lor fan atici, şi in cazuri cu totul izolate şi din elemente
lm:)?)lleze îndeosebi, confuze din punct de vedere politic, dezorien
. mult prin c ee.a, ce pretinsa ideologie legionară le oferea. Aşa
rile, acţiunile "tari" , "pilduitoare" iniţiate de legionari, cu
alte nuanţe de fascişti, au putut fi organizate doar cu
unele
oameni decl asaţi cărora istoria le-a înregistrat :r;entru totdea
· nile ei profilul.
mod firesc, afirmaţiile de mai sus i m pu n cu necesitate încera se da un răspuns pe cît de argumentat pe atit de logic la
: ce anume a determinat această stare de spirit antifascistă
B:J;;.ouu a ?
nrinnde am începe analiza problemei, răspunsul considerăm că

ul şi acela.şi, şi anume că minţile înţelepte ale poporului nostru,
masei de oameni ai muncii au înţeles, mai ales
în acel timp,
de valul de teroare, de cuvintele la,şe şi fără nici o acoperire
lideri ai pistolului pus în slujba unei teribile pofte de expan
politică - se punea în discuţie însăşi existenţa sau
dispariţia
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Demonstraţie' antifasci stă in capitală (decembrie· 1937).
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lnlrunire a studenţilor antifnscişti.

':CIEtră ca naţiune. Doctrina forţei şi a imnurilor funebre, a drapele
% YC!r'Z i şi a diagonalci nu au găsit răsunet in sufletul poporului nostru.
Deosebit de active s-au dovedit masele, mişcarea democratică şi
JCtifascistă, in combaterea tendintelor revanşarde şi revizioniste ale
�iei hitleriste şi ale acoliţilor ei, tendinţe ce puneau in pericol
.z::..:egri tate.a teritorială a României, independenţa şi suveranitatea
ei
'JIICiona !ă. Alături de P .C.R., indeosebi Comitetul naţional an ti fascist,
� democratic, Uniunea democratică, Comitetul român R.U.P. au
zpnizat nenumărate acţiuni pe această linie. Intensitatea lor a sporit
� general după instalarea lui Hitler la putere in Germania, in 1 933 şi,
:::ai ales, in a doua p.a.rte a anului 1 936, după discursul revizionist ros
:;t de Mussolini la Milano şi după vizita lui Horthy in ItaUa.
Aşa cum P.C.R. a indicat permanent, mişcarea anţirevizionistâ
Hl impletit an de an tot mai organic cu mişcarea antirăzboinică, pen
:ru pace. "Numai printr-un front unic antirăzboinic, al .tuturor celor ce
r::runcesc, numai prin · acţiunea .marilor mase impotriva pregătirii ·războ.
:-.llui se v� putea reuşi � se înlăture acest grav flageL Frontul unic al
păcii pe plan naţional şi internaţional - iată lozinca momentului de
faţă" � - preciza organul central de presă al P.C.R. Pe aceeaşi linie,
.Lupta de clasă'' , organul teoretic al partidului comwtist, · preciza :

l

' ..SClnteio." din 23 mai

1!136. .
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"Comuniştii vor fi in primele rinduri ale luptătorilor pentru apăr�
păcii, vor susţine cu toate forţele lor orice acţiune pentru apărarea
acestui bun suprem al omenirii - pacea, vor ajuta la mobilizarea �
selor celor mai largi, sub conducerea comitetelor pentru apărarea păcii.
alese de c;ătre mase, vor lupta, vor indeplini loial orice însărcinare �
li se va da in această direcţie"'.
Un loc important in activitatea generală de luptă impotriva fascis
mului l-a Qcupat in România, în intreg intervalul de timp care ne sm
in atenţie, exprimarea, in diverse forme, a poziţiei internaţionaliste, cir
solidaritate frăţească cu alte ţări şi popoare ameninţate de urgia hi�
ristă. Sint in acest sens bine cunoscute acţiunile de solidaritate care
au avut loc in România cu Frontul popular antifascist înfăptuit iD
Franţa, cu poporul abisinian căzut victimă invaziei fasciste ita.iene, aa
patrioţii spanioli aflaţi in luptă cu inte1 venţia fascistă străină, acţiu
nile de înfierare a măsurilor Reichului hitlerist de reprimare a corno
niştilor şi antifasciştilor. Reprezentanţi ai antifasciştilor din Romarua
au participat activ in acei ani la congresele internaţionale antifasci.sle
de la Paris, Bruxelles, Praga, Londra ş.a. O formă înaltă de solidari
tate cu mişcarea internaţională de luptă împotriva fascismului a coo
stituit-o participarea unui mare număr de oameni ai muncii din �
mânia la rezistenţa antifascistă din Spania, Franţa şi din alte ţări şi..
mai ales, participarea cu arma in mînă, in anii celui de-al doilea răz
boi mondial, la lupta pentru zdrobirea definitivă a nazismului.
Cu toate eforturile depuse pe tărîmul luptei antifasciste, mase-�
populare nu au putut stăvili pînă la capăt instaurarea dictaturii fas
ciste care a avut loc in România în împrejurările interne şi interna
ţionale complexe de la finele celui de-al patrulea deceniu al veac� �
nostru - cind ofensiva dezlănţuită d e Germania hitleristă p e conn
ncntul european a pus sub semnul întrebării integritatea, independer.�
şi suveranitatea multor ţări şi popoare.
Perioada dictaturii militaro-fasciste şi a războiului dus alături 0!
Germania hitleristă a constituit cea mai neagră pagină din istoria mo
dernă a României. Instalarea dictaturii militaro-fasciste la putere,
i.:!
septembrie 1 940, formă de guvernare menţinută nu mai mult de pa:n
luni iri care Garda de fier şi-a asigurat un rol diriguitor, a oferit legK>
narilor posibilitatea de a da cws tuturor patimilor şi instinctelor nesa
tisfăcute, ingrămădite in . "conşti inţa." lor inal de la inceputurile organii.ă rii mişcării fasciste in România.
·
·
·
·
Sentinţa istorei a fost însă necruţătoare. Mişcarea ·fascistă, compro
misă prin însăşi actul său de naştere, s-a dovedit prin intreaga ei e:X:..c.
ten\.ă, un fenomen străin României, potrivnic maselor largi populare ş;
detestat de acestea. Aprecierea Plenarei C.C. al P.C.R. din iulie 1 93<0..
conform căreia "fascismul nu este popular în România şi nu are r�
' ,,Lupta de clasă.. din august-septembrie 1 030.
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populare " 7 capătă - în lumina celor mai sus afirmate,
Ralităţilor istorice - semnificaţii deosebite.

dacă, datorită măsurilor extreme, adoptate ca urmare a unei
la, finele anu

.,._,,"..;,....,. pentru ţară, fascismul a ajuns la pulere

snsţinătorii săi fanatici, făc înd uz de în tregul arsenal al măl'il'll"l!r-iste, nimeni Şl ntmic nu a putut înăbuşi dezvoltarea idei l or
· asciste, patriotice, pe care P.C.R., organizaţiile
de masă le
rindurile tuturor acelora care. membri activi sau simpli sim
se incadraseră în mişcarea antifascistă şi ţ,a; ticipaseră la acr-;il-i�•t.. de aceasta. Despre aceasta ne vorbeşte ampla mişcare an
de masă desfăşurată in România în anii 1 940-1 944, m işcare
să culmineze în mod necesar şi legic cu victoria insurccţiei
armate declanşate la 23 August J 944 sub conducerea Partidu
Cr::::::ni!st Român.
a paginilor de istorie scrise de către masele muncitoare din
antifasciste,
desfăşurate
ă în vîltoarea mcmorabilelor lupte
� S1J21.:si·tat.e in anii premergători celui de-al doilea război mondial,
_........
...
...:c un adînc omagiu adus celor care, prin sacrificiul lor, au pus
temelie încă atunci măreţului edificiu
al României de
azi
conducerea comuniştiJ or, pe b.aza sarcinilor stabilite de către
X-lea Congres al partidului , îşi făureşte o societate nouă, sa
multilateral dezvoltată.

ARTI

COMMUNISTE

ROUMAIN

-

L'INITJ ATEUR,

L'ORGANISATEUR

DYNAMISATEUR DU MOUVEMENT ANTIFASCISTE DE LA ROUMANIE
Resume
ouvrage constitue une synthese des opin!ons formutecs par l'auteur â
d'une rechcrche scientifique developpee au cours de plusieurs annees.
debut, et cnsuite cn permanence dans tout l'ouvrage, en resulte l'id-ee con
t ă 1aquelle, pendant la periode de l 'entre deux guerres, la Roumanie a
par un appreciable mouvement antifasciste de masse qui, d'ailleurs, a
le retardemcnt de l'instauration de la dictature fasciste dans ce pays,
ontre dans l 'ouvrage que c'est au parti communiste, le continuateur des
de lutte revolutionnaire et democratique du peuple roumain, parti qui
un demi-siecle d'existence, que revient le merite principal dans cette
longue, herolquc et difficile.
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