LUPTA FORŢELOR PROGRESISTE CONDUSE DE P.C.R.
IMPOTRIVA FASCISMULUI, PENTRU VICTORIA INSURECŢIEI
NAŢIONALE ANTIFASCISTE ARMATE, OGLINDITA
IN SALILE MUZEULUI DE ISTORIE A MOLDOVEI
CONST.

CLOŞCA

Comunicare susţinută în cadrul Sesiunii ştiinţifice j ubiliare dedicată celei
de-a XXX-a aniversări a eliberării României de sub dominaţia fascistă, care s-a
desfăşurat la Iaşi în zilele de 17-18 august 1974, sub egida Comitet.1lui judeţean
Iaşi al P.C.R.

In semn de omagiu adus celei de a 30-a aniversări a eliberării pa
triei de sub dominaţia f<aseistă precum şi oelui de a;l XI-lea Congres
al P.C.R., s-a deschis in luna iunie a.c. in oraşul Iaşi Muzeul de istorie
a Moldovei, impoc.tcmt obiectiv OUJI.turail-ştiinţific des1linat să contribuie
la educarea în spiriltul pa!triratismului sociahlst a tllineretului, a oelo�lalţi
oameni ai muncii din ţara noost['ă.
Muzeul, in totaJi:taltea lui, prez.imă istoria Moldovei incepind din
cele mai indepărt.>alte timpuri ale oomurnei primitive şi pînă în zHele
r.oastre Un loc rlmrport.ant in cadrul tematlioo privitoare la perioada con
temporană, a fost atribuit l upte i clasei muncitoare dli.n ţara nOQSit.ră, a
i n tr egului popor, in frunte cu oornuruştii, pentru progres social , impo
triva fascismului şi a r�boiului, pen:bnl întronarea unei ordini socrlale
noi democratice in România.
1 n multitudinea de obiecte şi documente
ex.puse spre a ogli.ndi
istoria Moldovei în perioada dintre cede două războali.e mO!lldiaJ.e, o pon
dere însemnată o au cele referi·toa.Te la mişcarea antifascistă. Faptul se
da t oreş te importanţei acorda:te aces,tei probleme cit şi exlistenţeli mul,tor
mărturii care attestă lupta dusă de �l român - din rîndul căruia
s-a de taş at clasa muncitoare, elementele progresiste oonduse de P.C.R. impo tri va IasaismuJ'llli şi adepţilor acestuia.
laşul a cunooCUJt de timpuriu o puternică ridicare la ruptă impo
triva grupămor de exrt.remă dreaptă cum al1.l fost Gama Cbnşuin�i na
ţionale constitui·tă in 1 9 1 9 şi Uniunea naţiOinlal�nă !nfiinţlaltă in 1 922
şi transformată la pu ţin :bimp in Liga apărării 1naţiotnal-<reştd:ne, de sub
co nducerea cunosoutJul!UJi reacţionar A. C. Cu�.
·
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l mpotriva agi.taţiilor turoulen be, anltti.semdte din perioada

2

unn ă-toare

pri mului război mondia,J , înt1reţin1U1te de elemoolte !l"e'a.Cţio
i nare, &-alU �i
dicat cu ct.11raj , opunindu-le o putef'ni:că rez�sltenţă, cJas,a munci:too.re ,
intelectualitatea progreslis·tă din ţlaira noastră, in primul eşaJon siJtudlll 

d u-se partidul oomunislt.
ln calitate de co:�ducăltor a:l munoirto.rimii ieşene,
comunis.tJul
Gh. Tiinase s-a •rridlioat, in rn1mele acesteia, impomva mri.şcălrli.[oc anlti
seml te care se amplifică după primul război moruliail. Eli. s� î:n ev:iden·ţă
faptul că : " n�meni în afară de o parte ddn presă şi. de parlidul comundst
nu are curajul să ia o atitudine hotărîtă cu privire la mişcarea anti
semită de la noi. . . " .
Conduse şi îndruma-te de că1re partidul comunist, clasa muncitoare,
elementele înaintate, reprezentînd alte oaJtegorii sodale diin ţaJra noas
tră. au dus o luptă continuă şi necruţătoare împotriva fascismuLui pînă
la victoria de p l i nă a:st.11pra acestuia.
I n cele ce urmează ne vom .Jimi.ta la a prezeruta principalele aspecte
privind modul în oore este oglindită în sălile MuzeulUii de .is•torie a
Mo ldove i lupta antifascistă în genera,) şi din această parte a ţări-i, în
special.
Printre men�iunile dooumen.tare şi elementele de g!l'alfdcă men ite să
oglindească perioada imediat · următOOII"e luptelor ceferiştlil.or şi pe·tro
lişt.i l o r din ia:ni\.Larie-februaa:-ie 1 933, simt pulberrui.c :reliefalte dovezi despre
existenţa unei prompte şi puternice lupte antifaooislte in Româ.nda. Intre
aceste mărturii amintim mai ÎIIlltî i portretele membrilor com:H.etului na
ţional an ti fascist oons.tiltui1 în hmie 1 933 (Th. Bugnariu, SoarJ.at Ca
limachi, Nicolae Ceauşesou, Radu Cernă:tescu, Petre Constantinescu-Iaşi,
I orgu Iorda:n, Ba1:1bu Lăzăreanu şi Ma.rOOi. Soro[') şi zil8lr'l.lll mJ1JirtnJJ. at
"Buletinul de acţiune împotriva fascismului", numărul dlin 23 octombrie
1 933, tn care este pub1iloat apeJul ComitetruJui. Naţional anthlfiBIScist.
Ami ntim, de asemenea, M810Mes1ul-Apel aJ. Comitetului antifasoi.st din
Iaşi precum şi dooumentte referitoare la acti.vi1laltea arestru.li. comitet.
La realizarea muzeist!ică a săJdlo:r ce og.Jindesc perd!Q/ada am.hlor in
terbel iai s-a avut în vedere integraa:-ea judri.cioasă în oadru� i!S:toric ge
neral din acea perioadă, a aspecteiloii' ce redau lupta antli.fasoistă. ln sala
1 8 , spre exemplu, în oare este pi"ezenta,tă muzeistic situa.ţia social-eco
nomică şi pold tică dd!n perioada 1 934-1 944, au rost etadarte materli.aJ.e
care oglindesc acţiuniJe crimina�e aJe elementelor leg1ion�a�re căa.'orn le-au
căzut victime personaJităţi de seamă ale Vtieţi.i politice şi cul.lbu.mle din
ţara noastră precum şi .rJposta dlaltă aces:tom sub diferite forme de către
Partidul Comurust şi organizaţiile s:ale de masă, de către întreaga opmie
publică. Pri n t·re vele maiÎ semnifooathre mărlburii, a:minlbim zialrul "Di
mineaţa", numărul îndo1iat t'a!I'e publică chtpul PI"imului ministru
l . G. Duca .asa&n.art; mişeleşte de că:tre bandele legionare în · decembrie
1 933, �iarul "Ullliiversu.l" din 23 sept. 1 939 in Cl8ll.'e este înfie.ra.tă crima
legionară împotriva primuJuă mini stru A:rmand CălJi.nescu. Din pagina
expusă rezultă indd.gl!lMea opiniei publă.ce şi re�Oilta acesteli.a impotriva
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unor asemenea fapte. Pentru o IDaii completă edificare redăm dteva
rî n duri din ziocul aminhlt. "Nu e român ca:re să nu resimtl:ă .toată ing.ri
j<•rarea pe care un asemenea asasinat o i ns piră în zilele greve de astăzi,
cînd 1i nJ ş tea , ordli.nea şi solida:ri'ba1tea na.ţionaJ.ă s int imperaJtive care
t r e bui e să co m and e de la un oapăt la aJ.tJu l W. ţă r ii " .
Tot la acest ca.pi·tol m& amintim expunerea de obiecte ce aJU apar
ţ i nu t lui Victo.r Iamand:i, asasinat de legli.onari in noaptea de 2 6 spre
2 7 n oi·embrie 1 9 4 0 împreună cu alte 64 de persoane. De ·asemenea, sint
expuse o b i ec te ce au aparţinut lru:i Petore Andrei, a1t ieşean căzut şi el
vi c ti m ă terorii fasoi-ste.

Lupta antifascistă es•te reLierfaltă in primul Tind ou ajutorul presei,
a publicaţiilor din pe:r.ioada respectivă. Dintre acestea a."TlJnti.m : ziarul

"Scînteia", "Cuvîntul liber", "Clopotul" - Bolboşa.n.i (care 81Vea oa sub
titlu - gazeta săptămînală independentă antllfaooistă) , zliaT'Ul "Horia "

a p ă rut tot la Botoş;a,ni, am îndouă oonduse de militmrtul aiilltifascist
Searlat Calim:achl. De asemenea, sînlt expuse revJsta "Manifest" - Iaş i,
ziarul ,,Inainte" Bacău ; ,,Lupta os1ăşească" - o�rgan ant:imi1i.ta'I'ist al
co:nl tet.:lo-r regionale din Moldova ale P .C . R . şi U.T.C.

Prin scoaterea în prim plan a un or titluri sau atrli.coJe din publi
ca( i i l e am inti te o�rg•anizatborii au avut în vedere ool.iefarea momentelor
semmficative, edif.ioaltoare pentru vizitator : spre exemplu : ziarul "Scin
te i a '' din 25 maTtie 1 9 3 5 , conţine un Motto oare arată că : "Sa!ocina cea
ma i i n�mn at ă a P . C . R . cons tă în respingerea o�ensiW'i capi•.baJ.ului şi
a r e acţi u n i i fasciste ; in a zdrobi OU1k:e -incercare de a în•trona în Ro
m â n i a dictatura fasoistă". Din ziaruil. "Hocia" este evidenţiat artdcolul
Acuzăm car e face un scurt istoric al asasinatelor leg ionare tnf ierl nd pe
" ace i oare au tolerat şi au înouraja1t atenta•tele împoirli.va presei de
mocratice şi a organ.izaţiilor munciooreştli.''. Din "CuvinltuJ l i ber " (28
m a n i e 1 9 36), a fost s.eJeotat UJir desen ce sugerează nenorocirile şi gro
zăviil e ce le poate adu ce :războiul ; în prim plan schi[orz.i, orfaru, văduve,
săr ă c ie ppoiecta.te pe fun daJul une.i zvastJi.ci. Textul 1a desen explică ur
mătoarele :
"Cruciada
înddiga1ă
e cruciada răzbOiiului ,
CII"I.l ciada

mize:·iei " .

Este surprinsă, de asemenea, pute.l"'loa
li
miş.c'are de masă împobriva
f�tscismului, printr-un panou rep.rezentîmd. ma111.ifes.taţia din Buoureş ti
d e la 1 Ma:i 1 9 3 9 . In aces.t context sint expuse portretele arganizaJto
ri lo r aces ted mari manifesta.ţi:i munciil:.oreştd : Ilie Pin1li.J.de, Noc01lae Ceau
şescu, E le na Petrescu , precum şi po:rtretele unor publicişti an.W'asci.ş.ti
ca : Petre Constantdmescu-Iaşi. ,
C.
I.
Parhon, Luoreţiu Pătrăşoam.u,
Al. Voi tinovici, I orgu Io,rdJan şi alţii. Diapo:cirtJive luminomse, în fă ţişea z ă
v i zitatorului grafică milj;tal!ltă sugerîrui 1upta împoitriva faooi:smu1ui prin
teme ca : "Glasul nostru, glasul i&f:oriici", "FII'olllt po·pular" , "Zd robi.ţi
h i dra fas-cistă", etc.
Un alt m oment edif:icato:r îl reprezintă matedalele din care rezultă
sp ir i tu l i nternaţionaMsrt de oare a dat dovadă pro�etarialtul româlll în
lupta î m p o tr iva celui mai ma.re pericol al .omenirii din per ioada inter
be li cb. . fascismul hitlerist. O reproducere după "Gazeta român�ă"
din martie 1 93 7 îi prezi tă pe doi dillltre voLuntarii ramâni căzuţi în
n
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războiul din Spania pentru pacea omemru, împotriva fascismului co
tropitor ; este vorba de Costache Bîrcă din Paşcani şi Vladimir Mazepa
din Bălţ1.
Alte documeDJte şi mater.iale la acest capirtoJ sînt : Salutul P.C.U.
ad r esat comundstu1ui bulg'ar Gh. Dimi,trov (căzu t victimă înscenărtilor
ges tap oului hitlerost), d i n oare l'€ Zul,tă soHdarizarea cu cauza dreaptă
pentru care acesta lu p.ta : salutul linteJeotuaJll or ieşeni adresat confe
rinţei pentru paoe de la Pocis din seprt.embrie 1939 ; fotogra:f,ia lui Emi l
S{'rghie şi mapa folosită de acesta ca pax.bioipant l a Co n gresu l i n ter
naţional pentru paoe de la Bruxelles eLin 1 936.
Un cadru emoţiO'Ilalllt Îil prezintă docwnentele ce oglindesc solici
tudi n ea de oare a dat doV'aldă poporul l"omân faţă de txagedtia polon;eză
din 1 939 cind , llllrmare a declanşăriă oelui de al d:oHea război moooiall , una
din primele victime ale ,invaziei naziste a fost popocul po�l onez. Mii de
ce tă ţe nj paşnioi ai Poloni ei ootropite violelllt de către arma tele hineriste
au găsit adăpost şi oor:otire sufletească în ţara noastră. Di.:ntre ma 
terialele expuse, pentru a il UIStra acest episod tragic, amintim în pri mul
rînd Manifestul Comi tetului reg,iOIDal Mo ldova al P . C .R . împotriva ata
cărH Poloniei de către trupel e 1ui Hitler. Silll t expuse, de asemenea,
o rdo nan ţe ale organelor admini15irative din M oldova c<J.�re îndemn au
popul aţia şi autorităţile diJn subardine să acorde tot sprij<inul r e fugia ţi<l o r
polonezi.
Desfăş urarea ev.enimentelo� pe plam. mondial după 1 9 37 a aron ca.t
Romim.ia in tr-o izolare strategică de pe urr- ma cărei a avea să bene
ficieze din plin milita:rdsmul german . După ce diclatura rega.lă a în
cercat o schimbar-e de direcţie a evoluţiei interne şi intecr:"naţionale a
Romitniei, alta decit oea C81l"e dru{._"ea spre fru>(lÎJSim - în urma presiunilor
necruţătoare din pau:tea Reic hului hitlerist, care di�ija politica euro
peană - ţara 111oasrtlră s-a văzilllt , aHată ou a�oesta, împortJri;va voin ţe i po
p0rului român.
In toaJtă această perioadă, a diobatUJrii !regale, eîJt şi a diLotaturtii mli
lit'l·re fasciste, OOIDdusă de Ion Anlt'OilJeSICU - peii'ioaldă de i:nteru;e frră
mintălri politice - paa1lidul oomun:ist, deşi all"'UItI1JOaJ în întunerkul
ilegalităţii, a ridicat toJt mali sus s teagul luptei antifasciste şi anbirăz
boindce, penrtam e1ibetriarea socirală şi naţiOillaJl ă. Sint expuse dooumente
editate de P .C . R . oare se adresează mundt()(I'1ilor, ţăr.CliD:i!l•or, meseria
ş i lor , intelectllllaLilor, i ndem n i nd la Juptă org,an i za tă împotfi.va dicta
turii .regale, împo tri va pericolului fascist, pen.tvu front unlic, pentru
rezistenţa impotriva agresiuniri fasci.srte. UnuJ diD aceste documente mo
biliza la organizaJrea de manifestaţii şi pentru alllianţa cu ţărtile de
mocratice, cu puternioa ţară a socialismului, Untunea Sovioli<.:ă ; pe n trll
în tărirea alianţei baloanJ·ce împotriva ag.resorilor fascişti : <.:hema la
luptă poporul pentru o viguroasă apărare a i ndependenţei naţiom1le
a ţării.
Amin tim, de asemenea, MarufesJtul semnat de Comiltetul regional
Moldova al P.C.R. şi de că·tJre Comitetu� regJonail. al tineretului comu
nist. din Moldova, oare i ndenma poporul la Jiuptă impotriva dâctaturii
militare fasciste.
·
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oglindesc aspecte din Lupta antifascistă

O fotografie reprezentînd b1:.ra,rea trup:dor hiibleriste în România,
octombrie 1 940, este edificatoare în ceea oe priveşte evoluţia politicii
duse de ddctabuira miJiltară din ţan-a noastră şi oonseainrţele aceslbeia pen
tru poporul !l'omân.
!n condiţiiJ.e ·reprimării oricăror manifeSJtărl pobrivnice ordtinii exăs
tente, chestura de poliţie din Iaşi sem'll.la1a în permanenţă prezenţa
activă a manifestelor comunli.slte. Unul d:iiO!tre aceste manifeste semna·t
de către Comitetru.� judeţean laşi arl P.C.R. şi care se adresa oadrelo.r
didactice i.ndemclndu�l'e la luptă ffmpolbrdJVa di.ctatrua:Ui mdil.iltare fa:rislte
este expus în muzeu. Al te marte.riaJ.e refeii'Ii,toore la st.aii'eB de spirit am.t:i
.războinică şi anlbi.lfascdsltă ogWi.ndesc exisronţa unei pl.lltemdice rewistenţc
in

·

patriotice.
Dintre documentele prrog.rramatJioe ale )Jralntidului
·

fo rma program

a P.C.R . d i n

(i

septembrie

este

expusă Plat

1 94 1 , .iJntitUJl.ia.tă

Lupta po

porului român pentru libertate şi independenţă naţională.
Intensificarea
berarea

Rom âniei

luptei

impotriva

de sub dominaţia

dictaturii arutonesciene pentru eli
fascistă este oglirulită prin mate

riale care ate5tă sabotarea producţiei de război, acţil\.lni de disbrrugerea
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Pericolul fascist în

România

oglindit

cu ajutorul

6

presei

unor instalaţii mi.Utare, arde� portretului lui Ion Antonescu (Lic:eul
naţional laşi) etc.
Sub:.i.nJem, totodart:ă, existenţa in patrimoniul şri sălile Muzeului de
a Moldovei din laşi a memorrii\.Llui 1 adiresa:t de oamenii de ştHnţ.ă

istorie

rom{mi, mareşalitlllui Ion Amt.onesou , în wra

anti.1Jlrui 1 944,

prin care se

cerea insis<terut incetarea războinJJLtui. antiso'V'ietic. IlllJbre semn�CLtari, se nu
mără şi personal!i.1tăţi de seamă aJle Iaşulllii : Radu Cemătescu, Andreri
Oţetea, Constantin Mtihu, Gheo�rghe Agawriiloaied, Vasillre Răşcal11ll , Va
sile PaveJou, Gr. T. Popa şi mU!l.-ţi adţi:i..
Pregătirea
de la

şi

doolanşa:rea insurecţiei naţio111.aJle

23 August este ilustrată într-un

antifascislte

armate

cadru muzeal deosebit. Un text

general reaminteşte vizitatorului cuvintele tovarăşului Nicolae Ceauş escu

1 Memoriul expus în muzeu, are valoare de manuscris întrucît este una din
copiile dactilografiate odată cu originalul pentrua fi înaintat mareşalului A n
tonescu. Acest valoros document, a fost donat Muzeului d e is.t.ode a Moldovei
prin bunăvoin-ţa tovarăşului Gr. Popa din Bucureşti, firul lui Gr. T. Popa, unul
din iniţiatorii memord.uluL
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

7

LUPTA

.

ANTIFASCISTA

CONDUSA

DE

P.C.R.

Grafică militantă din perioada premergătoare
de al doika război mondial.

privitoare

la

însemnătatea

aces tui

istoric de la

epocal moment

51

celui

din

istoria

patriei

23

August 1 944 - &ublinia secretarul
general al pa rtidu l ui - a fost rodul a�ţiuni i u n ite a celor mai largi
forţe politice naţi on ale , armate, formaţiunilor -paitri otice , al adeziunii
depline la lupta antisfascistă a m a selor populare. In în făptui rea acesltui
act de importanţă crucială pentru destinele României, rolul hatărît.or
l-a avut clasa mu n cito are şi a van g ar d a sa revoluţionară, Parti d ul Co
noastre : "Marele act

munist Român".

acest oadru sînt explllSe d ocumente ca : O notă a of.ioi,aili tăţilor
crearea Frontului Patriotic, în 1943, şi activitaJtea aces
tuia ; Manifestul F:rontul,u!i Unic Muncitoresc difuZJa:t la 1 mai 1 944 ;
"Buletinul apărării patrioti ce " din 1 august 1944 ; "Buletinul apărării
In

privitoare la
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Momentul Istoric ,;Insurecţia naţională antifascistA armută 23� 3 1 August 1944"

regionalei Mokkwa" dii:n iulie 1 944. Dec1amţi.a BlOC'l.IJ.� Naţional De
mocr&t, Primul număr legal (24 August 1 944) al ziaruil:lii "Românlia li
beră " cu titlul 23 August 1 944, răsturnarea regimului hitlerist din Ro
mânia.
Alte materiale ase măn ătoare oompaeteaa::ă tabloul lupte� forţelor pa
triotice conduse de P.C.R. împoi:Jriiva fascllism ului, pentlru vi.otoii'IÎa insu
recţiei naţionale alilitifasoiste aJimate,
sublisniiind totodată cootr<i.buţia
adusă de poporul :român la lupta împotriva Germaniei hiUeriste plnă

l a victoria :fJnală.
Astfel, Muzeul de is1tocie a Mo�dovc>i . reuşeşte să p:rezlinte o imagine
cl ară asupra per.ioadei la oare ne-am referH în pre:rentul materiali, cu
sublinierea m omentelor imporrtante, printre care şi acelea referitoare la
lupta antifascistă dusă de oele mai î.nali.ntate for-ţe pollirtioe ililll ţara

noa.SJhră în

fruntea

căr ora a stat

în permanenţă pa'I'Itidu.l oomuni.st

ca

iniţia�tor şi organizator.
Puse

la dispo;z.IÎţia unui pubLic larg şi

divers, sclli.le Mu:reuJ.ui de

istorie conti'ibu.i.e la educarea a.cestiua în spiritul patriotismului, a cu
noaşterii cît mai temeinice a t:reou.tuJUi de

al clase.i muncitoare şi a partJiduh..li său

luptă ati. poporuJ.u i n osrt.ru ,

comuni•st.
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LA LUTTE DES FORCES PROGRESSISTES DIRIGEES PAR LE
PARTI COMMUNISTE ROUMAINE CONTRE LE FASCISME, POUR LA
VICTOIRE

DE

L'INSURRECTION

NATIONALE

ANTI FASCISTE,

1\EFLETEE DANS LE MUSEE D'HISTOIRE DE LA MOLDAVIE

R e s u m e

>iege

Au cours de l'annee
d .1 Palais de la

1974 est ouvert le Musee d'histoire de la Moldavie, au
Culture.

Cet article presente seulement la section d'histoire contemporaine du Musee
(1918-19-1.4) et sp(kialement la representation en musee de la probleme de la
lutte de la classe ouvriere et des forces progressistes diriges par le Parti Com
mun iste Roumaine contce le fascisme, jusqu'â la viotoire de l'Insurrection na
tionale antisfasciste de 23 au6t 1944.
On decrit les

exponats,

aussi que les methodes museo-techniques utilisees.
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