REZULTATE RECENTE 1\J.E CERCETARII IEŞENE
REFERITOARE LA REZISTENŢA ANTIFASCISTA
DIN ROMANIA (1940-1944)
ION AGRIGOROA IEI

Cercetarea istor:ică ieşeană a acorda t o atenţie specia:J.ă difenitelor
aspede ale m işcări i de J:"eZ�istenţă din România perlioadeli 1 940-1 944,
luptei fo rţelo.r liairgti. patmiotice pentru in[ătunlll"ea diictaturii mitillba
l re
fasoiste şi intoar,c.·erea all'le
ll1 lar împotriva Gem11a1n.i.ei hdhleris'te. I n oadrul
a numeroase lucrări, �reprezentind voilume S81U artlioole, oomunicări sau
note din revis tele de speailalldtalte, intervenlţJii in cadrul unor sesiruni
�t1tnţifke la nive� naţionail sau looail, cercetătorii ieşeni au urmărit să
eluci.deze chestiuni referi·toalt'1e la fOI"'Tlcle de maniifesta;re ale mişcării
de rezistenţă (ditn Moddow, tin speoiaJl), la forţeJe socitaile şi politice
participante, la tactica P.C.R. de reailimre a uneli largli coaJliţii de forţe
in vederea infăpt:nJri.II"hl insurecţliei etc.

Intr-o v:izLune mai Largă şd, evident, de pe o ba.�ă documenta;ră
considerabil im b ogă�ită, cercetărtorii ieşeni au finailiizat, în aproximativ
ulttimul deoonlju, re2ruiltateile muncii loc tn lu.-ări .itnter'eslaal te . Iată de
oe ne propunem să ne oprim •asJUpm rezult:atel·oc obţinute in acest in
terval de .timp, fără a avea pretenţia, roci a intocmi'l"ii rme liste com
plete şi nici a d isoutării tuturor aspedeil.or ridicate de tit1u.Jl ar.tlicoilu[ui
nostru. Nu urmărim o inşiruire de nume şi titluri, ci modul în care
aspecte ·importante aJe llllÎşcăriti de re21ÎiStenţă sî n t bra·ta te in lucrările
respective cu precimrea. cont'l"ihuţJiilliOI' aduse la rezo�varea chestiunilor
de importanţă majoră oe preocupă ce rcetarea I'omânească, in
acest
domooiu.
Au fost pub.Lioate maâ mUJI.ite aii"ticoJe privind atnumiÎte aspec.te, pe
plan naţional : agravarea SJi.tn.J.aiţei
li
eoonomice a ţării, starea materială
ş i de sp irit a popu�a,�ei, actiMitatea P.C.R. etc.
In amad.iza situaţiei economi10e, a fost valloioiJ cat un bogat ma.te
rial de arhivă, aJU fost utildzate documente şd luoră·:ni străine, ţin indu -se
seama, evJdent, şi de cele mai no i rezultate aile istoll"iog re:flie i noastre.

Au fost ana1izate măsUII'\Î[e luate de dirctabuii'a mm:1itocă-fasoistă şi Ger-
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mania hitleristă i.rn eoonomrie, in vederea suborrlon ătrii ei oorin;ţetlor răz;...
boi'lllu
l i, consecinţeJe lor asurpr� industrrei petT!ohlere, siderurgice şi me
taluT!gice, a extmoţiei ciWburuitlor, a industriei lemnuiLui, a oelei textdle,
81limentare, asupra agriiOllll turid, a căliJlotr de tmnsipO'i["': , a oomerţJU:lruJ. in
terior şi exterior , măsoUJrhle referioome la :flilnanţe ş[ investJiţăi etc. 1 • Este
infăţişată, pe larg, sirtulaţia d im ce in ce mai grea a economiei româ
neşhl pe măsW"a prelungilrii răzbai11.1Lui hitleflist, pagiUbetle suferite de
ea, oa \..lTffiare a prezen�ei Î["!Upelor germane in Româ.nia, pOOCIUm şi
consecinţele soaiall.e ale ooestei stărri de :fiapt. Smt precimte unetle lu
cruri OBII'e meriJtă toată atenţia. As.tfel, treferitor la petrol, se observă
că "penetraţia capitail.W.Uli. german a COillStituit un facoo1r i.rnsemnat i n
acaparaJrea produoţăei pert;troH.ere a Româtniei, diBJr nu princlrpaiLUJl.", cel
mai eficient mijloc fiill1.d, penmu Retich, aco!l"duri!le inohetiate de guver
nul de la Berlin ou diotatum miJJitaJră-:fasaistă 2• Desdgtlll" , aceas tă mo
daldtaJte trebuie pusă in l:egă1rulră şi cu po:zJ.iţia inter.ruaţiOirllall ă a Româ
niei, cu naturta ra� poiliitJice dim.tire dicbaltnlci şi Gennanăa hit
leristă. Se specifică, de asemenea, că pe fondu� agrravăTili situaţiei eco
nomice, a areşterid stălrii de spii.cr:dt amifusois te dn rindlll!rhle popooulu i
român, "chiar unele elemente ade dicrbaitJuriii. au Luat atitudine impotriva
LA.)" 3 şi că, pe măSium pre
lor (acordurilor economice inrobitloatre
lungirii război'llil'llli , S-®U asauţit diveTgenţlele dintre o pm:te a burghe
ziei româneşti şi Re ich 4. l.ri expllll1.e!l'e8 la a 45-6 aniNersare a creării
P.C.R., tov1a.răşlud. Niroilae Ceauşescu subl'ilruila, ln acest sens : "Lnşişi re
prezentanţii Gerffi8JI1Jiei î n Românlia oonsta.tan.I că lta Banca NaJţionailă şi
illl rtndul cecOU!I'!idOtr burgheze care stălpmealll industtrda petrolderă, mi
nieră Ş[ metailurgUcă se doovO!ltă o putJemdcă rezisrenţă arutigerm81I1ă". In
octomhrie 1 943
precizeaz ă, in oon'birnuare, secNrtarul genera!. al parlli
drului nostru
�ntantutl eamomic al hittleri&bilor in România
Clodius, cornunli.ca guvernJI.lJllli de la Betrlld111 , re-:feT!i.tor" �181 cererea ca Ro�
mâma să sporească Hwări.le de produse către Gemmruia : ••lncercăru•le
-

-

-

mele repetate,

de a

n-6 dus la n ici

îndemna guvE!'I"iilJUJl român să�i schimbe atitn.Idmea,

un rez'liii.mt

.

. .

GllWernatoll"'Uil

Bănci[ Naţiona[e a tră-

1

D. Şandru, 1. Saizu, Cu prtvtre la acapararea petrolului romanesc de către
hitleristă (1940-1944). în "An.uarul lnstiltutului de istorie şi 8irheo
logie "A. D. Xenopol" din Iaşi, t. Il, 1965, p. 5-37 ; D. Şandru. J. Benditer,
I. Saizu, Contribuţii la cunoaşterea situaţiei economice a Romaniei în perioada
dictaturii militare-fasciste (6 septembrie 1940 - 23 August 1944), in loc. cit.,
t. III, 1 966, p. 85-135 ; C. Botez, D. Boţescu, G. Irimescu, Exploatările miniere
din bazinul Vatra Dornei în timpul celui de al doilea rilzboi mondial, in "Ana
lele ştiinţifice ale Universităţii "Al. 1. Ouza" Iaşi, seria Istorie, 1966, p. 105-130 ;
D. Şandru, I. Saizu, Unele aspecte privind consecinţele economice ale prezenţei
trupelor germane în România (1940-1944), în "Anuarul Instiltuitului . . . " , t. IV,
1967, p. 117-145.
2 D. Şandru, 1. Saizu, Cu privire . . . , p. 13 .
3 Ibidem, p. 15.
4 Ibidem, p. 27. Opoziţia manifestată de cercurile guvernamentale româneş.ti
faţă de noile presiuni exercitate pe plan economic de Germania hiUeristă, este
core1ată şi cu încurajarea, de către aceasta din urmă, a revizionismului bur
gheziei maghiare şi bulgare (ibidem).

Germina
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mas

pe pooiţia s·a de :respingere şi a doolaret, soi!Iidlar ou intreaga ooo
duoore a Băncii, că el va trebui să dem�sioneze dacă s-a.r rezdlva chti<M
numai in paTte ceremi le germane» 5•

Cerce tarea i eşean ă a adrtl!S oontmLbuţili la oun.ooşterea s tării de spilr.i.t
antifras.oiste din perioada 1 940-1 944. Referindu-'D.e, deoctlmdactă, la· tnlr
t area problemei la nivel naţional (asupra ooluli locaJJ. revenim mai jOs),
remaTcăm preocupairea de a ven i ou no i date, CJaJre să ilusU"eze dez
volta:rea sp�ritului anbiiiasaist in armată, oreşterea ostli�Jtăţii 8Jl"l11Jiltei 'rO
m âne faţă de Ge:rmamlia hitleristă şi pO:hitica 1ui I. An1lolruescU , pe m ă
swra prelungJrii :război.ru.Jl!Ui 6• Aceasta reprezintă un obiectiv 4mportant
al istoriografiei noastre actJua�e, oare expldcă întoarcerea mmelor, prac
tic de întreaga aTIIlată română, ca un singTUr om, la 23 August 1 944.
In Sitlrinsă legătură ou eVIOiluţia stări!i. de spir:it a mil�.tarillor de pe front
şi, in general cu evoluţia opera·ţilil'OII' mmtare, sint evmdeniţ.iate aspecte
ale atitudini� d:in rindul premitlitlamHor 7 •
S-a insistat , im. mod deosebitt arupra taJctmcH P.C.R. de ooellimre a


,

,

tuturor forţelor poJiitice [n vederea Tăstumărili dictaturi'i

m!hl!iltare-fas

ciste şi intoarcerii CIITlT1elor impo:tmiVIa Genn181nuei hitlertiste. .Aoetastă coa
l iţ ie era de:tennti:mată şi grăbită de apari�ila şi dezvoll!barea in Rom â n iiiEl

a contrad:i.cţiei fundamentaile, spooiiffice a.ce5iiJei perioade, contlraK:ticţia din

tre dictatură şi Germania hitleristă, pe de o parte, şi interesele vitale

ale popocmulu� român, pe de

8iltă parte 8• Făurirea SJisrtemudui de a1Hanţe

politice in preajma insureoţliei, a oonstdrbuli.t "nn exempLu .uniJC in istoria
luptelor revoluţionare, oind s-a reailizat o coaliţie de forţe care mergea
de la olasa muncitooJre p în ă la v:îrllllll pi:mrnidei socilalle
Se subliniază,

i mportanţa

de

asemenea,

par.tidpărili

ei

�a

poziţJila antihăblerlffită
irururecţia

naţionallă

a

-

monru-hia�� 9•

annatei române,

amm tă

aJillbiflascoistă

a aiplicat creator, la condli.ţ!i.ill.e speciifiÎCe im
momentul isto:ni.c, a prtilnrcilpii1lor marXlist-'lenmiste referitoare
l a parlJioipa:rea all'"matei oa un factoc hotărâtor in asigurarea i·nsurec
ţiei 10•

şi antiimpeil.".ialJstă. P.C.R.
puse

de

Ceauşescu, Partidul Comunist Român - continuator al luptei
s Nicolae
revoluţionare ş i democratice a poporului romdn, al tradiţiilor mişclirii munci
toreş ti ş i socialiste din Romdnia, Editura politică, Bucureşti, 1966, p. 49.
6 D. Şandru, I. Saizu, Contribuţii la cunoaşterea stlirii de spirit în armata
română în anii dictaturii militare-fasciste, in "Cercetări istorice", Iaşi, t. II, 1971,
p. 321-336.
7 Ibidem, p. 331 şi urm.
8 A.
Loghin, A. Kareţchi, Partidul Comunist Romdn, factorul dinamizator
in coalizarea tuturor forţelor patriotice participante la insurecţia armatli din
august 1944, in "Forum - ştiinţe sociale. Cercetări privind istoria României",

voi.

1 19-126.
1 970, p.
p. 1 2 1 .
A . Loghin, Activitatea

VI,

91 Ibidem,

0
desflişuratli d e Partidul Comunist Român pentru
realizarea unei largi coaliţii de forţe social-politice în vederea transformlirii de
mocratice şi sociale a României, in "Anal.ele ştiinţifioe a1e Universităţii " Al.

l. Cuza" Iaşi, seria Istorie, fasc. 1.

1974,

p . I-X I I .
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In aceste articole, oa şi î:n altele 1 \ este tratată tactica P.C.R. faţă
de mo narhie, coLaborarea au PS�latu l , pe o anuntită plat:lloom ă antifas
cistă, impusă de lupta pentru răsturnru-ea dictatJurili aintonesciene. Lu
creţiu Pătrăşoanu îi dea1ara genera:uululi. Constanr\Jin Sănătesou, h vara
anudui 1 944 : "Pa.r.tli.dm Comunist Român este şi rămîne un parr-tid re
publir..an, dar pentrlll sroaterea României d�n Axă şi incheierea războiu
lui antisovie:tic inţelege să co'labareze ou monarhia" 12 •

Remarcăm preocu parea de a urmări, neîntrerupt, această tactică a
P.C.R. de u.ndre a forţelor demoora tice şi imedlil81t dlupă 23 August, ta�
tică impusă de noua slituaţie poHtkă, de noile oorinţe a;Le Lup tei revo
luţionare, a'Vindu-se Îlll vedere că revotluţ�a demi()C'l'!at-popula:ră s-a dez
voltat nemijilocit din m�şcarea arntlifasoistă a întreguiliui popor 13•

Cu priJejW. apariţieli. unOtr lucrări refer itoa�re la activitatea reacţionară
organizaJţiHoll" fasciste, a reedhtă�rii operelor lui l.iooreţi.u Pătll"ăşoanu, in
conrtextul reluării in dezbatere , de către ist.o�riogrefia noastră actuală, a

Jt

m işcării fasciste din

Român:iJa

1

\ cercetăt01rii ieşe<ni şi-au spus păr-erea

în

le�ătură cu chestiuni referirt:oare la poziţia difeni·telor categorii ş i clase
sndtale fa.ţă de f·ascism, la etapele mişcării fasciste din România, la
raporturile din,tre gTUpămle fasciste ebc. 15 •
Cum era şi filroesc, aspectele l o08il e a:le stăr-ii de spidt a;ntifasaiste,
ale luptei maselor popul'are dlin Moido'VIa a:u co:-: stituit - şi în pell"ioada
la care ne referim - un obi.eotiv important ad cercetării istorice ieşene.
O serie de luc<rări se ooup ă, în mod special, cu tratarea acestor aspecte.
1

volum apă,rut în 1 9 7 1 6, an�a�Hzează s i tua•ţi a MoldOIVei in anii
dictatUII"ii fasciste, ocbivi1a bea organizaţid,lor regionaile P .C.R., pri ncipa
lele forme de luptă an ti:fascisltă a maselor pen11ru atrag•erea lor în ve
derea în lă:tua-ării , Plt"in focţă, a didlartJurii militare-fasciste s.a.
Au fost
·
evidenţja:te anumi te aspoote locale, speoif.Lce, în raport cu poziţia geoUn

1 1 A . Kareţchi, Tactica P.C.R. faţll de monarhie, în Iaşi '72. Lucrllrile sesiunii
ştiinţifice organizate cu prilejul celei de a XXV-a aniversări a proclamării re
publicii, Iaşi, 1972, p. 259-263 ; A. Kareţchi şi M. Gh. Morăraşu, Tactica P.C.R.
faţli de monarhie, în Comunicllri ştiinţifice. Institutul Pedagogic, Iaşi,
1971,

p. 229-238.
12 Cf. A. Kareţchi, op. cit., p. 259.
13 A. Loghin, op. cit., p. VI I-VI I I ; A. Loghin, A. Kareţchi, op. cit., p . 123
şi urm. ; A. Loghin, A. Kareţchi, M. Morăraşu, Activitatea P.C.R. de grupare a
tuturor forţelor democratice. Crearea şi activitatea F.N.D. (1944), în "Analele
ştiJ.nţif.ice ale Universităţii. "Al. I. Ou:re" din Iaşi, seria Istorie, 1966, p. 1 3 1-150 ;
A. Kareţchi, Probleme ale tacticii P.C.R. in perioada luptei pentru instaurarea
puterii populare, în "Cercetări istorice", Iaşi 1970, p. 251-264 ş.a.
14
Vezi, de exemplu, lucrările Sesiunii ştiinţifice privind analiza critică şi
demascarea fascismului în România, desfăşurate la Bucureşti, în 4-5 martie
1971, publicate în volumul Impotriva fascismului, Editura politică, Bucureşti ,
1971.
Ioniţă, A. Kareţchi, Intelectuali ieşeni in lupta antifascistli, Iaşi,
15 Gh. I .
1971, 260 pagini (lucrare asupra căreia revenim mai jos) ; 1 . Agrigoroaiei, Noi
rezultate in analiza criticll a fascismului din România, în "Anuarul Lnstitutului
de istorie şi arheologie "A. D. Xenopol" din Iaşi, t . IX, 1972, p. 51 1-522.
16 Ionel Hagiu, Rezistenţa antifascistll din Moldova, Iaşi,
1971, 140 de pa
&bi.
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grafică a acestei provincii, ou situaţia ei, intr-.un moment sau. ailJtul , in
cadrul operaţiilor miJilbare etc. In aceil.aşi timp, rezistenţa an ti!asoistă
din Moldova este tratată, pennanent, in Legătură Dl'gla!nică au rezistenţa
din intreaga ţară, cu principailele evenimente inl(;eme şi interruaţlona[e.
L1Wl'la!l'e6 reprezintă o wiloroasă COilltribuţie la cunoaşterea acţiunJJor
antifasciste coo.orete, inlbreprinse de munciJtorimea, ţărănimea, cea mai
mare p8!N.e a intele.ctuadiltăţii ddn MoiJ.dova, impotlriiVa fasoismului şi a
război·ului hitlerist.

Au fost .pub!ioalbe, în periodioole de speoiail:il!;ate, imp0irl1:tainte studi-i
referdtoalre la cunoaşterea sii!Juaţdei materi�ale şi a stării de spirit a ma

din MoJdo'V'a, in anii 1 940-1944 17, care va•lorifică un
de arMvă, plecind, totodată, de la rezu�'iatele obţinute
de � ieşeană in perioorla anterli.001ră.

selor

populare

bogat material

In raport ou inrăurt:ălţill."ea situaţiei nmrter:iaJ.e 18 şi ou măsuTile anti
democratice re�ive a:le dtilctatUJI"ii mi��tare-faociste, pe măsurn pre
lungdll'ii război.wlu i , starea de sp.ilr.bt arutifasctst ă a luat o amploaJre de
osebită in Moldova, oa. şi in înltreaga ţ&-ă. Număru� confHctelor cooec
tive de muncă
manifestate sub dirferite forme
a crescut conside
rabil in inltll"eprinderile din Moldova ; sabotarea producţ.iei de ră zboi la
looul de muncă, salbotaje!le pe căile de transpo!lt şi de telecomunicaţii,
la anmnite obiective mi:Lirtlalre etc. s-au intensificat. Ţărănimea se opu
nea achiziţiiJor fO.I'ţlate şi refum să execurte lucrălz'li de .interes miJita<r.
Masele de f·uncţi:onwi , inteaectru.a!li, srtudenţi progresişti din Moldo�a
luau atiltu.dine tot mai hotărdtă faţă de actei!e guvernu[ui şi faţă de răz
boiul hitlerist ; nesupunerH.e la i ncorporare şi oazurile de pă.răsire a
-

-

unităţi•lor m iJ irtlare se în mulţesc. Sub diferite forme, organizaţiile regio.

de partid din Moldova şi Dunărea de Jos
regimului :fiascist, aii războiului hitie<rist şi au

nale

aJU demi8Sallt caracterul

m asele pentru
şi răstlUII'Ilocea guvernului an to
nescian 19• S-a acordat o atenţie specia!lă tm1ării situa,ţied ec onomice şi
s tării de spirit din Moldo:va, in c ond iţi i le cind teallru� operaţi.un ilo� m i 
l itare s-<a mutat pe o parte a terH:or.i:UJlui ţăci·i ; jaful săvirş it de arma

sabotarea

maşinii

de

ră7lboi

chemat

germane

-

tele germane in retra.�e a atins proporţi i deosebite, s-au evacuat o
par.te a popul aţiei şi numeroase
organizare

c omple tă

a

vieţÎii

intreprinderi , ajungLn du-se la o dez
In acele luni (aprHie --a.ugus1t

economke.

17 1. Saizu, D. Şandru, L. Eşanu, Contribuţii la cunoaşterea situaţiei mate
riale a maselor populare din Moldova în perioada 6 septembrie 1940 - 23 Au
gust 1944. în "Anuarul InsU.t.utlulrui de istorie şi arheologie, Iaşi t. 1, 1964,
p. 9-31 ; L. Eşanu, 1. Saizu, Aspecte ale · rezistenţei maselor populare din Mol
dova împotriva dictaturii militare-fasciste şi a rilzboiului antisovietic, în "Stu
dii", nr. 3, 1966, p. 531-549 ; Gh. Ungureanu, D. Şandru, 1. Saizu, Contribuţii la
cunoaşterea stilrii de spirit a maselor populare din Moldova în anii dictaturii
militare-fasciste (6 sept. 1940-23 August 1944), în "Studii şi articole de istorie",
vol.

J.

IX,

Bucureşti,

1967,

p.

173-205 .

18 I . Saizu, D. Şantku, L. Eşanu, op. cit., p. 11 şi urm.
19 Gh. Ungureanu, D. Şandru, 1. Sa izu op. cit., p. 187 şi urm. ; L. Eşanu,
Saizu, op. dt., p, 533 şi urm.
,
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1 944), nemuA.ţurnirHe unei larg i CaJtegoa-ii sociail.e au atins intensdtatea
ma xi m ă, s-a intel11S ifii:cat lupta împotriva trupelor hiltleriste 20,
Mişoa�rea a ntifasciSită ditl1 Moldova, prtn trăsăJtUiriJe Slalle, a adăugat
caraotel"u1ui general al rezistenţei n.aţioruad.e specif•iJCul ei local ; în ca
drul luptei generale antifasciste, rezis1tenţa d in MoJdova ocupă un loc

de seamă 2 1 •
In unele din luoră.rile menţi.onrarte, se acordă un 1oc deosebit orn
şului Iaşi, sd buaţiei sale d in penioa!da 1 940- 1 944 , formeLor de rezis
te nţă oare s-au manifes1at aici. Mai muJ!ote maJteriale tmatează, In mod
special, acest aspeot sau îJ înaamează în tradiţi�le revoluţionare şi de
mocMtire ale capitaled MoLdovei. Mundito!limea de la Atel ierele C.F.R.
Nicolina , de la Direcţia Reg iorual ă C.F.R., fabr.iJCile "ŢesătuM", "Tex
t ila �� - Copou, "Victoria" ş.a. a fost î n pllimele rlndU!l'i ale luptei a:nrtrl
fasciste 22.Au fost anal i z ate momente a:le acestei lupte (conflicte d e
muncă, sabotaje, împotrivirea faţă de jaliiul a'l"ffiatei germane in ,r.etra
gere etc.), actiVii t:Jaltea comuniştilor în mobilizarea tuturor mundtoriilor
(oonstiotuirea comHete.lor F.U.M., a fomnaţiun1lor de lupt ă patrloltioe,
răspindirea de manifes•te etc.), acţirumile îrubrepriJns·e în oomuneJe din
împrejtlll"imHe Iaşului ş.a.
Un volum apărut în 1 969, tretează s·in.tetk, îllltr-un patra.g,mf, înrău
Lăţirea si t uaţi ei maselor muncitboore d in I·aşi în pell'iOOJda 1 940-1944,
activitatea desfăşurntă de organ i mţia locală şi reg:ionaJă P.C.R., pr in 
cipalele acţiuni ale lupte•i arn rtifasds te , poziţia a•Ilitif�a�>cis:tă a celei mai
mwri părţi a irn,teJeotuwl irtăţii i•eşen e , situarţita oooŞ.Uilllli in a.ugust 1 944 23,
R ăzbo iu l a adus OI"aŞUJl u i IaŞii pagube ur�aşe . Sbaibill il!'ea fmntului timp
de aprmcirnativ cinoi lun i pe o l inlie ce trecea p.rin apropi erea Ol"aŞU1ui,
măsurirle iniţiate in această pell'ioodă de autoriJtăţiJle fasciste, ja:!ul exer
c.:i.tat de trupe�e hi·tleTiiste în retmgere, Opell'8ţiile mirl iÎII:aii'e din august
1 944 - tooJte aceSitea au avut consecinţe nefaiSte asupra oraşuh.11i Iaşi,
determintnd completa dezocgan i2lare
a aoti'vi•tăţ.H economioo-Qdmin.Ls
trative şi sani.ta.re, drlstrrrugerea. sau avarierea a numeroase clădi·ri, ins1Ji
tuţii şi locuinţe. Un tablou incomplet, a:lcă tuirt; de autOI"ităţHe locaJe ,
20 A.
Loghin, Rezistenţa populară din Moldova în lupta împotriva cotropi
tarilor fascişti, în Romdnia şi tradiţiile luptei armate a întregului popor, Editura

militară, Bucureşti, 1972, p. 163 şi urm. ; Gh. Ungureanu, D. Şandru, I . Saizu,
op. cit., p. 194 şi urm.
2 1 A. Loghin, Rezistenţa populară . . . , p. 157 şi urm.
22
S. Davicu, Din lupta maselor populare din Iaşi, împotriva dictaturii
militare-fasciste şi a războiului hitlerist, în "Analele Institutului de istorie a
partidului de pe lîngă C.C . al P.M.R.", nr. 2, 1964, p. 49-62 ; D. Boţescu, M. Mo
răraşu, I. Hagiu, Aspecte din lupta antifascistii a muncitorilor Direcţiei Regio
nalei C.F.R. Iaşi, în "Analele ştdli:nţifice ale Universităţii .. Al. 1. Ouza" din Iaşi.
Seria Istor�e. 1964, p. 103-1 1 7 ; L. Eşanu, C. Botez, Tradiţiile revoluţionare
ale muncitorimii ceferiste ieşene, în "Anlll'arnl InstituAmhti de istorie şi 84'heo
logie "A. D. Xenopol" Iaşi, t. VIII, 1971, p. 331-341 ; V. Şerb, L. Eşanu, C. Botez,
Situaţia muncitorilor de la căile ferate (1918-1944), in "Analele ştiinţifice ale
Universităţii ,.Al. 1. Cuza", Iaşi . Seria Filozofie, 1 969, p. 24 şi urm.
23 A. Loghi:n, 1. Agrigoroaiei, Em. Bold., laşul
contemporan, Iaşi, 1969, p. 91
oşi ·urm.
24 Ibidem, p. 108-109.
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asupra pagubelor pricinulilte, de căltre trupele germane, numai in peri.
oada 28 martie
28 mai 1 94 4 , ne indică, pentru judeţul Iaşi, cifuoa de
56.709.950 lei 25•
S-a aoordat o atenţie specială analizei a ti:tiudin.ii an:tdfasciste a in
telectualităţii ieşene. Referindu-ne aici numai la rezu.lta,tele re�tă�ii
ieşene, subliniem corutribuţia Îill oaJdrul urw.i volum priv ind activitJaltiea
democratică, antifascistă a intelootualităţJii ieşene în perioada in.terbedică
�i a dictaturii antonesoiene 26 • Este evidenţiat, la realele dimensiuni,
militantismul in telectuailiiltăţii democratice
din o raşul Iaşi, "oare, in
perioada ofensi·vei f�ţelor obsCILlJI"antisrte ale fa.saiştilor, s-a si,tuat pe
poziţiile ferme aJe apăr ări i valorrr�or c1llllt'l.llri i naţionalle, ale bogateilor şi
i n estimabiJeloc moşten�ri spdr.iJtualle ale poporulUJi. Elste demn de rema'I"
eat faptul că lupta in tel eaburui t ăţii ieşene pentru apărnrea vl8ilorHor
cul·tUTatle ale poporulu i era o pairte in!l:egran�tă a luptei generale pen/l)rU
păst�ea fiJ.nţei naţiooaJ.e, pentru indeperuienţa şi suvera.n·i,tatea pa
triei" 27• Un s tud iu speciÎail oote dedioat lui Petre Andrei, expone:11t de
8
seamă al ,i.ntelecbualităţii anti!fascisrte 2 •
Unhnemi:tatea din I•a...5� s-a manifestat, Şl 1n ani i d1ctaturiJ. anto
nesciene, ca un focar de ouJtu,ră şi ştiinţă, majoritiatea zdrobLtoare a
profesori lor săi luind poziţie î n apărarea principiilor demooraltice, îm
potriva curentelor extremiste, u ltrareacţio n are 29• Este cunoscut faptul
subliniat i n repetalte rînduri de is,tioll"iogmafia nOOJSM"ă - că, prinrtre
intelectualii care au semnat memoriul de protest adresat in apri l ie
1 944 lui I. Antonescu, era şi un impontan t grup de ieşeni.
Alături de tineretul s tud ioo din intreaga ţarii , studenţimea demo
cratică ieşeană a participat la mişcarea a:-�ctifascistă şi alll'Urăzboinică a
intregului popor, pentru .apămi'lea i ntegrităţii teritori1ale, a independen
ţei .şi suveranităţii naţionale ; ea şi-a man ifestat solidaritatea ou acţi
unile de rezi·stenţă ale v1neretului din al te ţări 30 •
Preocupările nu s-alU limi1tat numai la
i nteJectua�Haltea iesea:1 ă.
A s tfel in s tud i i i01tere:sante, se insistă asu!p'I"'a activităţii intense d esfă-

-

.

,

197 1 ,

25 Ibidem, p. 96.
26 Gh. I. . Joniţă,
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pagini.

A. Kareţchi, Intelectuali ieşeni în lupta antifascistă, Iaşi,
Capitolele semnate de A. Kareţchi : Un exponent al antifas

cismului intelectualităţii ieşene - Petre Andrei ,· Intelectualitatea ieşeană - o
prezenţă activă in presa democratică, antifascistă a t•remii ; In apărarea ştiin
ţei, artei şi culturii primejduite de fascism.
27 Ibidem, p. 238.
28 Ibidem, p. 1 99-206. Atenţia deosebită acordată lui Petre Andrei are in

vedere poziţia antifascistă a profesorului, care "se reliefează, cu pregnantă, atit
in activitatea practică desfăşurată, cit şi în activitatea sa teoretică, sociologică.
El a dezvăluit cu curaj caracterul reacţionar al teoriilor naţionaUste şi rasiste
a luat atitudine împotriva lor şi s-a preocupat în permanenţă ca tinăra gene
raţie să nu cadă sub influenţa acestora. O asemenea atitudine de luptă des
chisă şi continuă împotriva fascismului nu a rămas fără urmări. Cum se ştie,
Petre Andrei avea să cadă victimă terorismului barbar fascist" (ibidem, p. 192).
29 A. Loghin, M. Platon, Gh. Platon, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, Bucu
reşti, 1971, passim.
30 A. Loghin, Din tradiţiile democratice şi revoluţionare ale studenţimii
ieşene, în "Cercetări istorice", Iaşi, III, p. 276 şi urm.
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şurate de marele istOT!ic şi parbriot, N.

Iorga,

8

pentru apămrela dreptu

rilor şi intereselor popoarelor, ameninţate de cotropirea hitleristă

In u1tima vreme, s-au inrtensiiicat,

31•

pe plan naJţion�, cercetările in
domeniul istoriei presei demoornrtioe şi antiNisciste din România. In
aces t cadru şi in MPOI"t di1-ect cu contribuţia activă a presei ieşene 1a
lupta impotriva fascismuliui, cereetăltori i ieşeni aru. elaborat materti.Jalle
referitoare la publicaţiile anrtifasciste ieşene, la activitatea energică des
făşumtă de colaboratorii din Iaşi sau din alte centre ale ţării, ali aces
tor publicaţii 32 • Găsim aici oaraoterizări va!lOI"''aSe şi pen<bru publioaţi He
i legale ale P.C.R., oare au apărut la Iaşi in anii dict.arurii miilirtare-fas
dste (,, Moldova roşie�', "BuJertinruJ. apărării Regionalei Mo>ldovei"), arti
cole reproduse din acet>te organe de presă semnifioative peillbru roLul
partidului in accentuarea stăriă de spi1-i-t an tif.asciste , in mobi�jzarea ma
selor la acţiu n i revoLuţion&e 33•
Urmădndu-se a se reliefa aoti;vi·tlaltea comUilJiştă[or
democraţi di.n oraşul Iru;; i , a fost intoomită o lucraJre
despre oase şi loc.urJ leg•ate de acest aspeot 34• Cite'Via
feră la perioada luptei din pe['ioarla 1 940-1 944 3s . Pe

şi a miHtlainţtlor
ce conţine date
pamgrnJe se re
lîngă contribuţia

adusă la oun oaşte:rea unoc paginJ din lupta comunistă şi demoomt!ică
din Iaşi, cat'ltea oonsu.tuie şi un instr>wnenrt in opera de educare ·a ti
nerei generaţii in spi ritul tra1di.ţiilloc revoLu ţionare a[e thain.taşi•lor noştri.

In af.rură de materiadel.e reieri<toare la oraşul Iaşi, �ătorii ieşeni
cu 00Jrla01;e[' monogtl"lalfic privind fie o locaJitate sau
un judeţ, fie o în1rep:rindtere dilll Mo[doiVla 36• Anumirte }la["lalgra.:fe se re

au elabomt lucrări

feră, in mod speciaJ, la siJtruarţia economdcă şi lupta anti"ffisaistă drin
1 9 40-1 944, in oadrul local respeoti;v.
O preocupare constantă au manifesrbat oeroetălborid ie<?eni pOOJt!ru
peri oada 1 944-1 947. Această chestiune nu intră in obiectul dezbaterii

noastre. Trebuie însă să mătăm că unele dintre aceste lrtwrwi - si ne
referim numai la cele 31pămute i n uitbi mii ani - conţin observaţii şi
asupra unor aspecte din preajma insurecţiei din August 1 944 37•

3 1 Gh. Buzatu, N. Iorga - apărător al drepturilor şi intereselor popoare
lor ameninţate de cotropirea hitleristif, în "Studii şi articole de istorie", voi. X,
1967, p. 183-194 ; D. Şandru, Gh. Buzatu, N. Iorga, apifriftor al popoarelor ame
ninţate de cotropirea hitleristă, în Nicolae Iorga. Omul şi opera, Editura Juni
mea, Iaşi, 1971, p. 199-212 ; Gh. Buzatu, Nicolae Iorga (1871-1940), în "Cer-

.
cetări istorice", Iaşi, Il, 1971, p. 231-240.
32 A. Kareţchi, C. Cloşcă, Publicaţii antifasciste ieşene, Iaşi, 1969, 210 pa
eini ; vezi şi nota 26.
3 3 Ibidem, p. 103-126.
34 A. Kareţchi, L. Eşanu, G. Tudoran, Iaşi, mărturii ale luptei revoluţio
nure, Iaşi, 1969, 51 pagini +ilustraţii..
3s Ibidem, p. 2�24, p. 31-34 ; p. 46-48.
36 D. Berlescu, C. Botez, 1. Saizu, File dtn istoria Fabricii de celulozif şi
hîrtie "Letea" - Bacău, Bacău, 1 969 ; C. Botez, L. Eşanu, Uzina mecanicii de
material rulant Paşcani 1869-1969, Iaşi, 1970 ; C. Botez, L. Eşanu, 1. Salzu,
Judeţul Bacău. Pagini me77Wrabile din lupta maselor, Bacău, 1971 ş.a.
37 Vezi şi nota 13.
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S-au făcut aprecieri judioioose a&UJPI"8. coodiţid[or internalţionlaile in
care s-a dezvoltat mişoa.Tea de rezistenţă din România şi a avut loc
insurec ţia n aţională arma·tă ant ifascistă şi antirimperdalistă, ceea ce con
tribuie , între altele, şi la fixarea adevăratei semni.:Fioaţii interne şi ex
te�ne a actului din August 38•
AnaLiza lucrăTj,lor Conferinţeri Regi01nallei P.C.R. MOildova din au
g us t 1 945 aduce în disouţie S'i!tuaţia extrem de grea a acestei provincii
in a doua jumătate a anruiui 1 944 39 ; brawea democratizării apeJratuJui
de start local in perioada 1 944-1 947 B�re în vedere şi anumirt:e aspecte
el in preajma insurecţie[ 40 ; greutăţile acţiunii de reoonsrbrucţie a ora
=3Ului Iaşi şi a Moldovei, in ge n eral , s]rut evidenrte prin lnfăţtişa:rea reali·

tăţilor economice din 1 944 4 1 etc.
Un in.strum ent de lucru, extrem de util şi pentru oei care oerce
tează sJitua·ţia M o�dO<Veti in preajma i:nsu.recţiei, -il oonstJi>tuii.e vohuninosud
in dex bi bliog.rafic referHor la ziare�e "Moldo:v:a liberă" şi ,,Lurpta Mod
dovei" 42• Aceste zia:re aJU apărut după 23 August, dm eJe conţi:n nu
Jr.eraase ma·teriale ca�re se ref.eTă şi la perti.oada aruterioară, materiale cu
o se mnificaţi e deosebi.tă pe!.1'tru greutăţile ou oare e�ra con:fu-unta tă Mol
d ova şi l•aşul, in momenibu:l respectirv.
D esig-ur, in afară de marter.iaJ�el.e pub:licate, refe.ritoa·re la aspecte
(.!e nerale sau locale din România ani:lo-r 1 9 40-1 944, cercetătorii ieşeni
au susţinut comunkări, intetrvenţii în diferite sesiuni şti:iniţifice e:tc. oare,
din mo tive asurpra cărora nu e loc.ul să stăruim aici, n-au văzut lumina
i i parului.

In a nsam blu,
refe�rim, �ul>tate

coroetarea ieşeană a obţinut, in problema la care ne
poz1tJive, oe reprezintă contribuţii - unetle dintre etle
rie reală impoil'talnţă - in cadtrl\.ll isrto'I"'iografiei noasttre a.JOt'l.lale. A fost
':ercetat şi valorificat un bogat material de a:rhivă, documente cu o sem
nificaţie maj oră , pe oore se sprijtină concluzii importante referU..toare la
m i şcarea de rezistenţă, la sit ua ţia României în perioada 1940-1 944.
38 A. Loghin, J . Benditer, Romdnia in contextul evenimentelor europene
din perioada 1944-1947, în "Analele ştiinţifice ale Universităţlii "AI. 1. Cuza" din
Iaşi, Istorie", fasc. 1, 1973, p. 55 şi urm.
39 Valeria Potop, Conferinţa Regionalei

P.C.R. Moldova - moment impor
tant în istoria Jaşilor anilor revoluţionari 1944-1947, în Jaşi'72. Lucrările se
siunii ştiinţifice organizată cu prilejul celei de a XXV-a aniversări a procla
mării republicii, Iaşi, 1972, p. 269-273.
40 D. Morăraşu, Aspecte ale democratizării aparatului de stat local in pri
m a etapă a revoluţie i populare din Romdnia (23 August 1944 - 30 Decembrie

H l47 ) , în "Cercetări istorice", Iaşi, t. II, 1971, p . 337 şi urm.
4 1 A. Loghin, S. Davicu, Din lupta maselor populare conduse de P.C.R.,
pentru refacerea oraşului Iaşi (1944-1947 ), în "Studii", nr. 4, 1969 ; A. Loghin,
M. Gh. Morăraşu, Contribuţii la cunoaşterea acţiunii de reconstrucţie a Moldo
vei (1 944-1947), în Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi la a cincizecea aniver
sare a P.C.R. Referate şi studii, Iaşi, 1971, p. 245 şi urm.
42 . •• Moldova liberă şi "Lupta Moldovei" din anii 1944-1947. Index biblio
grafic , Iaşi, 1 974, 1 080 pagini ; întocmit de un colectiv format din : Valeria
Potop, Lidia Gavrilescu (coordonatori ştiinţifici), Alucăi Aurora, Balan Georgeta,
Bodinger Martin, Drăgan Lenuţa, Mercheş Dorina, Oniscu Georgeta, Saliniuc
Maria, Stescu Mariana, Toma Eugenia.
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is:torică ieşea nă a artaJliL)B.t cu .precăde.re, fapt firresc de alltfe!,
mişmrea de rezisten ţă din MO!ldova, priln.c1palele sale forme de maJ.1j
Iesta•re, forţele sociale participoo.te etc., integrind organic aspectU!l looal,
regional - ou pa.Titlicullarită·ţile sall.e - în cel generail., naţional. Uneori,
î nsă, analJzoa a mers, mai mullit, că·tre aspectul cantitativ, faoto�ogic şi
mad puţin către procesele oadirt:Jalti;ve şi de de:zJbaitere teoretică a pro
blemelor.
Consemnind rezul tatele pozitive obţin'lllte pină acum, în oadTul une i
etape necesare, credem că cerootlairea iS:torli.că ieşeană ar trebui să se
orientere, to.t ma i hotărlt, către lrucrări de si·nteză (sau o lucraa.-e de
sinteză) privind mişcarea antifascistă din Iaşi sau din Moldova, î n
generad. . De asemenea, sintem de părere c ă cercetarea ieşeană poate s ă
se refere, mali des şi in studH to t mad ampie, la fenornenrul rezistenţei
la nivelul intregii ţări, la încadrarea lui într-un context mai larg, sud
es·t european şi european. U nele rezud.·tate obţimlultJe deja în aces te direc
ţii smt o garanţie a suoceselor vHtoare. Am fi buCUJroşi dacă , în inter 
valul dintre momeilJtul în caJre scniem aceste rîndu'l"i şi ce� al apariţiei
l or, observaţiile noastre vor fi , ool puţin î111 pa:rte, i111firma:Le, prin tr -o
serie de apariţi i pregătite de mai multă vreme şi aşteptate cu interes
deosebit de un mare numă·r de cihltori.

Cercetarea

RESULTATS RECENTS DE LA RECHERCHE DE IASSY CONCERNANT
LA RESISTANCE ANTIFASCISTE DE ROUMANIE

(1940-1944)

R e s u m e
La recherche historique de Iassy a accorde une attention particuliere aux
differents aspects de la lutte des forces patriotiques afin de renverser la dicta
ture militaire fasciste, de retirer la Roumanie de la guerre hitlerienne et de
lui faire prendre les armes, ă câte des Nations Unies.
Dans la derniere decenniie, les chercheurs de Iassy ont mis en valeur, dans
une conception plus large et ă partir d'une base considerablement plus riche,
les resultats de leur recherche dans des travaux interessants. Dans des volumes
ou dans des articles, communications ou notes des revues de specialite, inter
ventions dans le cadre des sessions scientifiques nationales ou locales, les cher
cheurs de Iassy ont poursuivi de tirer au clair des questions telles : les formes
de manifestation de la Resistance (en Moldavie, particulierement) les forces
sociales et politiques panticipantes, la tactique adoptee par le P.C.R. af:in de reali
sei" l'insurrection nation.a.le an.tiflasoiste etc.
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