REZI STENŢA R OM..\NA DIN 1917 REFLECTAT,\ IN PRESA
DI N ORAŞUL I AŞI
1. AGR IGOROAIEI, G . CAl.CAN, M . STRGGARIU

România a Intrat In primul război mondial, la 14/27 august 1 91 6 , cu scopu 1 realh:lril
Idealului naţional. Cu zece zile mai inainte, la 4/17 august, se semnase la Bucureşti tratatul
de alianţă cu Franţa, Anglia, Rusia şi Italia şi convenţia militară care, Intre altele, recunoşteau
României dreptul asupra teritoriilor din Austro-Cngarla locuite, In majoritate, de români t i
stabileau obligaţiile mllltaro-economlce ale st•mnatarllor.
Succesele obţinute de armata română dupil trecerea In Transilvania n-au putut 11 con
solidate datorltil, in primul rind, faptului ră Aliaţii nu şi-au Indeplinit , decit In mică mlsurl
şi cu mare Intirziere, angajamentele asumate, dind astfel Puterilor Centrale posibilitatea si
realizeze pe frontul român o covlrşltoare superloritate1 • Armata română a fost prinsă Intre
două fronturi, trebuind să se retragă, după lupte extrem de lndirjlte, In lata unui Inamic &u
perlor. Dar planul de distrugere a R omâni ei a eşuat. Puternica rl'zistenţă a armatei romAne
a provocat pierderi lnsemnate Inamicului şi 1-a oprit In sudul Moldovei.
Ca urmare a acestei rezistenţe, deşi redus considerabil la t eritoriul Moldovei (dar nici
acela In Intregime), statul român a continuat să existe, pregălindu-se pentru o nouă şi grea
I n cercare . "Viaţa Moldovei In aceşti doi ani (1916 - 1 918, nota n s.) - scrie Const. K iriţe&cu e ste o bucată din Istoria Homâniei Independente. Acolo s-a concentrat toată vlaga ţării, acolo
e mintea care plăsmuleşte şi braţul care loveşte " 2 •
Oraşul Iaşi a d�venit, n u numai capitala Hom lnlci, a unei Românii redusă l a aprox 1mativ o treime din fostul său teritoriu, ci şi centrul refacerii şi a l rezistenţei victorioase.

N . Iorga, refugiat din faţa valului tcutonic care-I urmArea cu ginduri negre, anunţa că
"Neamul romlnesc" lşi va continua apa ri ţia la Iaşi şi scria rinduri de o mare valoare mob lll
zatoare : " la5ul c az i, nu un oraş, el un simbol de r�zlstcnţă naţionali!., de afirmare nezguduită
a unei datorii pc care n-o părăsim, filndcil. rtu v o i m a o părăsi. Steagul Româ.niei ce slngere ază
din rănile ei eroice a fost adus aici şi spre el se ridică ochii ostaşilor care fac supreme sforţări.
Sub acest aspect şi nu suh acela al unul banal loc de refugiu voim si vede m laşul" a . Comen 
ttnd cuvintele mar�lui nostru Istoric, du5m1n nei mpAcat al Imperialismului german, ziarul
"Mişcarea" arăta că ora5ul laşi participă "cu tot sufletul, cu tot avintul la lupta naţională".
"Alei Ia Iaşi - se scrin In lncheier.!a articolului - s-a făurit In vremuri mari u n irea, alei In
vremuri grele se va făuri Homânia nouă" ' . Chiar In condiţiile extrem de grele de la sflrşitu 1
1 Vezi, pe larg, \'ictor Atan asiu, Anastasie Iordache , M ircea Iosa, Io n M. Oprea, Pau 1
Oprescu, Romdnia în primul război mondial, E dit u ra militară, B u c ureşti, 1 979, p. 137 şi urm. 1
Ion Cupşa, Armata română în campaniile din anii 1 9 1 6 - 1 9 1 1, Editura militară, Bucureşt i ,
p. 1 7 8 şi urm.
a Const. Klriţcscu, Istoria războiului pentru intregirea Rom:iniei, voi.
3 .. Neamul românesc", 29 noiembrie 1916.
' Jaşul simbolic, I n "Mişcarea", 28 noiembrie 1916.
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anului 1 9 17, in zilele pline de su rrrlnţ ă ale refu g i u lui, s-a exprimat In crederea fermă că Iaşul
v a reprezenta centru l In jurul căr u ia se va realiza desăv lrşlrca unităţii dr stat : " Iaşu l , vechea
cap itală a vjtezel l\loldove , Iaşu l de unde au pornit I d ei le mari, laşu l undC' s-a tăurit RomAnia
de ieri, laş u l este oraşul hărăzit să rle locul unde se v a tăuri HomAnln de miine, Homânla c ea
mare, c n re \·a cuprinde In hotarele el nat u rale pe toti cel de grălesc dulcea limbă românească " 5•
O raşul Iaşi a fost nevoit s ă facă faţă unor deosebite greutăţi. Fa lă de cel 70 000 locui
tori, popu laţia sa a sporit In cite\· a săptămlni la pes te 300 000 locuitori, filră a socoti efectlvrle
militare românt'ştl şi, apoi, cele rusC'şti staţlonate aici sau In imPdlata sa apropiere&. Efortul
a fost cu atit mal mare cu cit oraşul nu cunoscuse, In etapa anterioară, o d<·zvoltare Industri
a lă ş i edilltară deosebită, nu dispunen, Intre al t t' le, de un fond de locuinţe capabil să adăpos
teascii un n umăr atit de mare dr oameni. ,.Să nu uităm - scria un refugiat - că Iaşul nu a
fos t p rn cnlt şi că prin surprinden• este Invadat de o populatie triplă, ba chiar q uadruplă d e
cea obi�n uită.

Es te dar u n mare merit s ă poţi suporta şi lndestula nevoile t u turOI'�- Şi atunci

c i n d ne ,-om Intoarce Ia căminele n oastre, "şi atunci cind ne vom găsi şi fiinţele scumpe şl (IVU·

tu! ce am lăsat a colo, să nu uite ni meni că Iaş�l a fost pentru. noi insula de scăpare a naufrn·
giatulul, eli a fost un bunle bun şi milos, care a rupt din pUnea de la gura copiilor lui spre a o
l mpiir' i cu n o i " 7 •
O a menii d e c u l tură şi arl 11 , personal ităţi marcante alt> spirltuallhi \ J i româneşti mlate

al u n e! la Inşi au j u cat, prin exemplul şl scrisul lor, un rol deosebit In mobilb.an·a maselor largi
populari', tn rr-enţlnerea trează a lncredl'ril că Izbinda va fi de partea noastră. I n presa d e la
Iaşi - aspect asupra căruia ne-am lngădult să stăruim In paginile lucrării n oastre - inte
ll'ctuall - mlllta.lţi de seamă au semnat articole-manifest de o mare fot\A moblllzatoare, do

cumente v i i ale ln ţelegerll misiunii ce le revenea In cllpell' grele prin care trecea ţ ara. După
expresia lui Octavian Goga, din articolu l de l ond din primul număr al ziarului "România",
oamenii condeiulul s-eu făcut "vestitorii cintecului de biruinţă care se urzeşte ceas de ceas"
şi, lmpreună cu toală sufl area ţărll strămoşeşti, ,.noi vo m avea ochii lndrrptaţl spre voi, sol
daţi al neamulu i , care din tranşee trimiteţi moartea I Ut el or străine. In ranlţele voastre e b i
ruinţa de miine" 9•
I n genera l , presa din laşl1 a dat expresie - tn acele momente de grea ruJ:!lpănă .
voinţei de rezistenţă, de luptă a poporului român. D i n colo de unele Interese de partid sau grup
politic, a nua nţelor ce se explică prin atitudinea faţ11 de u nele acţiuni concretr, de succesiunea
etapelor In rl'alizarea unităţii naţionale, faţA d e problema reformelor ş.a., ziarele au consti
tuit u n Importan t Instrument de I n curajare şi mobilizare a tuturor forţelor româneşti şi repre 

zintă pentru n oi, astăzi, un semnHicativ document istoric. s-au mutat la Iaşi unele ziare care
apăruseră la Bucureşti, Intre acestea "Neamul românesc" avind un rol remarcabi110. Clte\'a
ziare existente şi Inainte le Iaşi - ,.Opinia " (director V. I. Radu), "Mişcarra", ,.Evenimentul"
ş . a . - au devenit mal I mportante, unele depăş lndu- şl condiţia de ,.ziare locale" ("Mişcarea ...

a devenit, In fapt, din organul clu bului ieşean al Partidului liberal , principalul organ de presă
al a cestui partid şi oficiosul guvernului Brătlanu) .

Au apărut a i ci noi orga ne de presă, din tre care s e detaşează "Acţiunea român ă " (primul
n umăr a apărut la 3 ianuarie 1 9 1 7 ; d i rec tor Ioan D. Nicolau, prim-redactor Emil N icolau )
şi, tn mod deosebit, "RomAnia" (februarie 1917 - martie 1'918), care a constituit, In deplină
COIICordan lă cu subtitlul său, un adevărat "organ al apărării naţionale" pentru românii de pre
tutindeni, ce a atins adesea un tiraj zilnic de mai multe zeci de mll de exemplare . Director al
5

Idem,

14

decembrie

1 9 16-

• :\!u există o statistică, mal mult sau mai puţin exactă, asupra numărului de locuitori

din l a� i. in p eri o a d a 1 9 1 6 - 1 9 1 8 . l'nele surse indică, pentru i n ct'putul anului 1 9 1 7, chiar cifra
de 400 - 4 5 0 000 l o cuitori, fără t r u p el e româneşti şi ruseşti ( .. Opinia", 13 ianuarie 1 917).
7 "l\liş c:area", 14 decl•mbrle 1 9 1 6 .
8 "Romani a ", 2 februQfle 1917.
9 O li st ă referit oare la z iarele şi revistele ce au apărut l a Iaşi, In perioada 1 9 1 6 - 1 9 1 8

(desigur, unele cu existenţă ef em eră ) cuprinde peste 5 0 d e titluri - cotidiene şi săptămlnale,

politice şi culturale etc. (Arh. St. Iaşi, Colecţia N. A. Bogdan, mapa 4).
10. L a Iaşi, "Neamul românesc• a Inceput
s ă reapară de la 2 9 nolembrle/12 decembrie
191 6. Guvernul a dispus mărirea tlrajulul cu lncă 5 000 de exemplare pe seama statului pentru
a fi trimise pe front, in special in tranşee, In primele linii, unde era citit cu nesaţ. ImpreunA cu
ziarul "Român i a ", "Neamul romAnesc" a avut o contribuţie l mportantil l a sil.dlrea credinţei că.
biruinţa v a fi de partea noastră, că după clipele de Incordare se va realiza Idealul se ump al
tuturor românilor.
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gazetei a fost !lllhall Sadoveanu (pc a t unci mobilizat c u gradut de Jocntt•nt•nt), iar prim-re
dactor Octavian Goga ; din redacţie mal făceau parte P. Locusteanu, C. Gongol, G. Hant'ttl,
Corneliu l\loldovon, N. B. Beldiceanu ş . a . Ziarul "Tribun a", apărut la Iaşi In pl'rioada mar
tic-decembrie

1918,

a desfăşurat o activitate susţinută In direcţia promo,·ărll rl'formelor

mocratice .
Preso a avut un rol deosebit in combaterea pesimismului şi

deletismu l u i11,

dl'

in l m băr

bătarea opiniei publice, In sădirea credinţei că sacrl flclile nu vor fi zadarnice . .. Am t ăcut sa
criCicll enorm de dureroase. Parte din floarea populaţ iei noastre a fost fără milă st'rl'rn1 ă. Am
avut şi ulflllinţa

de

a vedt'a o bună parte a teritoriului nostru tncălcată

de

inamic. Şi totuşi

p aharul amărăclunllor nu se vede a CI ajuns la lund. C u toate a cestea, avem satisfac tia de a
vcdt'a că curajul şi răbdarea noastră stau mal presus decit cet•a ce s-ar fi putut prl'supunc�.
România e decisă să ducă lupta, alături �c aliaţi, plnă la capăt. .. Ea ştie că trt'bu ic să faeă
noi sacrllicll de oameni şi material, dar n u se dă lndărăt de la orice pen tru că ştie că la mijloc
stă existenţa e i " 1 2 . România îşi l'a (ace �i de aici inainte datoria se Intitula un articol apărut
tn acelaşi ziar, puh·rnic indemn la rezistenţă : ..Din col\lşorul in care acum ne odihnim, să ne
aruncăm prlvin•a noastră ci\trl' orizontu l Indeplinirii asplraţlunllor n oastre şi să nu ne lâsăm
pradă dcsnădl'jdll. Mal sint zile bune rezervate necil.jl lului nostru popor [ . . . ]. România con
tinuă să-şi facă datoria cu acelaşi curaj ea şi pină acum". Sub semnătura lui Şt. \'lădescu a u
apărut, in "Opinia", citev a articole care subllniau dreptatl'a cauzei româneşti şi increderea
nestrămutată In realizarea l'i. Intr-un asemenea articol, se arăla : .. ŞI dacă astăzi am fost i n
călca ţ i de duşmanul care s-a năpustit ca fiara să n e sflşle, nu va dura mult pinii ce ziua ră

full.'lilor din urmă va suna şi pentru dlnşii. Aceasta t'ste credinţa neclintită a poporului � 13.
Cu prileju l zilei t:nlril Prlnclpatt'wr, chiar şi In condiţiile atit de grt'll' alt• Inceputului
de an 1917, se aprecia eă in curind Iaşul v a fi martorul rcallzârll ldcalulul naţional : ":Kol, ge
neraţii de astăzi, n u n e ostoim a crede că n e v a Il dat chiar nouă să vedem cu ochii şi rea
lizarea acest u i nou vis [ ... ]. Cum la 21 Ianuarie 1 859 a m jucat Hora t:nlrli Principatelor, aşa
ne va f i dat In curind să jucăm Hora Unirii românilor de dincoace şl dincolo de Carpaţ i " u_
Acum, ea _şi In lunile următoare, militan ţ i , oamt'nl de cultură transllvălll'lli au expri
mat, In ziarele dl' l a Iaşi, lncredert'a că ;dll'k grele vor trece şi românii lşi vor realiza năzu
Inţa de veacuri. ... . . Un astfel de Idea l , In marginile putinţt-1 şi dreptăţ ii - scri a Vasile Bogrca
ln "Neamul românesc" din 12 februarie 1917 - e Idealul nostru naţional. Prin colbul de stele
al Căli Robilor, de-a lungul veacurilor, p l.' zbuclumatclc drumuri de fulger ale război u l u i de
acum, neamul a cesta mrrge mereu cătrt• t'l . lncă puţin, o supremă sllin ţ ă şi, la răzbunarl'a fur
tunii, sub arcul de triumf al curcubeului păcii, pasărt'a a lbastră a visului va cobori Intre

noi �

Iar Ion Agârblceanu , In n umărul din 22 februarie 1917 al aceluiaşi ziar, sublinia rolul conşti
Inţei naţionale In depăşirea grcutăţilor prin care trect•a poporul român : " . . . A vt' n l t ct•nsul
lncercărllor dl'-acum şi azi fiecare s-a convins de următorul adevăr : cu rît conştiinţa n aţ i ondă

16 •

a cuiva a fost mal putcrnlcâ , cu atit s-a purtat mai vitejeşte
atlta rezistenţa lui e mal

mare"

In

război, mal cinstit acasă, cu

S-a luat atiludine faţă de regimul de teroare şi jaf Introdus de oc u p a n ţ l : .,De trei luni
- scria "Homânla " - Capitala ţării noastre suferă tot amarui unei invazll care n ecinsteşte
o vatră sC!ntă a su fletului românesc" 1 8 . D uşmanii lşl inehipule că, "prin terorizarea populaţie i

In teritoriile ultraglate prin prezenţa lor", a sosit momentul să-şi Impună voinţa lor poporului
român şi intregii Europe. România a primit o lovitură, dar nu şi-a pierdut cumpăt u l şi nu a

pierdut din vedere ,.scopul ce are de atins in actualul război". RomAnul "ştie că plnă la ceasu l
st lnt al indeplinirii in tegrale a idealului său naţional va fi silit să bea din paharul amar al sufc 
rlnţeloc, dar o face aceasta cu bărbăţie şi credinţă, o face aceasta deoarece

are uoinJa de a

înuin -

11 1 n articolul R<ini/ i i (.,Opinia", 25 decembrie 1916) s e scria, intre altele : "Două lumi
se găsesc I n oraşul no;tru. t;na e a celor mereu lngrijoraţl şl grăbiţi după ştiri [ . . . ] . E lumea p a
nici!, a pesimismului uneori şi a l aş ltă ! l i [ . . . ]. O altă lume e ascunsă I n localurile de suferin ţă,
ln spitale. E lumea eroilor, care aduc cu ei de pe fronturi, aerul de i mbărbătare, de rezistenţă,
de speranţă şi I ncredere [ . . . j. Sufletul nobil al poporului nostru alei i l p J �i intilni".

12 "Opinia", 22 sccembrie 1 9t6.
1 a Idem, 25 decembrie

19 16.

14 Idcm, 26 ianuarie 1 9 1 7 .

15

Vezi ş i Lupta pentru un itate naJionalii reflectatii î n presa

hivelor", supliment la voi.

16

XL,

"R omânia", 23 februarie

1979, p. 2 58- 260.
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ge• 1, . G('rmanla n-a reuşit, aşa cum s-a lăudat, să .,termine• cu România In 30 de zile. In

prima

fază a războiului, care ne-a fost vitregă "am găsit element(']C
gem ent>rgiile şi experientele. Cu o forţă şi In credere !ndoită vom
plnă la cap11t [ . . . ], convinşi cA marea cauză a neamului a meritat

de care am ştiut să eule
duce lupta mal departe.
jertfele trecute şi merită

a lt el e n o i " 1 .
A afirma, tn a cele condiţii, dreptul popoarelor miel la dezvoltare liberă şi lndl'pendenlll,
Insemna ma l m u l t decit sublinierea unul principiu, Insemna un atac direct la adresa cotropl
torl l or. Iată de ce cuvinte le lui Th . D . Speranţla, sintem siguri, au găsit un larg ecou In rindu
rile cititorilor ziaru l u i ,,Acţiunea română� di n 16 februarie 1 917 : .. Orice popor, precum are
dreptul la viaţ1!, tot aşa are drept şi la libera dezvoltare, pentru că numai libera dezvoltare
poate să-I procure feric i rea, pentn1 că nu mai llb('ra dezvoltare poate să-I ajute să se folosească
pe dl'pl in de via\1! ". Aceeaşi Incredere nestrămutată, lzvorltă din profunda cunoaştere a legi
lor evolut iei I storice, străbătea articolu l lui A. D. Xenopol, Necesitatea existentei statelor m ici.
publ i cat in "Neamul românesc• din 22 şi 23 mai 1 9 1 7 : .,1\=u trebuie să se clatine nlcl un' mo
ment Increderea ln Izbinda noastri:!, căci a cest război nu se poate Incheia decit cu Implinirea
scopului, care nu stă numai In voinţa oamenilor, ci in menirea Istorică [ . . . ] . Nu există printre
veacuri dovadă mal puternică de slujba adusă de statele mici de c it rolul istoric jucat de Ţă
rile Române ( . . . ]. Nu ! Si:! nu ni se clatine credinţa n ici o clipă. Am trăit mici şi neinsemnat!,
vom trăi mllne mari şi pu ternici. Existenţa noastră e necesară cumpănirii lumii, situaţia noa
stră geografică, care ne-a impus toate suferin ţele, ne va dărui miine toate bucuriile. Numai
să fim oameni şi să tnţelegem glasul vremurilor care ne cheamă la cinste şi datorie" u.
S-a exprimat permanent şi cu tărie increderea că marile greutăţi pl'lrl care trecea popo
rul român vor Il depăşite, că ele reprezintă preţul cu care se va scrie o pagină glorioasă a
istoriei noast re . "Tineri Intelectuali de seamă mi-au pus - releva un publicist tn ziarul ..Opi
nia• din 4 martie 1 9 17 - referitor la ImprejurArile mari şi grele, războinlco-soclale, prin care
trecem, Intreba rea : Cine ne va scrie Istoria ? Răspund : O veţi scrie voi cu faptele mari şi lnăl
ţătoare, cu abnegaţiunea şi jertfele fiinţei noastre pentru desăvlrşirea unul ideal mare şi sfint.
cu priv aţiunile unei vieţi pribege dureroase, care se ridică ptnă la martiriu, cu sacrificiul averii
şi muncii noastre de ani, toate fapte care nu se pot acoperi astfel ca a dev ărul s4 Ue Intu
necat . O va scrie, tot cu faptele ei, o armată lntreagă, vitează şi intreaga lume care a voit
să facă jertfe l iniştii şi fericirii pentru Izbinda idealului pe care voi l-aţi pus in lumină". în
tr-adevi:!r, numai peste ci tev a luni, in memorabila vară a lui 1 9 17, acel tineret istoric-ţărani,
muncitori, Intelectuali - au realizat, cu elanul lor, cu pieptul lor, barajul de netrecut in fat a
duşmanului. El au scris, aşa cum s-a prevăzut, o pagină nepieritoare In lupta pentru apărarea
pămlntului strămoşesc.
8

Poporul român a făcut şi de data aceasta dovada unei rezistenţe şi mobllizărl exem
plare, muncind cu abnegaţie pentru refacerea armatei. Heferindu-se la aceasta, Mihail Sado
veanu va seri.-, mai tirziu : "Am luat arma pentru drepturile neamului nostru obijduit şi sfir
tecat sub stăp ln iri străine [ .. . ] . Va interesa pe istoric fapte de ordin social : cum s-a organizat
un popor, clt11 abnegaţie şi cită cinste a pus şi mal ales cum a ştiut să apere şi să se re
culeagă In marile dezastre [ . . . ]. Energiile latente ale n aţiunii s-au deşteptat şi s-au incordat.
Tot popor u l s-a strins Intr-un bloc sub i zbitura de val a netericiiri " 2D .
De la tribuna parlamentului, prin ziarul "Neamul românesc", in discuţiile cu oameni i
politici etc., N. Iorga s-a ridicat, la sftrşitul anului 1 9 1 6 şi Inceputul anului următor, Impotriva
oricărui semn de neincredere In forţele proprii . ln memorabilul său discurs din Cameră, din
14 (27 decembrie 1 9 1 6 , In sala Teatrului Naţional din Iaşi, se proclama lozinca "rezistenţei
pină la capăt�, se expunea decizia fermă a Românie! libere de a se opune, pină la atingerea
ţelului suprem, pentru care a Intrat in luptă : "Oriunde am fi, oricum am fi, sintem hotărlţl
să mergem pină la capăt, In credinta că nu se poate, cu nici un chip ca, şi Inaintea celei mal
sălbatice forţe organizate, să piară drepturile unul popor de a trăi pe pămlntul ln care nu este
fir de ţi:!rlnă care să nu fie acoperi t de cel mal nobil singe". Soldaţii fuseseră momentan .,cople
şiţi de număr", insă, - aidoma oştenllor de pe vremea lui ştefan del Mare - el stau gata sli.
se lntoarcă pentru a clştlga "dreptul nostru Intreg. P en t ru allt şi nimic mal mult, nu•. ŞI de
plin increzător In victoria finală, oratorul a Incheiat, In aclamaţUle aslstenţel, cu cuvintele ros17 "Acţiunea română�, 10 ianuarie 1917.
18 Idem, 7 februarie 1 917.
u

2o

Vezi şi Lupta pentru unitate naJională . . . , p. 260 - 261.
" Romania", 2 februarie 1911:1.
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tlte de Petru Rarcş : .. Vom fl iarl!şl ce am fost şi mal mult decit atlt " 21• Cuvintarea lui N. Iorga
- scria ziarul .. Opinia" - ..va fi ca apa proaspătll, curată, a Izvorului, după un drum lung
de arşiţă şi osteneală". Ea exprima "crezul românlmel de pretutindeni, rostit poate de unicul
român care, pe llngl! calitatea de fruntaş Intre fruntaşU neamului, o are şi pe aceea de lnvăţat
Intre învăţaţii vremii /ui [ . . . ]. N u e numai un admirabil cuvint oratorle, ci mal ales chinte
senta de convingere a unul mare lnvăţat care-şi poate lngădul, Inainte de vreme, judecăţi Is
torice pe care viitorul le va lntări ea lmutablle adevAruri ştllnţHlce" 22 .
tn repetate rinduri, erau invocate marile fapte de vitejie ale lnaintaşilor In lupta pen
tru neatirnare, se subllniau marile indatoriri ale momentului : "Dacă am tnvăţat de la stră
moşii noştri să ne păstrăm libertatea noastră de popor Independent, - scria ziarul "Opinia "
d i n 1 1 ianuarie 1 9 1 7 - a r fi o profanare ce am aduce acelora care i n viaţa l o r au luptat ş i au
murit cu credinţa că neamul şi ţara trebuie să fie apăratc cu singele de cald patriotism al tu
turora, care vor să nu trăiască tngenuncheaţl, de t:iUAul fratilor noştri de peste Carpaţi. Cu
credinţa aceasta am Inceput lupta pentru revendlciirile şi năzulnţele noastre naţionale, cu cre
dinţa aceasta lntimplnăm pe toţi acel ce s-au năpăstuit contra noastră şi cu credinţa aceasta
vom continua să ţinem pavăză de apărare pinii la ultimul credincios al neamului nostru, ca
să se ştie că urmaşii lui Ştefan şi Mihai VIteazul păstrează cu sfinţenie credinţa vie şi nepie
ritoare a lnalntaşilor lor" .
In cursul iernii şi primăverii anului 1 917 s-a procedat la reorganizarea armatei române.
La refacerea el a contribuit şi Misiunea Militară franceză condusă de generalul Berthelot.
S·n procedat la modificarea Constituţiei, previizlndu-se exproplerea marii proprietiiţl şi votul
univ ersal, fapt !'C a contribuit la lntărlrea clanului de luptă al ţărămlnli. Jn aceeaşi perioadă
s-au constituit batailoanele de voluntari transilvăneni şi bucovlnenl, veniţi din Rusia (unde
Cllzuseră prizonieri) pentru a lupta Impotriva Puterilor Centrale. Armata romAnă era gata
de a rezista, cu noi forţe umane şi tehnice, oricărei ofenslve inamice.
La Inceputul lunii Iunie 1 91 7, populaţia oraşului laşi a făcut o primire entuziastă pri
mi' lor batalloane' de voluntari români ce veneau din Rusia. Octavian Goga ii Intimpina cu
inflăcărare, scriind in "România", la 7 iunie 1 91 7 : "Jml dau seama că marşul vostnt este
cea mal grozavă spovedanie mută a pătlmirii noastre de veacuri [ . . . ). Cu voi trec batalloanele
moţilor, nesflrşltele batalloane indurerate ale Istoriei noastre. Vin popii şi ciobanii din bă·
trlni care au păstrat la Olt şi Murăş o lege românească, vin cărturarii din criptele de la Blaj
şi Sibiu, vine Şincai cu cronica lui şi Andrei Mureşanu cu strigătele coardeior sfărlmate, vin
cu toţii - toate vlbrărlle sufletului nostru din Ardeal, cintecele de plug, zvonurile din pădure
toate tremură in văzduh dnd se va rosti jurămintul vostru sub � tragul ţării româneşti".
"Unirea Ardealului şi a Bucovinei cu ,.ţara" s-a făcut ieri la laşi - se sublinia In arti
colul Zi istorică : 8 iunie 1 9 1 7 - căci acolo e Ardealul şi Bucovina unde sint cel mal scumpi
fii al lor, unde sint credinţele şi puterea, sufletul şi braţul, In sflrşlt l iberale, ale poporului care
a rămas vremelnic numai cu trupul su b vechea tiranle, dUpă ce şi-a trimis tot ce avea mal
nobil şi mal sfint sub steagurile româneşti dezrobltoare". Ardealul şi Bucovina "nu mai pot robi
la stăplnlrl străine", şi nici o putere din lume nu le mal poate răpi sfinta l ibertate cucerită
in risipa celui mal nevinovat singe" 23 .
Mihail Sadoveanu publica, In ,.România" din 1 1 iunie 1 917, rinduri de o mare valoare
patrhtică, de incredere 1.1 viitorul luminos al naţiunii nostre, pe care nimic şi nimeni nu-l mai
poate inlătura : ,.Zilele acestea, cind voluntarii ardeleni s-au unit cu ostaşii României libere,
pentru lupta dreptului nostru , care nu ne mal poate duce decit la lzblndă, zilele acestea isto·
rice vor rAmine scrise In analele neamului ; alături de momentele cele mai mari, cu zilele de
la Alba Iulia, cu cele din Clmpla L ibertăţii, cu cele de la 1859. Insufleţirea care le-a intovă
răşlt e o dovadă pentru aceasta. Mult lncercatul nostru popor, după nespuse amărăciunl
găseşte In propria-! durere şi jertfă incordarea supremă. L eglunile biruinţei se adună ; şi am
simţit In intreg sufletul acestui popor atlta voinţă de a se elibera din tragicul int uneric al
trecutului, Incit nu este putere ca să mai poată opri fapta, cum nu este putere ca să poată
stăvili răsăritul de soare�.
In cadrarea voluntarilor transilvăneni şi bucovineni In armata română - şi prin aceas
ta lntărlrea capacităţii de rezistenţă in faţa cotropitorllor - reprezintă incă un fapt In dl·

21 K Iorga, Pentru intregirea neamului (Crwîntări din război 1 9 1 .1 - 1 91 7), Bucureşti,

1 925, p. :r10 şi urm. , ; vezi şi Gh. Buzatu, Activitatea lui N. Iorga pentru desăvîrşirea unită/ii
de stat. Noi contribu{ii, in "Anuarul Institutului de istorie şi arheologie "A. D . Xenopol" t. IX,
1 972, p. 81 şi urm.
22 .. Opinia", 20 decembrie 1 9 16.
23 ,.Mişcarea", 10 lule 1 9 1 7 .
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recţla _ s u b linieril u n i til.lli de lupl ll a romAn ll or de pe ambele versante ale Carpaţilor, a ltgătu
riJor permane nte In acllunca d e mare amploare, de refacere a vechii RomAnii şi de clădire a

R o m an iei

tntrcglte .
Guvern u l romAn de la Iaşi, cercuri le politice aflate aici, opinia publicA u rmăreau cu deo
sebită atenţi e , a tit evoluţia operaţiunilor militare , ctt şi evoluţia evL•nimentelor politice inttr

n aj io n a l e, p ropunerile �i tratativele de pace dintre marile puteri, luind atitudine faţă de lncer
căril e de sacri!i care a Intereselor p opoare lor miel. VIctoriile dln vara anului 1 91 7 sint cu atit

mai i mporta n te , cu cit, In lunile anterioare, cercurile conducătoare germane şi austro-ungare
1ntor m iseră mal mult e planuri de lmpărţlrc a terltorhdul romAnesc. Se prevedea, dacă nu o

desfiin ţare a statului romAn, ruenţlntrea sa ca wun stat micuţ, după modelul Monaco-ulul"
redus n u m a i la teritoriu l Dobrogei, şi l"are, evident, nu putea să-şi păstreze lndependenţ az'.
l ncercările m a rilor puteri de a Incheia pacea separată cu sacrificarea tnl�reselar unor
'
state mll'i , a liate sau nu, nu au reuşit. In ceea ce ne pliveşte, rezistenţ a glorioasă din h.ille

au!lust 1 9 1 7 a avut un rol hotAritor, mal ales că a mbele tabere au privit actst an ca decisiv In
obţ in erea ·v i ctoriei . P u terile Centrale Intenţionau sil. rupă frontul din Moldova pentru a ocupA

Intreg teritori u l R om âniei şi a-şl des chide drumul spre bogatcle reRiunl din sudul U crainei ,
pentru a sili Rusia să Incheie pace şi, prin aceasta, să slăbească st'rlos Antanta2&.
!'\u nr propune m alei să anal lz�m desfăşurarea ma rilor hătălll de la Mărăşti, Mără
şrştl şi Oiluz, mal a l es cii , şi Intr-o lu crare re cent ă , 11 se acordă un spaţiu larg28• Preocupaţi
uneo ri, mai m u l t de l atura narat l\· ă şi descriptlvlstll., tre cem prea regţde peste semnificaţia
lor

isto ric a .

Tocmai In acest sens ne propunem să stăruim, pe scurt, folosind şi unele aprecieri

din pres A ee apărea atunci la Inşi .
Dupil ofensiva de la M l! răştl, un strălucit succes care n-a putut 11 exploatat in Intre
gime din ca u 7.a situaţ i ei generale de pe fron tul oriental, in luptele foarte grele de la Mărăşeştf,

armal.a r·omll r r :'l a respins ofensiva duşman u lui şi a rep u rta t una din cele mal strălucite v ictorii
din istoria noastră. In ordinul de zi dat de gcnualul Grigorescu la sflrşltul biltăliel, se exprima
adm iraţia ta ţă de eroismul fără seamăn al ostaşilor noştri şi Increderea In apropierea momen 
tului realizării un ităţ ii naţionale depline : �Prin re zistenţ a ce aţi ol)us cu piepturile voastre
la Mărăşeştl şi Muncelu (şi ex tlndem Aprecierea la toate luptele din zonă - nota ns.) ati făcut

să se tntunece visurile de cucerire uşoară a părţii ce ne-a mal rilmas din scumpa noastră
ţa ră [ ..• ] . Aţi f ăcut să relnvle tn mintea tuturor amintirea glorioasă a faptelor străbunlllor noştri.

Fi�l gata să ardtaţl l l ftelor săl b atice că romanul nu are de dat din pAmintul scump a l ţării de
cit locul de mormint [ . . • ]. Din s inge le vostru se va ridica, curat şi măre ţ , o ţ ară românească
a tuturor romAnilor" 27•
In strin sA Ieglltură cu bătălia de la Mllrăşeşll, bătălia de la Oltuz a zAdărnidt

Incerca

rea duşmanului de a pătrunde In Valea Trotuşului, a zădărnicit complet marele plan strategic
al i n a mi cului , a salvat Moldov a şi, implicit, România de Ia catastrofa Invadcl ; cleştele celor
două a rmate austro- germa ne care trebuiau să opereze de-a lungul Trotuşulul şi Slretului,
zllcca la pămtnt cu braţele sfărlmate28• Drumul spre Iaşi, spre grinarul Ucrainei şi portul
Odessa era Inchis.
Comunicatele referitoare la evoluţia o peraţiilor militare, ordinele de :1li etc., date publl
c itătli In acele zile t lerbinţl, veneau să remarce , In rata opiniei publice Interne şi internaţionale,

vitejia ostaşului român, hotArirea poporului roman de a rezista şi de a-şi realiza Idealul na
ţional. 1\fan ifestul l'i:llre ţarii, dat cu prill'jul lmpl lnirll unui an de la intrarea in război, preciza
caracterul just al parti cipării României la acest conflict : .. ŞI era limpede : ori lzbutlm să tn
figem st e agul românlmll din colo de munte, ori s-ar stinge v iaţa noastră dincoace de munte".

In crederea I n izblndl! era nestrămutată. Chezăşia el era dată de eroismul ostaşulul, a intregii
naţiuni române : ,.Bătlndu-ne pentru dezrobirea moşiei strămoşeşti, ne batem pentru triumful
l ibertăţii şi a l dreptăţii In omenirea intreagl!. Biruinţa este sigură. Nimic şi nimeni nu o poate
i mpi edica [ . . . ). In locul RomAniei de ieri, vom dobindi România de miine, aşa cum au mingi
iat-o tn v is u rile lor părinţii noştri, aşa cum o vom l ăsa moştenire urmaşilor noştri. Erolsmu 1

luple din vara anulu i 191 1 pentru apărarea independentei şi fiinţei statu/11i român, In ,.Carpica",
t lX, 1977, p. 1 55 - 1 56 ; l dem , Glorioasele victorii din vara anului 1 91 7 şi dcjucarea planurilor
de împ<irjire a României, In ,.Revista arhivelor", voi. XL, nr. 1, 1 978, p. 52 - 55.
2" Ion Cupşa, op. cit . , p. 209.
20 România in primul ri:lzboi mondial. . . , p. 269 şi urm.
27 Vell Ion Cupşa, op. cit., p. 253 - 254.
� 8 Const. Klritescu, op. cit., p. 263.
�4 Vc1.l

Ion Agrlgoroaiel,

Conte . . tul internaţional şi semnificatia istorică a glorioaselor
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uimitor al ostaşilor, admirat de toată lu mea, a f o st susţinut de bărbăţla noastră, a celora de
a c a să [ . . . ]. Prin suferinţele noastre vom rlştlga dreptul la viaţă românilor de pretutindeni,
singura viaţă care are preţ pentru noi toţi. Sus inlrrlle şi strins uniţi lmprejurul stl'agulul aco
perit de glorie prin vitejia ostaşilor, să nu lasă din piepturile noastre decit un singur strigăt :
Inainte pentru România Mare !" 29.
Ziarele ce apăreau atunci la Iaşi s u bl l ni au eroismul armatei ro m ân e in aceste bătălii de
mare importanţă pentru dl'stinele neamului. " I n tr- un cadru mal restrins, ca t eritori u - scria
ziarul "Mişcarea" din 21\ i ul ie 1 9 1 7 - viaţa noastră de stat a atins o Intensitate pc care n-a
cunoscut-o niciodată, iar po p oru l român a dove di t că posedă o rezervă de f orţe In epui za b ilă
şi veşnic tlnert'ască. Da c:l In pri ma fază a războiului, România a uovedit a şti să l upte In cele
ma i grclc condiţii şi nu şt i e să t rem u re In faţa Ct'lor mai fu rt un oase primej dii, In cea de a doua
lazii a războiului ea a dovedit In faţ a l u mii Intregi că for\a de viaţă a poporu lui roll1ân este n e
secată şi că această forţă face minuni. Duşmanii n oşt ri au simţit a c um citeva zile, In valea
Ca şi n u l u i , ce p oate face e rois mul ş i p ut erea de viaţă a poporului român" . Pentru a doua oară
I n cursul războiului - scria acl'laşl ziar - frontul român devine teatrul luptelor celor mai
Intense şi capătă o l n se m năt at e deosebită pentru dcsfăşurarl'a In t regii campanii europene.
L u ptele vin să demonstreze, In d1 i pu l cel mai dureros pentru germani, "că a rmat a română re
făcută rsle un f a ct or peste carr nu se pont!' trece atit de uşor. Şi această dovadă Il se făcea
tocmai in momentul cind hoardele teutone se arun caseră asup ra frontului cu nădejdea că aici
vor avl'a să Inregistreze o vk t or ie d eo seb i tă " ao.
In a r tico l u l intitulat s u gestiv . . Şi pe aici nu se trece", zia rul "Acţiunea rornârlă" scria :
Zilele de luptă t l t an lcr , d� brav11ră neasemănată au d oved it "că nu se poate trece peste piep
turile de oţel ale soldaţilor noştri, ce st a u in apărarea şi celui mai mic pălmac de pămint d e
dincoace de Siret [ ., . ] . U n n en m care I n restrişte p oa te striga vrăj maşului c u mindrie : "Pe aici
nn se tr,•cc", un asc m<• n t'n neam nu arc n e voie de a se Inchina cu umilinţă vr-Jjmaşului său" 31.
Implin irea u nu i an de la I n t rarea României In rbboi, acum cind armata română re
zista cu indlrjir!', n con st it u i t un pri lej dl•osebit de a releva co nt ri b u ţ i a României. Acest răz
b o i - se arăta In ar ti col u l Un an de luptă - ne-a ce ru t jertfe mari, ne-a prilejuit dureri adinci,
d ar ele au fost sup or t a t l• cu b ă rbă ţ i e . ..Toate fibrele energiei noastre naţionale s"au lncordat
şi In lunile lungi !'li triste d e iarnă, aici In a c est colţ de refugiu şi re con fortare al sufletului şi al
forţelor ro m ânrştl s-a săvlrşlt minunea refacl'ril noastre, care a transformat oştirea noastră
In forţa aceea uimi toare care a In scri s paginil e de glorie nepieritoare de la MArăşeşti, Mărăştl
şi Oi luz". Aceste bătălii "acoperă de gl ori e nepieritoare an u l de luptă, de jertfe şi de suferinţe
pe care Il Incheiem a stăzi " az . Am stat neclintiţi l'ste Intitu lat un alt articol din acelaşi număr
al ziarului, In care se sublinia : ,. Istoria se scri e cu singe şi cn sin � ne-am scris cea mal glorioasă
pagină din Istoria n oastră naţlonalli ; iar cronicarul, care va cerceta miine, va cumpănl che
marea şi rostul f l l'rllrul neam In rlizbolul de astăzi, nu va putea tăgădui Românil'l nici jertfa,
ni ci avintul el, In lupta comună pentru triumful adevdrului [ . . . ]. Am stat neclintiţi plnă acum
şi vom sta pl'lă la u rmă neclintiţ i. Aşa a fo st sufletul părinţilor din părinţii noştri, aşa l-am
moştenit şi no i" a3 .
Rezistenta rom i\nea scll din vara anului 1 9 1 7 - şi faptul a fost consemnat I n presa din
Iaşi - a avut un putl'rnl c răsunet In tabăra Antantel, fiind socotită, p e drept cuvint, ca una
di n cele mal Importan te v ictorii din primul război mondlal 3'. După ce primul ministru al !ZU
vernulul provizoriu rus a adus In mod public omagii României, Intr-o telegramă adresată lui
Ferdlnand lşl exprima admiraţia pentru vitejia armatelor In apărarea pămll'ltulul natal : "Gu
v ernul provizoriu se lnclln!l In faţa vitejie! ce a acoperit de !dorle trup el e romAne sub direcţia
comandantului lor suprem şi Il roagă să primească, ca semn al fraternităţii nostre de arme,
ordinul Sf. Gheorghe , crucea bravilor" 3•.
2 8 "Mişcarea", 1 5 august 1 9 1 7 .
ae

ldem, 10 august 1 9 1 7 .

31 "Acţiunea

română",

11

august

1917.

a2 ., Mişcarl'a", 1 5 august 1 9 1 7 .
3 3 Ibidem.
34 Vezi şi A . Deac, Luptele din !>ara anului 1 9 1 7 in aprecierea contemporan ilor, I n .. He
·vlsta de Istorie", nr. 7, 1977, p. 1 209 şi u rm . ; S. Columbean u; Mtlrăşti, l\1ărăşeşti, Uituz ln do
cumente m ilitare străine, In .,Revista de Isteri e " , nr. i, 1977, p. 1 227 şi u rm. ; A. Deac, 1. To adt,
L upta poporului român impolrilla cotropitori/or 1 9 16- 1 91/i, Bucureşti, Editura militară, 197 1 ,
p . 2 4 9 şi urm.
35 " Miş c area ", 1 8 august 1917 şi 27 august 1917.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

1. AG:RIJGORO.Ai!El $1 COLABORATORI

��----------------------------------------------------------

444

8

Tel egrama primului ministru francez, Rlbot către Brăllanu exprima admlrapa pentru
eroismul R om â n i ei :şi predza sprijinul Franţei in realiza rea Idealului naţional : "Franţa salu t A
Na1iunea � o m ănă, sora s a curajoasă, c a re a arătat, In mijlocul greutăţllor de acum, cele mal
eroice 'l."irtuţJ, zălo gu l \; i ctoricl [ . . . ]. Rog pe ex cel en ta voastră să creadă că guvernul francez
se asociază mai mull c:a nlcloda1 11 la speran ţele de miine şi are hotărlta Incredere In apropiata
lor 1n1 1!ptu lre• 38• Telegrama su'l."eranului Marii Britanii adresată regelui României exprima ,
şi e a , admiraţia poporu lui britan ic pentru vitejeasca rezistenţă a poporului român ; eroismul
o ştirii tn h1pteJe de la :\1ărăşeştl, şi Olt u z ..adaugă un prestigiu nou poporului român şi un te
mei mai m u lt dreptelor lui revendicări" 37•
\'ictorl l l e de la MărilşU, Mări!şeşt l, şi Oiluz au avut o importanţă capitală, făcln d să
eşueze planuril e de impărţire, de desl ilnţarc a statului român . Au fost apărale - cu preţul a
n u m eroa se j ertfe - independenţa şi suveranitatea naţională, s-a asigurat conttnuitat�:,a s t a1 3 1 5 . oblet ti,· maj or, p erm anen t , al inaintaşilor noştri, de-a lungul secolelor. In acelaşi timp,
glorioasa e p opee din 1 9 1 7 a avut o importan\ă vitală In Indeplinirea Idealului naţional . Expe
rienţa istorl<-ă ne arat ă greutăţile, uneori In surmontabile, pe care le lntimpină un popor In ac
ţiunea de nfaccre a statului, odată re acesta a l ost desfiinţat. Unirea din 1 91 8 a fost - dupii
cum se �tie - rodu l luptei tuturor rominifor ; mentinerea, însă, a fiintei statului român prin vic
toriile din 1 9 1 7 a insemnat r.r entincrea nuclwlui către care au gravitat toate fortele de eliberare
nationolii romj n rşi i . Lipsa acestui nucleu ar fi creat m ar i greutăţi desăvîrşirii unitătii naţio

nal-statul•.

\"ictorlile roml\n cştl au făcut să se prăbuşească una dintre cele ��i puternice ofensiv e
iniţiate de Pul erllc Centrale pe frontul de est şi sâ bareze drumul acestuia spre. Rusia. Răml
nlnd pe loc, Intr-o atit udine de fermă apArare - apreciază Seton-Watson - românii au Im
piedicat pe J.lackensen să ocupe Odessa şi pe L eopol d de Bavaria, l\loscova3 8 • ln urma lnfrln
gerllor din iu l le-a u g u st 11117 comandamentu l german a renuntat definitiv la operaţii ofenslv e
pc această porţiune de front 38• Frontul se stabiliz:� aici pentru o perioadă a cărei durată n u
putea li, deocamdată, est im at ă. Intre Rusia şi armatele Puterilor Centrale, I n această zonă ,
continua să existe st a tul român.
La s fi rşitu l anului 1 917 şi Inceputul anului urm ător , In condiţii Internaţionale complexe ,
asupra cărora nu ne-am propus să ne oprim aici4D, România, complet izolată, a fost nevoită ,
pentru a -ş i menţ ine fiinţ a de stat şi a nu-şi sacrifica inutil armata, să Incheie armlstlţlul ş l
apoi pacra cu Puterile Centrale. ,.Perioada ce urmează după In cheierea păcii sillte - scrie
Const. Klritescu - c o perioadă de dureri lnăbur,lle şi de aşteptare plină de speranţă" 4 1 • Po 
porul român avea con şt i in ţa că şi-a fă cu t Intreaga datorie : ,.Am păstrat o parte a pămlntului
românesc pe care am apărat-o cu o vitejie fără seamăn, iar la Mărăşeştl am sfărim::tt cea mal
formidabilă n ăvalll a foJ"\ e l or duşmane. Acolo a fost limita durerilor noastre şi consacrarea bi
ruinţei nostre. Strin s uniţi [ . . . ] n ştrptăm cu l h.lşte şi cu incredere desfăşurarea evenimentelor
[ . . . ]. !"oi a m stat alei st: ăje; i J:l'dmllţi ai nenm,· 1 ui, am suferit, am luptat şi am biruit [ ... ].
Nu a m fost lnvlnşi. Acest fapt flxenză atitudinea şi drepturile noa stre • .z, Iar Mihnll Sadoveanu
re\ienea, ln fc bru arle 1 918, asupra scopului de c l ibcrare al Intrării României In război03 şi ca
ra cteriza pacea cu Puterlle Cen tra l e ca .,o paei' tristă", ce impun e o situaţie provizorie, "o stare de
tranziţie , căci nea m u l e intreg şi viază [ . . . ]. Puterile aspiraţlllor noastre n u pot fi oprite de tre 
cătoare le clipe cart' cad In vtrtejul veşniciei. Ele cuprind de pe acum In ele lnllorirea viitoare,
ca o lege organică" 41 •
Chiar In condiţiile suprnvegherll exercitate de Put erile Centrale, s-a marcat, cu de osebit
curaj, Implinirea unul an de la vlctorille din anul 1917 şi a doi ani de la intrarea Rom âniei in
•

•,

·

l dcrn, 24 august 1 9 1 7.
l dern, 18 au gust 1 9 1 7 .
3 8 H . \\'. Seton -\Vatson, Hisloire des Roumains de l't!poque roum a in e d l'achevem ent de
/'unile, J.es Presses t:niv e rsltai re s de Francc, 1 937, p. 561.
39 Gh. Z aharia, 1\Jărăşti, M ă răş eş t i, O ituz - m area epopee din vara anului 191 7, In . .Ana
lele de istorie", nr. 3, 1977, p. 8.
4 0 \'ezi, pe larg, l'au] Oprcscu, intreruperea operatiilor m ilitare pe frontul românesc
(noiembrie 1.� 1 7 - martie JS1.� ) şi relaJiife Roman iei cu a/iafii, In "Studii şi materiale de Istorie
modern ă ", Bucureşti, voi. V I, Bucu reşti, 1979, p. 161 şi u nn.
u Co n st . Kiriţescn, op. cii., vol.
I I I, p. 258.
42 "M i şc are a " , 20 Ianuarie 1 918.
4 3 .,Hornfmia", 2 februarie 1918.
u Ide m , 27 februarie 1 918.
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rilzbol. Nu erau, desigur, simple anlvers4rl, el subllnlerea hotărtrii poporului romAn de a rezista
In faţa pericolului teutonlc. "A fost un război In care vitalitatea şi vitejia poporului romAn au

strălucit cu puteri'& elementară a unor lnsuşlrl care alcătuiesc pirghia de viaţă, de rezistenţă
de biruinţă a neamului nostru [ . . . ]. 1\lărăşeştil, prin proporţiile pe care le-a avut lupta şl

şl

prin forţei!' re s-au aruncat Impotriva noastră, au intrat In rindul bătăliilor mari din Istoria
universală [ . . . ]. Războiul nostru sint Mărăşeştl, pentru că acolo s-a dat bătălia cea mare In
care torta şi sufll'tul românl'sc au putut Izbucni In toată splendoarea [ . . . ]. Mărăşeştii \·or fi
ceea ce sint astAzi In sufletul oricărui bun român : simbolul gleriei cu care armata a acoperit
prestigiu 1 Rom�nlcl şi a sfinţit războiul unltătii naţionale" 10• Războiul României a intrat In
Istoric "cu lnţclrsul lui adev ărat şi cu valoarea l u i necontestată : afirmarea hotărită a drep

tului poporului român la unitatea lui naţională. Pentru aCl•st ideal, poporul român a făcut rele

mal grele şi mai eroice jertlc", In lupta cu cea mal formidabilă năvală de forte•8• "In moment ul
de reculcgere şi de revedere a drumului parcurs, momentul anlv ersării intrării noastre In războ i - se
scria In acelaşi ziar - aceste constatllrl sint pentru noi un motiv mal mult de lntărire a in cre
derii In viitorul pc care ni l-am prrgăllt pe calea grl'a a sacrificiului şi a luptei, singura cale,
dealtfe l , pe care ştiu să meargă popoarele conştiente şi vredn ice să trăiască". Se exprima .,nestră
mutata convingerl' ră jertfl'le fără seamăn ale ţării şi ale neamu l u i Intri'!! nu vor răminc fără

tolos şi că, peste ruinele şl durerile de azi, se va ridica Romania ::\1are de miine, nu numai mai
măreaţă şi mal puternicii, dar mai bună şl mal unită" 47•
Mentinerea statului român, ca urmare a strălucltelor victorii din Iulie- august 1 971 , şi

apoi, In condiţii Internaţionale foarte dificile, ca urmare a activităţii diplomatice, a constituit
un factor dl' cea mai mare Importanţă In lupta unitară a tuturor românilor pentru realizarea
ldl'alulul naţional.

Intr-adevăr. In primăvara anului 1918, Unirea cl'a Mare trecuse dincoace de orizont .
R o m a n i i de pretutindeni I l Inlesneau apropierea prin mari acţiuni de eliberare, I n cooperare cu
popoarele asuprite ee luptau pentru constituirea statelor naţionale sau dcsăvirşirea lor. ,.La

1859

- scria ziarul "Mişcarea'" cu prilejul aniversărll acestui act, In Ianuarie

1918

- s-a in che

gat simburele din care trebuia să răsară arborele puternic [ . . . ]. Procesul dezvoltilrll fireşti a
poporului român era In curs. L egile naturale care clrmulese existenţa naţiunilor Impun datorii

peste cart" nu se poate trece şi jertfe ce nu se pot precupeţi. Idralul unităţii naponale a rămas

busola vieţii de stat [ . . . ]. Evrnlmentele sint In curs. Poruncile Istoriei se infăptulese. Dcsllnele
popoarelor nu se pot abate din făgaşul lor firesc". Dar acest Ideal nu se realiza de la sine : ..Am
I ntilnit dureri ce nu ne-au lnlrlnt put erea de luptă, a m suferit decrpţll ce nu ne-au slăbit credinţa,

ni s-au Impus jertfe In faţa cărora nu a m ezitat. Pentru că, pe deasupra tuturor vicisitudinilor
trecătoare, avem pururi limpede Inaintea ochilor u n 'ideal pe care ştim bine că nu-l putem ln
făptu l fără dureri şi fără sacrificii" 4 8 •

ln anul 1918, presa din oraşul Iaşi a jucat un rol deosehlt d e activ : au fost publicate
documl'ntele esl'nţlalc ale Unirii, nu lost relatate acţiunile din diferite provincii In vederea rea
llzllrll marelui act naţional , s-a exprimat bucuria, entuzlasmu l l ără seamăn care a cuprins po
porul român etc. Ac<'astă chestiune, care dl'altfel depăşl'şte cadrul articolului no�tru , a constituit
obiectul unor lu crări spl'clale40• Rl'producem numai citeva coml'ntarll din presa leşeană. Ziarul
..Evenimentul" aprecia că ,,Alb a Iulia rămlne de-a pururi c<'tatea celei mal mari lnfăptuiri is
torice românl'şti pină In zilele noastre"50,iar "Opinia" sublinia aceeaşi id<'e : .,Actu l Istoric de
la Alba Iulia depăşeşti', In importanţă, tot ce voinţa românească a cunoscut In cursul răstim

purilor. Unirea mult visată, odinloaril abia sperată, constituie astăzi un fapt Implinit ( , . . ]. Ferice
generaţia căreia i · a fost dat să trăiască arest ceas, f<·rici \ i ct"l ce au fost contemporanii măreţului
eveniment " u . Relatind faptele, relatind manifestările de la laşi in cinstea Unirii, "Opinia"
scria : .. Iaşii, bătrlnul oraş al bătrlnllor noştri , a imbrăcat Ieri haina de sărbătoare pentru a

45

"Mişcarea", 2:1 iulie

48 ldem, 1 6 august
47 Ibidem.

1918.
1918.

48 Unirea, in "Mişcarea", 26 Ianuarie 1918.
4 9 Eufrosina Popescu, F. coul un irii Transiluan iei c u 11 echea României î n presa de dincoace
de Carpati, in t'n itate şi continuitate în istoria poporului romcîn, Editura Academiei R. S . R., Bu
cureşti, 1 968, p. 4 1 7 şi urm. ; 1. Agrigoro niel, G. Calcan, !VI . Strugariu, lnfăptuirea statului na

tional un itar român ş i presa din oraşul /aşi, In "Cercetări istorlce", IX, laşi, 1978 - 1 979, p. 451.
·
·
şi urm.
50 Adun area 1\'aJion al{I de la Alba Iulia, In "Evenimentul", 21 n oiembrie 1 918.
u Un act de m are însemnătate, tn "Opinia", 28 noiembrie 1918 .
•
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prosHh; l marele aci al Unlrli". O mare multime s-a adunat In jurul statuii lui Al. 1. Cuza, a "ma
relui domn sub care s-a făcut prima unire a fraţilor munteni şi moldoveni". Astăzi, constata cu
deplinA satlslaeUe ziaru l , se realizează ,,acea Dacie la care au v isat tnalntaşll noştri" 32•
La 1 Decembrie 1 918 se Incheia procesul desăvlrşlril unitătll de stat a RomAniei. Lupta
pentru consolidarea Independenţei naţionale şl lntegrităţii teritoriale Intra Intr-o fază nouă.
l n perJ oada i mediat următoare, presa ieşeană va urmări cu dt•osebită atcnjie problema recu
noaşterll Jntemaţionale a Unirii din 1 9 18, va lua atitudine hotărllil lmpotriva tendlnţdor marilor
puteri de a nesocoti anumite drepturi româneşti şi de a ştirbi suveranitatea noastră naţională33•

LA RESl STA!'\GE ROCMAlKE DE 1 9 1 7 REFL E Tf:E DANS LA PRESS E' DE �� V ILLE
D E IASSY

Hesume
L a Rou man ie entra en g1;erre, en aor t 1 0 1 6 , afin de rcalisrr son Ideal national. La cam
pa[!n c de 1 91 6 fut un insucces. L 'armee roumalne, serree entre deux fronts, fut ohli�et• de se
retirer, apres des c-ombats rxtremement acharncs avec un ennemi�perieur. Rtduit conside
rabh·mcnt (au trrritoire de la Moldavie) l '{tat roumaln continua a exister, pret a unc nouvelle
resist. nre. D an s la viile de Iassy, capit ale du pays de 1 9 1 6 a 1 918, paraissalent de nombreux
journ�ux : l es u n s, d'a,·ant gucrre ("Opinia", "Mişcarea", "Evenlmcnlul"), d'autrcs avalent
antcrieurement parJ.I a Bucarest ("Keamu l românesc•, sons la direction de N. Iorga), enfin,
quel q u e suns lurent nouvellement crees ("România", "Tribuna", etc.). Malgre les difft'rences
d'vri(·r.latlon politiqne, ils e:xprimerent la dt'dslon de !'elat roumaln de maintenir son exlstence
ft de rcaliscr son t!nite nation u l e .
La presse de Iassy pou rsuivit attcntivemcnt l a rtorranlsătkm d e l'armee roumalne, son
rt>nror cement par l es volontaires roumalr.s venus de Russie, ! 'alde rec;uc de la part de la Mlsslon
Mililair� Fran� aise, etc. De nombreux articles exprimerent In confiancc lnebranlable en la force
<le rcsistance du peuple roJ.l main et son enthousiasme sans egal lorsqu'on apprlt les nouvelles
sur les vlctolres de :\lărăştl� Mărăşeştl et Oltuz. Les joumaux de Iassy ne cesserent de soullgner
le lit'n lndlssoluble entre ces ,·ictoires; qul pennettaient de malntenlr l 'cxistence de l'etat rou
main, l't 1 'etape sulvante, le parachcvement de l'unltc nationale qui allalt se realiser elJ 1918.

G. Calcan, 1\1. Strugariu, Atitudinea marilor
pulrri fală de Romania la Con(. rin/a d� pace de la Paris, reflec-tată in prrsa jfşcană ( 1919
- 1 9 ·!0) , In "Anu urul Institutului de Istorie şi arheologie cA. D. Xcnopoh loşi", 198 1 .
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"Opinia•, 28 noicmbrie 1918.
Vezi, I n acest sens, 1. Agrigoroalcl,
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