IAŞII IN LUPTA PENTRU CONSOUDAREA ŞI APĂRAREA
UNITA.ŢII, A INDEPENDENTEI ŞI SUVERANITATII IN PERIO.\D,\
'
I NTERBEUCA.
A. KAHEŢK I, D. ŞANDRU
După constituirea statului naţional unitar român, manifL•statllle consacrate nnlvcrsării
unirii - actului de la 24 Ianuarie 1859, unlrU Dobrogei cu România şi Marii Uniri din 1 !1 1 8 s-au concretizat lh Iaşi prin mari serbărl organizate, an de an, In Plata Unirii, tnchelatc fără
excepţie cu Hora Unirii, prin conferinţe şi aşezări patronate de Atencul Tătăraşl ori de LIJ!a cul
turală, prin festivaluri dnte In sala Teatrului Naţional, prin conferinţe ţinute la universitate şi
In şcoli, prin scrbărl ale elevilor şi prin publicarea In presa locală a unor articole menite a subli
nia semnificaţia acestor acte epocale şi urm:'irlle lor pentru Românla1• In articolul Iaşul şi un irea
publicat In .. Opinia" din 26 Ianuarie 1927, A. A. Bădereu, refcrlndu-se la preţuirea de care se
bucura t;nlrea In fosta capitală a Moldovei, scria, fllrll nici o exagerare, că oraşul laşi a organ izat
totdeauna cele mal spectaculoase serbilrl In ziua de 24 Ianuarie, zina unirii Principatelor. Săr
bătoarea unirii din Ianuarie 1 85 9 - observa el - nu mal constituia lnsă numai sărbătorirea
a doua ţări surori, el unirea tuturor teritoriilor locuite de români, rări prin unire s-a atins idealul
care, pentru genera ţiile trecute, fusese un vis, un Ideal, la lnfllptulrca căruia partea Iaşllor fusese
botil.rltoare, căci cultura sa a radiat, ţinlnd vie conştiinţa naţională In ţ ările surori, prin generJ
ţllle de romani din teritoriile subjugate ce au studiat la universitatea h•şeană2•
Chiar din primii ani de · după Unire, la marile scrbărl de la laşi consacrate operei de uni 
f !care naţională şi făuritorllor ci s-a evidenţiat că opera de cinstire a acestora Impunea in mod
necesar o vigilen l ă permanentă pentru păstrarea neştirbită a moştenirii lăsată prin jertfele
atitor generaţii trecute, intrucit in cercurile conducătoare ale u nor state care ţinuseră plnă in
1918 In stăplnlre teritoriile locuite de români legitimitatea actelor poporului nostru era contes
tată. Cu incepere din anul 1 932, cind revizionismul maghiar a g:lsit un sprijin din ce In ce ma i
larg la fascismul italian, aniversarea unirii la Inşi, ca şi In alte oraşe ale ţ ării dealtfel, a căpătat
o semnificaţie mai amplă, ca fiind n u numai un prilej de cinstire a gcn eraţlllor ce a u milita t
pentru unire, ci şi de exprimare a voinţei hotărltc de a păstra această cucerire. Lupta antire
vlzlonistă, la care şi-au dat acordul general toate clasele şi păturile sociale din România, nu s-a
1 \'l'Zi Arhivl'le Statului laşi, fond Prlrn ilrl a Municipiului Inşi, dosar 1 1 /1919, f. 1 9 - 20,
28, 3 1 , 38 ; Jdem, fond Teatrul Naţional laşi, dosar 455/1925, f. 5 - 6; Jdem, fond Prefectura
judeţului laşi, dosar 1 1 / 1 939, f. 22 ; Opinia, nr. 3 596 din 29 martie 1 91 9 ; nr. 3 540
din 23 ianuarie 1 9 1 9 ; nr. 5 007 din 8 februarie 1924 ; nr. 5 599 din 28 ianuarie 1 926 ;
nr. 5 954 din 30 martie 1 927 ; nr. 6 208 din 31 Ianuarie 1928 ; nr. 6 285 din 1 mai 1928 ; nr. 6 440
din 2 noiembrie 1 928 ; nr. 6 466 din 2 decembrie 1928 ; nr. 7 423 din 28 Ianuarie 1932 ; nr. 7 957
din 29 octombrie 1933 ; nr. 8 029 din 26 ianuarie 1 934 ; nr. 8 399 din 1 2 aprilie 1 935 ; nr. 8 640
din 29 ianuarie 1t'36 ; 1 / 1 935, f. 180 ; 1 1 /1942 ; Mişcarea, nr. 273 din 30 noiembrie 1928 ; nr.
275 din 2 decembrie 1 928.
2 Opinia, nr. 5 900 din 26 ianuarie 1927.
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limit8t la acţiunile organizate 1n clnstirca anlversărll unirii, dar, după 1932, ea nu mal poate
li separată de a ceste moment e , fiind legată, de cele mal multe ori, In mod semnlflcallv, de ele .
ln 1mprcj urările concrete de după anul 1 932, Intre mişcarea antlrcvlzionlslă, mişcarea
antifascista şi lupta impotriva pericol u lui nuul nou război s-a creat şi s-a dezvoltat o corelaţie
strt n să şi permanentă, toate impre ună urmărind scopuri similare : apărarea Independenţei,
integritătU şi suve ranltăţll naţionale. ln august 1932, ziarul "Opinia" publică, In numele Comi
tetu l u i local de a cţ i une Impotriva războiului, apelul adresat de Comitetul din România, Inti
tulat Acţiunea tontra rdzboiului şi pentru consolidarea pdcii, semnat din part('a ieşenllor de
P. Constantinescu- laşi, Radu Gemătescu, Ilie Cristea, Demostene Botez, Zoc Frunză, Panait
Moşoi u , prln care opinia publică era avertizată asupra pericolului ce plana asupra o menirii şi,
In special, asu pra Român i e i dln pregătlrlle ce se făceau In unele state pentru un nou războl1.
Profesorul ieşe an P. Constantinescu- laşi, participant la lucrările Con grcsulnl anlfrăzbolnlc
de la Amsterdam, din 27-29 august 1932, evidenţiind rezultatele In e8re delegaţii ajUnsesenl,
scria cu satisfacţie c!l ,.Astăzi există un front unle anl icapltalist şi un stat major mondial antllm
peria list. Lupta s-a I n ceput l a Amsterdam ;
succesul final care duce la lnlăturarea definitivA
a ră z boiului prin desfiinţarea cauzelor generatoare, societatea socialistă nu e dcparte" 4 •

! n articolul . .Mişcarea antlrăzboinică din localitate", unde s e arată c ă u n mare număr
de cetăţeni şi organizaţii ieşen i au răspuns la apelul antlrăzboinic lansat de 47 intelectuali,
Ilie Pintilie, In n u mele sindicatu lui lucrătorilor C.F.R. din Iaşi, saluta "cu mult entuziasm această
actiune al eărel scop este atU de necesar şi folositor pentru Intreaga ,p�:nenire" 5• La rindul său,
A l . Voilin sublinia : .. Dacă forţele l agărelor fasciste nu vor fi Incercuite aşa Incit să nu poată
mişca, dacă nu se vor face toate sfortărlle ca frontul pAcll · grupat In jurul Franţei şi Uniunii
Sovietice să lle tn tărit, fascismul de toate naţiunil e vor da lOC lumll"8•

L a 1 decembrie 1 932, c1nd s-au Implinit 14 ani de Ia Unirea Transilvaniei cu RomAnia,
manUestaţlllor organizate la laşi, Federaţia societăţii feminine şi feministe din Iaşi,
prin prezldenta generală, Elena Melssner, asocllndu-se din sunet la serbarea UnlrU Transllva·
11ici cu p atria mamă, lşl exprima protestul energic Impotriva acel�ra care cerel\u revizuirea Tra·
t at elor de pace. Dreptatea Istorică clştlgată prin atlta singe vArsat :...._ se spunea In comunicatu l
prin care asocla�ia feministă din Iaşi se asocia la mişcarea antlrevlzlonlstă - nu poate fl lncăl
cată prin noi calcule hrăpăreţe şi lmorale7•
cu prilejul

La Inceputul lunii decembrie 1932 un grup de intelectuali ieşeni, In frunte cu preşedintele
Secţiei Iaşl a Ligii cul turale, a luat iniţiativa organizării unei mari demonstratii contra ten
dinţclor de revizuire a tratatelor ce se manifestau In ultimul timp In unele state. tn acest scop,la
7 decembrie 1932, tn localul seminarul ui pedagogic au participat toţi reprezentanţii socletAţi
lor cul turale, al partidelor polllice şi to t ce avea oraşul Iaşi mal reprezentativ ca intelectuali
şi patrioti. Toţi vorbitorii au arătat utilitatea manifestaţiilor antlrevizloniste pentru menţi
nerea graniţelor României. Aici s-a hotărlt convocarea leşenllor la o mare Intrunire antlrevl
zionistă, pentru ziua de 18 decembrie8• In n u mărul din 18 decembrie 1 932 al ziarului .. Opinia",
care aducea la cunoştinţa locuitorilor hotărlrea privitoare la mltlngul antlrevizionlst, era pu 
blicat, sub semnătura lui Ylctor Munteanu, arti colul Drepturile sacre ale Român iei. Adevăru 1
istoric şi agitaţia revi:io nistă, In care se sublinia legitimitatea drepturilor României. ,.Noi român li
am socotit şi socotim lnehelat definitiv p r ocesul istoric al graniţelor noastre hotlrlte prin tratatele
de pace de la Versai l les ş i Tria non . Toatll l u mea de bunA credinţă ştie că la conferinţele de pace
au l uat parte citeva s ut e de savanţi geografi şi Istorici, care au contribuit cu luminile ştiinţifice
la deLerminarea hotarelor şi drepturilor Istorice ale naţiunilor In litigiu ; Iar situaţia geogra
fică a l"ngarlcl de astăzi se datorează In bună parte şi i zvoarelor ştiinţifice germane, in special
(hărţile etnografice ale lui Klpert şi studiul "Naţionalităţile" al lui B. Auerbach din Austro-Unga
ria ) . .:\u s-a deslipit nici o ţară fără raportul bine motivat al savanţilor pc baze serioase ale rea
lităţilor Istorice . Aşa că, nu poporul maghiar a fost despărţit de fraţii săi, ci s-a dovedit, ptnă
la c ea mal clară cvidl•nţă că românii au fost subjugat! şi siliţi să păstreze acel jug multe secole
d e su ferinţi şi nedn·ptăţi. Nici un popor din lume n-a suferit, poate, atit de mult tn decursul vre
lll t.; rilor ca po p o r u l n o s tru , pentru a-şi p ăs t ra patrimoniul naţional. Pămlntul României Intrelde m . nr. 7 598 din 26 august 1932.
"N u .. , 111' . 1 din 2 octombrie 1!132.
Ibidem.
8 :Manifest, nr. 9 din 25 octombrie 1934.
7 Opinia, nr. 7 681 din 1 decembrie 1932.
8 Idem, nr. 7 688 din 9 decembrie 1932.
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gite de astăzi este o moştenire lăsată nouă de mii de ani, de către strămoşii daco-geţl şi de către
romAni, prin marele lmpărat Traian. Inflltraţiunllc vremelnice ale al tor neamuri strecurate In
vremuri grele de rezistenţii n noastră, n u pot să determine dreptul l a nici un deget de pămlnt
din sfinta noastrA moştenire . Răşluirlle ce ni s-au făcut din toate părţile din pămlntul nostru
strămoşesc m•-au fost recunoscute şi s-au Inapoiat cu dreptate prin tratatele de pace lnchelate
şi prin autodetrrmlna rea populaţiei, In mare majoritate români, care au locuit şi locuiesc şi
astAzi statornic Intre vechile noastre hotare Istorice, păstrlnd Intacte : limba, obiceiurile, dati
nile şi eredlnţt>lt> strămoşeşti. l ncerc.Arlle duşmanilor noştri secularl de a n e readuce la stările
din trecut, prin cererile de revizuire a tratatelor de pace, ne-au lăsat reci atlta vreme cit s-au
mărginit Ia Intervenţia In favoarea maghiarilor a lordulul Rothemer, care, ademen i t de pro
paganda ungureascA, lmprăştla prin ziarele sale un curent In favoarea revendicărilor nedrepte.
Dar această propagandă de rea credinţă a Inceput să zdrunclne şi In Italia credinţa In sfintele
noastre drepturi. Ceea ce ne-a determinat sA Ieşim din rezerva ce ne-o impunea conştiinţa drep
turilor noastre intanglblle şi să arătăm l u mii tncă necunoscătoa re de partea cui este drepta tea ,
a fost acţiunea ofi cială a primului ministru ungar, d. G. Giimbiis, Impotriva noastră . ln mitin
gurile noastre naţionale facem dovada evidentă a drepturilor noastre istorice teritoriale şi a
unităţii conştiinţl'l noastre naţionale. Atragem atenţlunca tuturor asupra adevărului, că pace
tn lume nu poate exista decit prin respectul tratatelor de pace, prin respectul tuturor popoarelor
la o viaţă liberă şi unitară. Pc aceste considerente, Iaşii, "capitala Moldovei, oraşul tuturor
Unirilor şi al tuturor saeriflclllor reale, Iaşul cultural, centru viu de cu ltură cu tradiţii şi obli
gaţiuni Istorice de a tntreţlne neatinsA flacăra Idealismului şi a demnităţii culturale organi
zează mltingul naţional de afirmare din nou a drepturilor istorice, intangibile, ale României
Intregile In vechile el hotare" 1•

Mart>l!' miting antlrevizlonlst din 18 decembrie 1 932 a avut loc tn sala Sidoli. Preşe
dinte!!' Scc ţil•i locale a Ligii culturale a relevat că manifestarea era menită să dea un răspuns
provocărilor tndrăzn�ţc ale revlzlonismulul maghiar. Declarind că românii doreau să trăiască
!n pace cu ungurii, ca şi cu toţi vecinii, el a ţinut să sublinieze, pe de altă parte, că tratatele
tncheiatc pc principiile naţionale erau şi rămlneau intangibiJelo. Profesorul Ion Boreea, In cali
tate de rt>prczenlant a l corpului didactic şi de delegat al Partidului Ţărănesc-Luplst, după ce
a adus omagii generaţlllor trecute de profesori care au ştiut să sădească dragoste şi credinţă In
sufletele generaţiile următoare, a declarat : "Cind este vo rba de o cauză naţională, toţi fiii acestei
ţări stnt uniţi. ŞI In acest moment declarăm - conchldea el - că tratatele nu sint revlzuiblle,
ele rămln veşnice" 1 1 . I.a miting au l u at cuvintul reprezentanţii tuturor secţiilor lcşene ale par
tidelor politice, deputaţii oraşului, rectorul Universităţii, mitropol i t u l Moldovei, preşedlnta
Asociaţiei fe meilor române, reprezentanţii organizaţiilor studenţeşti, preşedintele Ateneulu i
Tătăraşi, delegaţi a i muncitorilor, a l presei, al ofiţerilor d e rezervă, a i pensionarilor şi invitaţi
din Bucurrştl şi Cernăuţi. t n incht>ierea adunării a fost adoptată o moţiune, In care se spunea :
"Poporul român din bAtrina capitală a Moldovei, leagănul unlrilor naţionale, din j u deţul Iaşi

şi din Imprejurimi, tntrunlţi In adunare naţională, azi 18 decembrie 1 932 , protestează din toate
puterile revoltei lui sufleteşti, In contra agltaţlllor maghiare, din zi In zi mai indrăzneţe, care
cer sfărlmarea tratatelor de pace, tnchriate după marele război mondial, pe care el i-au provocat
şl tn care au fost tnvlnşl. Declarăm că aceste tratate sin t intanglbile, fiindcă, realiztnd unirea
neamului românesc Intr-un singur stat naţional l iber, am Indeplinit o poruncă de mult repetată
a conştiinţei morale u niversale . Rălbu narea lor ar Insemna re invierea cauzelor de zvlrcoliri
dureroase şi de lupte singeroase In omenire. Dorinţa noastră sinceră este de a trăi tn pace cu
toate popoarele vecine, deci şi cu ungurii. Dorim Ungariei, pentru binele el şi liniştea lumii,

să priceapă că popoarele, ca şi oamenii, trebuie să se Impace ... ". Participanţii la miting s-au In
dreptat, apoi, In corpore, In frunte cu muzica militară, spre statuia lui Cuza Vodă, apoi l a
mitropolie şt ia statuta lut Ştefan cel Mare, locuri unde au vorbit reprezentanţi ai studenţilor,
ai veteranilor din războiul de IndependenţA şi al altor organizaţiiU.
Venirea la putere a lui Hitler In Germania, creşterea pericolului fascist care ameninţa integri
tatea patriei, actlvizarea forţe�or reacţionare din Interior au creat o stare de spirit profund
ostilă fascismului, reflectată amplu In presa vremii. Ziarele şi revistele ieşene, de nuanţă poli ·
tiei foarte dlfcrltll, eu colaboratori ee-şi aveau crezurl politice diverse, au inserat ln paginile

9 Idem, nr. 7 697 din 18 decembrie 1932.
10 Idem, nr. 7 698 din 20 decembrie 1 932.
11

Ibidem.

1 2 ldem, 4ftr. 7 698 din 20 decembrie
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lor, l n că din primele zile ale lnstaurllrll fascismului In Germania, articole demascatoare ale
regimului fascist.

La scurtă vreme după ven irea l ui Hitler la putere In Germania numeroase persoane au In
tuit cu clarv l zlune legAtura lnolsolubllă ee se crea Intre mişcarea hitleristă şi lupta el pentru răstur
narea ordinei Europei stabillt ll prin tratatele de pace, atrăglnd atenţia asupra perlc.olulul ce apArea
pentru România prin noua situaţie pol iticii. din centrul Europei. In articolul EX TREMIS
MUL, pror. V. Euţurcanu arăta că o . primej die extrem de gravA pentru ordinea statului o repre
zentau curentele extremiste de dreapta, care lşi alimentau fondul Ideilor lor din programul
bogat In reforme al partidului hitlerist. Ca doctrinA de guvernii.mtnt, hltlerlsmul - observa el
- rste o I deologie specificA reacţlonarllor germani care au avut totdeauna o predilecţie deose
biUI pentru zornl!ltul pintenllor şi demonstraţtile milltarlsmulul de paradă. Aceste porniri, In
alte timpuri respectabile, nu stnt, oupl! cum arată evenimentele, pe placul unanim.. al popula
ţiei germane şi mal ales a l claselor muncitoare, care nu pot uita lecţia pe care răz8uiul a a
plicat-o metodelor de conduc<'re , pe care Hitler vrea să le relnvle Intr-o ţară sărAcltl! pe urma
greşelilor predecesori lor săi . Ce am putea clştiga noi, lncurajlnd asemenea curente pentru care
uniformele şi emblemele Inlocuiesc problemele serioase ale populaţiei '1 Am dezorienta elemen
tele tinere d e la ocupaţiile lor curente şi l-am face să vadă - ceea ce este o adevărată crimA
naţională - In oameni ce aceeaşi Umbli, de aceeaşi origine şi cu Interese comune lndestructl
b lle, adv ersari care trebuie exterminaţi prin mijloace grabnice şi radicale. lată aspecte dureroase
pe care le oferă Germania, de la venirea lui Hitler. Dar bitlerismul1Pfezlntă, in situaţia atlt d e
tulbure a pollt.lcl l Europei, un pericol şi mal mare pentru statul nostru, pe care partizanii hitle
rismului român, dintre care mulţi n-au văzut războiul, au tot dreptul să-l lgnoreze. Hitlerismul
este o do ctrină r1izbolnlcă şi revlzlonistl! care aşteaptă prilejul favorabil spre a-şi formula preten
ţiile sale teritoriale : coridorul de la Danzig, colonllle şi retrocedarea Alsaciei, convinşi fiind
că a semenea cereri nu se pot satisface In mod paşn ic şi benevol. Dar revizionismul nu se extinde
numai asup ra revendicărilor statului german ; el In globeazA şi reclamatlunlle statelor care s-au
soUoarizat cu interesele Germaniei şi a cestea din urmă ne privesc Indeaproape şi pot pune statul
român Intr-o situaţie evident critică. Dacă hitlerlştll noştri şi-au-procurat căşti -de oţe.l şi le pot
suporta, sint liberi sli se Inscrie In batalloanele de asalt ale lui Hitler. Dar a determina In ţara
noastră curent e po trivn i ce Ideilor liberale, pentru care am luptat alături de Franţa In rlizbol
este pe cit de primejdios, pe atit de absurdu.
Se Impune a fi evidenţiată tendinţa multor publicişti de a atrage atenţia maselor asupra
necesităţii luptei active Impotriva In staurării fascismului. l· xperlenţa tristă a Germaniei, incă
tuşată de regimul hitlerist, trebuia folosită In lupta Impotriva pericolului Instaurării faţ;clsmu
lui in România. ]n ţara noastră există deja o altA experienţA, care dovedise maselor că drumul
fascismului trebuia şi putea fi barat. Bătălllle de clasă din anii crizei economice şi mal ales
l uptele din ianuarie - februarie 1933, prima ridicare pe plan Internaţional a proletariatulul
român după venirea lui Hitler la putere, cu pronunţatul lor caracter antlfasclst au demonstrat
In mod practic că fascismul poate fi Infrint dacă Impotriva lui se ridică clasa muncitoare, toate
forţele patriotice, democratice . .. Mulţimile sărace din lumea lntreagă . . . lşl dau seama că lupta
In contra fascismului nu trebuie l ăsatl! dupli instaurarea lui la putere, ci lupta antifuscistă
trebuie dusă mal ales I n mod lnteţlt to cmai pentru a preveni lnscăunarea acestuia" - scria
G. Ivaşcu ( .. Intre fascism şi antifasclsm")u . T. Radu, student Ieşean, exprima in ziarul
"Focul" un punct de vedere analog : ..Fascismul nu trebuie lăsat cu nici un preţ să-şi joace
sinistrul rol plnă la urmă. El trebuie nimicit Inainte de a fi de.zlănţult catastrofa rl!zbolulut•
(.. Fascismul vrea război")1 3•
Poporului român il erau străine manifestările retrograde şi antlumane ale regimului
fascist. ,.Ţara este plugărlme11, ţara este muncltorlmea fabrlcllor, ţara este Intelectualitatea crea
t oa re . ŞI ţara nu-l fascistă " - scria profesorul Ieşean Traian Gheorghiu (,.Moartea fasclsmu
l ui ")1 1, exprimind starea de spirit ce domnea In Intreaga ţară.

Caracterul războinic al fascismului, pericolu l ce-l prezenta pentru pacea omenirii, a
constituit una din preocupările de prim ordin ale publlclştll�r Ieşeni. .. Fascismul - arăta L .
Marcu - s-a dovedit războinic şi criminal . S-a dovedit dlstrugătorul civilizaţiei. S-a dovedit
cea mai ideală unealtă şi consumatoare a produselor uzlnelor de război" (,.Demascarea fasclsmu-

13 Idem, nr. 7 759 din 5 m artie 1933.
a M anifest, nr. 10 din 5 noiembrie t934.
1 & Idem din 12 n o iem bri e 1934.
16 Politi ca,
nr. 88 - 89 din 25 decembrie 1935.
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sublinia caracterul agresiv a l

fascismului a cArul doctrină rAzboinicA venea In contradicţie c u dorinţa de pace a poporului.
Fascismul duce la război, după cum apele curg la vale. Dar fascismul nu se Identifică cu poporul.
George Ivaşcu, In articolul "Intre fascism şi antlfascism•, sublinia legătura organică Intre fascism
şi dictatura a celor mal reactionare forţe ale Imperialismului, indreptatA Impotriva oamenilor
muncii şi caracterul său expanslonist. Fascismul, scria el, este ,.un regim de teroare şi exploa
tare, un factor războinic de prim plan• t 8 •

Presărat de puternice acţiuni de masă, manifestaţii. demonstraţii şi lupte ale clasei
muncitoare, ţărănimii, intelectualltdţll, deceniul al patrulea se Inscrie In istoria patriei, a Parti
dului Comunist RomAn, a mişcil.rll muncitoreşti şi democratice ca o epocă a unor clare şi viguroa
se rldlcări ale majorltă•ll poporului român Impotriva pericolului fascist, pentru apArarea inde
pendenţei, suveranităţ.ll şi lntegrltil.ţll patriei. Desfil.şurarea lmpetuoasll. a acestor bătălii repre

dntă, totodală, expresia lntenselor legături ale partidului comunist cu oamenii muncii, c u
straturile cele mai largi ale populaţiei, a capacităţii sale de organizare şi mobllizare, d e conduce
re a luptei pentru apărarea Intereselor fundamentale, a fltnţel naţionale a poporului român .
Fascismul cu orientarea sa politică revlzonlstă şi agresivă, a meninţa pacea, indepen
denţa şi hotarele naţionale ale ţării. Expansiunea Germaniei hltlerlste ş i a celorlalte state fascis

te a fost susţinută de cercurile fasciste şi prohitlcrlste, dintre care cele mal active şi mal peri
culoase pentru Interesele poporului român erau Garda de fier şi Grupul etnic german, care
constituiau coloana a cincea a nazismului In România. Garda de fier, organizaţia fascistA teroris
tii, agentură a Germaniei bltlerlste, era susţinută şi folosită de v irfurile cele mal reacţionare
ca detaşament de şoc Impotriva mişcării muncitoreşti şi democrati celD .
In acele momente, tragice pentru destinele României, s-au ridicat la luptă hotărltă
Impotriva pericolului fascist forţele patriotice, naţionale ale ţării, In frunte cu clasa munci

toare. Lupta poporului romAn Impotriva fascismului pentru apărarea Independenţei ş i suveranl
tăţll patriei se Inscrie In Istoria modernă a României ca unul episoadele cele mai glorioase. Suc

cesele obţinute de forţele democratice In această luptă demonstrau, fără putinţă de tăgadă,
existenţa In ţara noastră a forţelor sociale şi p oslbll'tăţllor de realizare a unei largi con centrări

<lemocratice antlfasclste. Conştiente că Instaurarea fascismului constituia o primejdie de moarte
pentru poporul român, clasa muncitoare, masele ţărăneşti, Intelectualitatea, toate forţele demo

cratice şi patriotice, s-au ridicat la lupta hotărltă Impotriva pericolului fascist, sub steagul
democraţiei şi Independenţei patriei. Este o mindrie patriotică de a sublinia realitatea că
In România fascismul nu a avut o bază de masă, că diverse categorii sociale, uneori de colora
tură politică extrem de variată, şi-au unit glasurile şi forţele pentru combaterea pericolului
fascist.
In cadrul luptei generale duse Impotriva fascismului locul de frunte l-a

ocupat

Partidul

Comunist RomAn. Deşi aflat In Ilegalitate, partidul comunist a participat şi şi-a spus cuvintul In
toate problemele vitale care frămlntau societatea românească . Dind dovadă de un profund
patriotism, lden tlflclndu-se cu năzuinţele cele mal largi mase populare, P.C.R. a fost singurul
partid politic din ţară care a chemat cu consecvenţă la unirea tuturor forţelor politice
pentru bararea drumului fascismului, pentru salvarea ţării. Comuniştii, răspunzător! pentru
viitorul patriei, nu au pregetat de a declara că vor fi In primele rinduri ale luptei pentru sal
varea ţărli, dacă Interesele acestora o vor cerc. "Noi comuniştii - glăsuia apelul C.C. al P.C.R.

din 1 noiembrie 1 935 - sintem gata să apărăm cu arma In mină Independenţa României dacă
ţara noastră ar fi sllitA să ducă un război naţional de apărare contra Imperialismului fascist . . .
comuniştii vor considera necesară apărarea fiecărei palme d e pămlnt a ţării noastre", precizind
In tnchelere că vor Intra ,.In primele rinduri ale luptătorllor pentru respingerea agresiunii fas
ciste" 10• Vibrantul manifest al partidului comunist rAspindit la sflrşitul anului 1 937 şi Inceputul

anului 1938, manifest mobilizator Impotriva primejdiei hitlerlste In creştere, sublinia : "Ne
cheamă la luptă singele lui Doja, Horia şi Tudor Vladlmirescu. Ne cheamă la luptă dragostea

de ţară, pe care nu vrem s-o vedem sflşlată şi cotropltă, dragostea de acest popor, pe care
vrem Ingenunchiat şi roblt" n.
In acest context trebuie să subliniem şi remarcabila lnregimentare a

nu-l

intelectualităţii

In lupta pe care o ducea Intregul popor, In fruntea căruia păşeau cu fermitate comuniştii. Adver17 Caradaşca, nr. 44 din 20 octombrie 1935.
1B Ecoul, nr. 4 din 22 lulle 1934.
1 1 Arhiva C. C. al P.C.R., fond 96, dosar 2 304 f. 67 - 7 8.
zo

Idem, fond 6, .dosar 1 201, f. 95.
21 ldem, dosar 219, f. 303.
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Impotriva a tot

6

ce era retrograd. putred, Iraţional şi antiuman In ldeolo ·

in apărarea Independentei şi
suveranitllţH patriei, a valorilor cultu rii naţionale I-au detennlnat sA caute formule in care să
�� Imbrace protes tul. Din amfiteatre, săli, pe scenele teatrelor sau In ziare şi reviste glasurile
in telectua alJor se u n eau cu vocea Intregului popor, profund ostil fascismului şi conştient de peri
gia şi practica fascismului, conşlllnla unor riposte vehemente

colul

ce-l

reprezenta

pentru

ln săşl

lilnţa

naţională.

cara cterizată printr-un vi guros spirit democratle, pro�resist, umanist,
marilor amen ln!ărl ale fa5clsmului, a ajuns, după exemplul pe care-I oh•renu munci·
In faţa
lorll, la lnţe legerea necesit1iţll organ lzărll unor acţiuni hotAri te pentru Infrin gerea forţelor oarbe
dezlănţ u i te, tn vederea apărării ştiinţei, artei şi culturii prlmejdulte de huliganii lmbr:lcaţl In
cămăşi negre sau verzi . Imensa majoritate a intelectualită ţii RomAniei s-a ridicat In apărarea
valorilor spirituale all' umanităţ i i . Ameninţarea lnsăşl a existenţei naţional�, barbarllle săvlr
�ite Impotriva valorilor culturilor naţionale şi universale, distrugeiTn lllca�urlloro. �e ştllnţa
şi cultură, a rderea In pie ţe publice a cărţilor de cultură progresiste, politica rasială şi
dementă, t erorism u l şi beslia l i tăţ h e ridicate la rang de politică oficială de stat nu puteau
să lase indlferentă intelectualitatea progresisti cu adinci şi viguroase rlidărinl de traditii
uman iste şi de mocratlce22. fn acord c u masele largi muncitoare, Inteligenţa românl'ascii şi-a
Intelectualllatea,

adu s o apreciabilă contribuţie l a lupta pentru apărarea Integrităţii teritorialt', a Independenţei
�1 suveran ltăţll de stat a Român iei. Intelectualii de mare prestigiu al ţării au văzut perma

nenta şi i n d isolubila legll tură dintre fascism şi primejdia apariţiei sau reap:triţlel focorclor de
război. In scurte cuvinte, poziţia lnalntată a intelectualităţii de apjl&"are a in dt'pendenţel şi
suvera n ilăţ i l patriei poate 1i caracterizată prin ceea ce profesorul comunist antifascist Petre
Constantinesc u - laşi p reciza Intr-o formulă pe cit de �umară pe atit de compleh\ : .. Polltlco
extern A a României nu poate fi decit u na singuri! , aceea dusă acum alături de Franţa şi
Mica Antantă, de Anglia şi Rusia Sovietică, alături de statele ee asigură nacea, Integritatea
teritorială şi In dependenţa naţională a poporului romAn" IB.
D e la an la an, pe măsura creşterii pericolului fascist, tot mal mulţi şi mal valoroşi oameni
de ştiinţă şi cultură subllniau necesitatea apărllrll culturii, ameninţată de fortd!' retrograde ale
fascismuh1l . Faptul că P.C.R. a militat a ctiv pentru salvarea varol'llor culturH na l fonole a con
stltujt un element esenţial pentru atragerea personalităţilor progresiste In eroica bătălie Impo
triva fortelor Intunericulu i ,

Num eroase acţiuni lntreprlnse tn deceniul al patrull'a dau Imaginea unul tablou cuprinză

tor, extrem de variat al luptei botărite duse de forţele lnalntate ale socletătll româneşti şi, In
primul rind, de către P.C. R . Impotriva concepţiilor soclal-polillee tasclste. " ln fata poporului

nostru - se sublinia In holărlrl l e Plenarl'i a V-a lărgite a C.C. al P.C.R. din august 1 936 - stă
ca o sarcină urgenta crearea u n e i literaturi politice de masă care să dezbată In faţa maselor
largi popu lare toate prob ll' m r l e act uale zilnice in terne şi externe, contrabalanstnd influenţa
otrăvitoare a propagandei şi literaturi şovino-fasclste" zo .

dului comunist şi a organizaţii lor

Sub influl'nţa

ideologlr.ă

o parti

democratice lndrumatl• sau conduse de partid, numeroşi
intelectuali de vază şi-au manllestat averslunea fată de con cep tiile retrograde ale fascismului.
Ei au m ilitat pentru crearl'a u n ei literaturi politice de masă, a unor opt•re valoroase inspirate
din lupta poporului, opere care sA ducă ma l departe glorioasele tradiţii progresiste şi umaniste

ale culturii român eşti. Oameni de ştiinţă şi cultură, publicişti, cadre didactice au desfăşu rat
o m erltuori e activitate demascatoare a propagandei fasciste, cercetind, analizind şi explicind
maselor populare, Intr-un autentic spirit ştllntlfic, atit originile şi conţinutul Ideologic al doc

trinei fascis mului, cit şi rolul său nefast In v iaţa societăţii româneşti. Se ştie că In afara metode
or terorii şi extermlnării fascişti! au propagat o deşănţată demagogie socială, o In tensă propa·

gandă obsc.urantl stă, punind ln circulaţie concepţii din cele mal reacţionare. Fascismul a manife
stat In permenenţi! un lnverşu nat dispreţ faţă de umanism şi cultură, lntrc ţinlnd ura de rasA
�� cultiv l n d cu asiduitatc sentimentele naţionalist şovine. Dezvăluirea pericolului influen tei
ideologici fascismului, a primejdiei otrăvlrll maselor, prin diferite lozinci demagogice cu fraze
mistice sau patriotarde a const ituit un preţios aport adus de Intelectualitatea progreslstă la
Impiedicarea rllsplndirli leorlllor l asciste25•
t2 V
ezi pe

1 97 1 , p .

larg Gh. J . loniţă, A. Kareţchi, lntelectua/i ieşeni in lupta antifascistă, laşi,

10, 71 .
23 Nu, nr. 1 din 2 octombrie 1932.
2 1 Arhiva C.C. al P.C. H . , fond 1 , dosar 229, f. 174.

26 Vezi pe larg laşul în lupta rello/ulion ard şi democru.ticd Editura J u nimea, 1979.
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In momentul cine! rasdsmul german lşl justifica pretenţiile teritoriale , expanslonlste
fluturind Ideile ..spatiului vital", "ale rasei pure ariene", bazate pe Iuer: rea lui Hitler Mein
/\ ampf prolesoru l un lv<·rsitar leşl'an Gr. T. Popa işi elabora In anul 1 93 9 un studiu In cari' trl'cea
In revistă lucrările rasisti' apărute plnă in acel a n , denunţind caracterul lor antiştiinţlfic. Dl'spre
amintita lu<·rarl' a lui 1 l ltll'r, Gr T. Popa l'crla : "Dacă . . . vom reciti cartea l u i Hitler, vom ved<'a
că argumentar<'a sa cade ; nici arienli şi nici evreii nu sint "ra s e • ; nici caracterele psihice or
sociale nu pot inlocui p<' c!'ll' anatomice ; nici pulcolul hlbril.lărilor, cu degen<•rarl'a drl'pt conse
cin ţă, nu <·xlstă, nici singl' pur, cu superlorltăp nordice nu SI' poate evidl'nţla . lntrl'aga cons
trucţie a cărţii se sprijină pl' fantasll şi pe lntl'rpretărll falsc• 26 •
Mijlocul cl'l mal răspindll şi eflracc pl'ntru concretlzarl'a vcdcrllor antifasciste 1-a constitu it In
acl'astă pl'rloadă presa. In coloanl'lc zlarl'lor şi revistelor politice, ştiinţifice sau de culturii
prof<'sorl un lv<'rsitarl, publicişti, artişti, m<'dlcl, jurişti, lnvăţ ători sau in gineri semnau articole
antlfasciste. C<'rcetătorul acestl'i perioad<', Inconj urat de nu ml'roase colecţii ale ziarelor ş i
revistelor acelor an i , rămlne imprl'slonat de numărul ş i calitatea combatlvă a articolelor, de
varletatl'a tematlrll abordate, de mul lltudin<'a semnăturilor. Intr-adevăr, cum să nu rămil uimit
l'lnd Ilustre p<·rsonalită ţ l , reprl'zen tanţ l l inteligenţei românl'şti s-au avintat cu pasiune, hotă
rlre şi curaj pe frontul nobil al luptei Impotriva fascismului. Eram obişn u i ţ i să considerăm
ziaristica de după primul război mondial ra fiind domeniul scriitorilor, publ lclştllor, al celor
c.are trăiau in l u mea ziarl'lor şi rl'vlstelor. Dar lată l'ă amenin ţarea ven i tă din partea fascismului
a făl'ut ca l'minrnţl oaml'ni de ştiinţă, - numele cărora depăşlse graniţele ţArii - să se avlnte
In v lltoar<'a luptei pollllel', pentru l'ă socotl'au că In acest mod işi aduc contribuţia Ia zdrobirea
fascismului, lşl pot mărturisi public conv lngrrllc lor democratice, antlfasclste. Presa a celor
vr('ml reprezintă o bogată sursă pentru istoricul contl'mporan, oglindă a unor profunde frămln
tărl pentru apărnrea fiinţei naţionale.
Opoziţia faţă de influenţrlc retrograd(', lupta Impotriva acrstora au atras de-a l ungul
anilor In pa�lnilr publicaţiilor progresiste pe cel mal proemlnenţi reprezentanţi al culturii, ar
tel şi ştiinţi'!. Generaţia "VIeţii Românl'şti� cu străluclţll ei reprezentanţi G. Ibrăileanu , lorgu
Iordan ş. a . nu-şi puteau dezminţl convingerii(' tradiţionale ; ea s-a Incadrat activ In lupta Im
potriva a tot ce era putred, străin spiritului poporului, a tot ce era reacUonar In viaţa politică
şi soc-ială a ţ ării. In anii cînd perleolnl fascist creştea, amenlnţlnd lnsăşl fiinţa naUonală n po
porului, Ia laşi s-a format un puternic eurl'nt de opinie antifascistă care se manifesta in cele
mal largi crrcuri Intelectuale, formate din universitari, profesori Sl'cundarl, oameni de litere'
publicişti etc. Fascismul, opunindu-se deci Intereselor majorităţii zdrobitoare a populaţiei
frontul anllfasclst trebuia să grupeze In lupta sa toate aceste categorii Interesate direct contra
dominaţiei fascislr. Presa il'şeană, refractară prin conţinutul el u manist curentelor şi grupărilor
profasciste, in contextul luptei gl'nerale pe care o ducea poporul român, şi-a ampl ificat bogatele
tradiţii democratice, luind o poziţie hotărită de combatere a fascismului. Prin orientarea sa
progresistă, incadrindu-sc activ In publicistica antifascistă a vremii, presa leşcană şi-a adus
o contribuţie naţion ală la lupta impotriva fascismului.
Zlarl'le "Ecoul", "Manifrst", ..Caradaşca", ..NU", " laşul" etc. precum şi revistele "MI
nerva", "Gindul vremii•, "Inscmnări iesrne" şi altele au polarizat in jurul lor reprezentanţi
de seamă al cu lturii na ţ ionale, oameni de ştiinţă şi prestigiu in ternaţiona l , publicişti talen taţi
care şi-au unit glasurile In lupta comună Impotriva fascismului27•
In cadrul l upll'l pc call'a scrisului impotriva fascismu lui, pl'ntru apărarea in dependenţei
şi suvernnltăţll patriei am<•n irq ate, un loc dl' seamă Il ocupii presa Ilegală ieşeană editată de
organizaţiile P.C.R. ("Moldova Hoşie", "Buletinul apărării regionalei Moldova", "Buletinul
Comitetului regional din l\loldova al P.C.R. ", "Tini\ra Gardă a Moldovei" etc.) ziare, care au
l uat o poziţie fermă, intransigenti!. de demascare a lasclsmulul din exterior şi din interior.
ln fruntind teroa rea regimului burghez, a dictaturii antonescienr, comuniştii tipăreau ziarele
pe care le răsplndeau in masele largi. "Partidul Comunist Român şi organizaţiile revoluţionare
de masă, fie ele mascate sub formă democratică, fie sub forma dictaturii regale, sau a dictaturii
mllitaro-gardiste, a tipărit, In condiţiile celei mai groaznice prigoane şi a pus in mina munci
torilor gazeta lor, Scinteia, Steagul Roşu, Lupta de clasă, Deşteptarea, Moldova Roşie etc. se arăta intr-un articol din ziarul "Moldova Roşie", organ a i ' Comitetului R egional Moldova al
P.C.R.z8 • Numeroşi comunişti a u plătit cu viaţa pentru cA nu tipărit presa de partid. Comunişti

1 939,

zo Gr. T. Popa, Rase şi rasisme (referat de ansamblu) in Inscmnări lcşcne, voi. X 1, nr. 7,
pag. 502.
27 Vezi A . Kareţchi, C. Cloşcă, Publica tii antifasciste ieşene, laşi, 1969.
28 Moldova Hoşie, nr. 4 - 5 septembrie , octombrie 1940.
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de profes iune tipograrl ( 1 . Nlcull, Du mitru Leonte, C. SAcăleanu şi altii), pentru activitatea lor
din i l egalitate de tipărire şi răsplndire a cuv intului partidului, au stat ani multi In t!'mnltele şi
lagărele re!!lmul ul burghez".
Influenţa presei Ilegale de partid asupra Intelectualităţii lcşene a fost determinantă. Ea

circula tn cereurl din ce tn ce mal largi, lozlnclle partldulu l lşi gAseau drum tn Inimile şi conşti
Inţa lntelectaaUlor, multi dintre el membri al P.C.R., sau avind legAturi nemijlocite cu partidul.
I deile expuse In presa Ilegală a P.C. R. erau reproduse tn ziarele democratice Ilegale aflate sub
Indru marea şi conducerea comuniştilor (..Manifest", "Ecoul", " Iaşul" etc. )80 .

La condu cerea revistelor şi ziarelor ieşene, care contribuiau la ImbogAtirea tezaurului
culturii na1 ion ale şi la rAspindirea Ideilor democratice, profund ostile fascismului se găseau
numero�l Uteraţl, oameni de ştiinţă, profesori recunoscuti pe plan naţional ca : G. Călinescu,
Iorgu Iordan, George Ivaşcu . Dar publicaţiile leşene au atras In paglnlle lorÎlumeotase alte per
&enal ităţi demo cratice, progresiste, valoroşi oameni de ştiin ţ ă din Intreaga ţarii, car.e au gAsit
1n ziarele şi revistele din Iaşi posibilităţi sporite de a -şi pune pana In slujba Ideilor lnalntate
ale progresu l ui şi culturii. L. Pătrăşcanu, L . Rădăceanu, Vasile Maclu, Matei Socor, Scarlat
Callma cbl au semnat numeroase articole milltante, demasclnd Ideologia retrogradă, lraţlona
l lstA şi antlumanll a fascismului. Este demn de remarcat faptul că Intelectuali valoroşi, gazetari
de prestigiu au căutat mul tiple mijloace pentru a-şl exprima dezacordul lor cu !deologla fascistă,
folosind pentru acea�ta coloanele div erselor ziare şi reviste antltasciste din ţară. După cum tn
presa leşeană colaborau cele mai distinse condeie din ţarii , tot BiUel lnt!'lectualil Ieşeni erau

prezenţi tn alte publicaţii (lin ţară, expunlndu-şl poziţia lor militantă. Scarlat Callmachl nu se
limita numai la "Clopotul• din Botoşani, Ilie Cristea la ..Cuvintul liber" din Braşov, după cum
nltl Iorgu Iordan, George Ivaşcu, P. Constan tinescu - laşi nu se mărgineau la publicaţiile leşene.

Această multiplă colaborare avea drept consecinţă ridicarea nivelului publicaţiilor antlfasclste
şi, ceea ce este deosebit de Important, ducea la consacrarea pe plan naţional a luptAtorllor antl
fasclşll, la cunoaşterea lor de clltre mase tot mal l a rgi . Dacă la Iaşi au semnat condele consa

crate pe plan naţional, de o ln dlscutabilă valoare ştiinţifică, era un semn de preţuire a atitudinii
antlfasclste existente tn acest oraş, o recunoaştere a rolului pe ""'care il avealS ziarele şi revistele
democratice din b!ltrlna cap itală a Moldovei31.

ln viaţa politică a ţării, ca urmare a creşterii influenţei cercurilor monopollste reactio
nare, se accentua tn aceşti ani procesul de lichidare a democraţiei burgheze, de restrtngere a
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti . Reacţlonarlsmul politic al regimului s-a manifestat Intre
altele şl prin suspendarea ziarelor democratice, urmărirea şi arestarea semnatarllor artico
lelor, fapt ce n-a putut lnsă stăvili, lupta antifascistă care cuprindea straturi tot mal lafgi. Este
edificator faptul că intelectuali de prestigiu al Iaşului se găseau sub supravegherea permanentA
a po liţiei şi siguranţei care vedeau In activitatea lor patriotică un pericol pentru regimul burghez.

t;'r

O notă a siguranţei, din septembrie 1 935, semnala arestarea lui George Ivaşcu ..s�cre
al re v i stei Manifest, bibl iotecar la facultatea de litere din Iaşi şi care scria sub pseudonlmele C. Au
rella , Mihai Vidra, G. I. Mindru, Raluc.a Rodan, I. George, Mihai Stoleru şi Nltrogen A. A fost
arestat de chestura poliţiei din Iaşi In ziua de 3 august găslndu-se la el materiale de propagandă
antifascistă" 31• Aceeaşi notă sublinia activitatea antifascistă desfăşurală de P. Constantinescu
Iaşi, lorgu Iordan , Ilie Criste a, A lexandru Blrllideanu etc. as. Intr-o altă notă din februarie 1936
se cere înlăturarea lui George Ivaşcu din tnvăţămlnt pentru activitatea lui patriotică : ..Faţă
de activitatea extraprofeslonală a nu mitului prol esor suplinitor Gh. lvaşcu şi ca o măsură pre
ventivA din partea dvs. , apreciem că la expirarea supllnlril 20. II.a.c. d-lul Ivaşcu să nu 1 se mai
aprobe pentru viitor predarea de cul'Suri la Liceul Militar""· Comandamentul Liceului Militar
din Iaşi cerea relaţluni detaliate cu privire la activitatea comunistă a l ui G . Iva şcu 35• Ace
leaşi v exaţiuni erau indreptate Impotriva ilustrului om de ştiinţ ă Iorgu Iordan care, pentru
bogata lui activitate antifascistă, a fost IndepArtat din tnvăţămint. ln şedinţa Consiliului de
Miniştri din 29 octombrie 1 94tl I. Antonescu cerea ministrului Tr. Brăileanu suspendarea pro2 9 Vezi pe larg ln laşul in lupta revolufion ară
V ezi A. K�eţchl, C. Cloşcă, op. cit.

ao

n

Ibidem.

u

Ibidem.

3� Arhiva C.C. al P.C.R., fond 8, dosar
a4

Arhiva I.S. I. S.P., fond 8, dosar

36 ldem, r. 262.

şi democratică, Junimea, 1 979.

1598, f. 202 .

1630, f. 263.
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fesorulul I . Iordan : ..Dacă a fAcut apologle comunismului şi propagandă comunistă In Univer
sitate, trebuie suspendat, judecat şi condamnat" aa .
Impotriva ziarelor şi revistelor antlfasclste ce apAreau la Iaşi s-a revărsat valul terorii
regimului. Numl'roase articole au fost cenzurate, numere Intregi confiscate, ziare suspendate.
Organele de represiune ţineau ca presa, pe măsură ce devenea un Instrument tot mal eficace
de luptă a maselor Impotriva fascismului, pentru drepturi şi libertăţi democratice, să fie scoasă
de sub Influenţa vădită a partidului comunist, a vederilor lnalntate ale clasei muncitoare. Inspec
toratul regional de poliţie din laşi, Intr-o notă din 15 octombrie 1934 adresată şefului Direcţiei
Generale a Poliţiei, sublinia numArul mare de ziare antlfasclste apArute In oraşul Iaşi şi tşl ex
prima ingrljorarl'a In ce priveşte Influenţa pe care o exercitau In mase : "In ultimul timp s-a răs
plndlt un Insemnat număr de ziare Intitulate sau nelntltulate antifasclste, dar care In realitate
duc o campanie asiduă de popularizare a lozlncllor lansate de partidul comunist, pe calea a c .
ţlunll antlfasclste şi antlrăzbolnlcl', care prinde considerenţă In masele muncitoare şi ţărăneşti. . . .
Toate aceste ziare au un tiraj printre sătenll de la sate . . . De obicei, aceste ziare se trimit Inte 
lectualilor din sate şi In special autorităţilor comunale" 37• Gazetele antlfaselste se adresau ma 
selor largi chemlndu-le la luptă hotărltă pentru bararea drumului tasclsmulul, pentru apărarea
drepturilor şi llberlăţilor democratice. "Menţionăm eă din observaţiile zilnice rezultă - subli
nia o notă a Inspectora t ului poliţiei Iaşi - Intreaga activitate contra fascismului şi războiului
din RomAnia l'ste IndreptaU spre comunism şi propaganda se duce astfel făţiş cu scopul de a
atrage atenţia pături! muncitoare asupra personalităţilor care conduc mişcarea şi care lşl asumă
răspunderea fiind In majoritate Intelectuali ca : profesori, avocaţi, medici, studenţi, ziarişti etc.as.
Numeroase ziare au lost suspendate. In 1 932 a fost interzisă apariţia ziarului democratle
.. Pax", Iar rl'dactorul el Martln Graur a fost arestata'. La 5 februarie 1 936 Directia poliţiei de
siguranţă a suspendat apariţia ziarului "Manilest" 40, In Juna mal 1 936 şeful Poliţiei şi Sigu
ranţei cerea "suspendarea revistei prohibite "Caradaşca " 4 1 , Iar la 11 Iunie 1 936 această cerere
a fost satisfăcută : "Corpul IV Armată a dispus suspendarea revistei ..Caradaşca" ce apare In Iaşi
sub direcţia cunoscutului comunist Lazăr Marcu. Dat fiind că numitul vrea s-o tipărească In
altă localitati', luaţi măsuri de lmpledlcare şi contlscare" 02• In anul 1 937 se cerea suspendarea
ziarului ..Lumea" pentru articolele publicate de George lvaşcu" u .
C u toate aceste greutăţi, ziarele ş i revistele antifasclste ieşene lşi continuau apari ţ i a
lncadrlndu-se activ In frontul larg al luptei Intregului popor Impotriva fascismului. Creşterea
pericolului fascist din afară, conjugată cu cel din Interior a generat o evidentă linie ascenden tă
de combatere a lascismulul, marcată prin creşterea de la an la an a numărului publicaţlil or
antifasclste, prin varietatea tematlcil abordate şi prin mărirea cadrului colaboratorilor. p u
bllclstlca democratică leşeană a abordat temele majore ale luptei antlfasclste, pe care au du s- o
pe coordonate foarte largi.
Faţă de amploarea cresclndă ce o lua In unele state europene propaganda Impotriva
tratatelor de pace de la Versailles după instaurarea hitlerismului la putere tn Germania, la 28
mai 1 933, In sala Sldoll a avut loc, din Iniţiativa secţiei din laşi a Ligii culturale, un al doilea
mare miting antlrevlzlonist, la care au participat cetăţeni din toate straturile sociale, inclusiv
reprezen tanţii satelor din judeţ. Intre delegaţii se remarca cea a invalizllor, orfanilor şi vădu
velor de război, purtătoare a unei pancarte cu Inscripţia unui vehement protest antirevizionist.
Preşedintele Secţiei ieşene a Ligii culturale a rostit o amplă cuvintare, criticlnd intenţiile d e
reviz�lre a tratatelor d e pace, care puteau genera u n nou război. Poporul român nu va răb da
IŞă i se ştirbeaseă nici o palmă din pămlntul cucerit cu viaţa atitor eroi. ln numele Asociaţiei
femeilor romAne, Elena Meissener a relevat, In cuvinte Impresionante, rolul femeii In această
acţiune : "Femela romAnă este lnsufleţită de cele mal nobile sentimente şi nu vrea să vadă tn
viitor urgia războaielor trecute. cind milioane de vieţi au acoperit cu valuri de singe solul fie
cărei ţări. Femela luptă să schimbe mentalitatea din tre cut şi să creeze o sferă nouă, care să per38 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 103, dosar 8 212, f. 16 - 1 7 .
3?

Arhivele Statului Blrlad, fond Poliţia oraşului Tecuci, dosar 4, 1934, f . 397 .

38 Ibidem.
au Arhiva J . S. I.S.P., fond 8, dosar 1650, f. 166.

f. 44.

•o Arhivele Statului Iaşi, fond Prefectura judeţului Iaşi, dosar 1 / 1 936, Birou l Cenzurii,
n

u

n

ldem, dosar 385/1936, f. 22.
Arhiva C.C. al P.C.R . , fond 8, · dosar 1608, f. 368.
Idem, dosar 1597, f. 149.
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m i tă adu cerea păcii I n tre oamenii �� realizarea lrăUel Intre popoare" 4 1 . La rindul silu, prof.
Ion E orcea ml'ntlonn, I ntre al tele : rDacă, deci, slorţiirlle de tot felul din secolul trecut şi rllzbolul
mondial p rin care am trecut au a du s la viaţă naţională popoarele cotropite, cct·a ce se Impune
ca marcă a secolului nostru e să asigurăm deplina lnţelegere şi co.aborare Intre toate popoarele
civilizate. De aceea trebuie sll fim in gardă permanentil faţă de acele personalitllţl sau popoare
care, stăplnlle tncă de o truiie nemăsurată, de idee de rasll superioară, de stăplnlrea lumii, se
pun de-a curmezişul cerinţelor timpului şi concrntrază pe ascuns sau pe faţă la metode de for�ll
şi a gresiune , cil.utind a Intoarce l u mea Inapoi şi chiar departe Inapoi, la evul mediu. Zăngănltu l
de a r me ce se simte tot mai mult, ne lnfiorează cu drept cuvint, căci In starea actuală a mijloa
celor tehn ice e o ameninţare de prăpăd " . Cît priveşte neamul nostru, care a suferit şi n luptat
mult pentru le�itimile Jui drepturi, odată statornicite In hotare lrăţeşll, n u poate abandona
absolut nimic. De a ceea, intreaga fiinţă românească să fie de veghe ac\l.m ctnt o criză bolnă
vicioasă t u lbură omenirea. Conştiinţa drepturi lor noastre şi o acţiune l uminatil, ne va intărl
poziţia de drept, va contribui la v indecarea altora şi la mersul Inainte. ln Incheiere el a spus :
., Stăm pe o pozi ţie de drept �i declarăm odată mal mult că graniţele lireşti ale ţării noastre sint
lntan gibi le : în ţelegem a conlu cra l ea l cu toţi vecinii pentru pace şi civilizatie. Cerem deci ho
tărlt respectarea tratatelor ce au Incheiat singerosul război mondial . Dorim lealitatc mai multA
şi tn discuţiile lnternaţionale asigurarea cn•dilulul şi schimburilor Intre popoare ; garantii se
rioase pentru menţinerea păcii şi Impiedicarea acţiunilor ce caută a tulbur,a ordinea stabilită.
N e declarăm in p ermanenţă alături de Comitetul central constituit la Bucureşti, comitet ce a
luat fiinţă din motive Inalte de prevedere şi apărare naţională,. �ill tem solidari cu aliaţii noştri
ce ma ni fest ă cu noi acelaşi gind sincer de apărare a granitelor firt•şti şi apărarea civ i lizaţiei u · � .
L a rin dul s1iu , sllteanul Grlgore Gherasim, vorbind in numele delegaţilor din judeţ, a declarat
că ,.Ţăranul român arc destulă putere şi voinţă să se apere. Aceasta dorim să •e audă şi să se
ştie de toată l u mea". Au mai luat cuvî ntul reprezentan tului meseriaşilor, al profesorilor şi de·
l egatul ziar ului �Univ ersu l". care a citit moţiunea ce s-a votat la toate întrunlrile din ţară•8•
Pub l 1C11 l s-a indreptat apoi spre Piaţa lJn irii. D e pc soclul staturii lui Cuza Vodă an vorbit doi
reprezentanţi ai studenţimii ieşene, care au reliefat că tineretul era pregătit să-şi facă datoria .
A poi, corte giul e plecat spre mitropolie, cu muzica militară Şi spre statuilli lbl Ştefan cel Mare,
u n de au luat cuvintul reprezentantul ofiţerilor, al veteranilor şi cel al foştilor subofi ţeri mutilaţin .
In aceeaşi zi, Comunitatea evreilor din oraş s-a adunat pentru a protesta contra lcn
dinţelor revizioniste. Au vorbit dr. Solomonovlci, a\'ocatul H. Gherner şi a l \ii, după care s-a
votat o moţiune In numele Intregii populaţii evreieşti din localitate. ,.Astăzi ţara noastră
alllturi de toale ţările lnvingătoare, protestează in contra acelor popoare care, dezlăn\uind
războiu l mondial, vor sa reducă la nimic sacrificiile milioanelor de oameni ai muncii din toate
ţările şi a celor opt sute de mii de la noi j ertfiţi pe altarul dreptăţii şi al păcii. Noi, evreii comuni
tăţii icşcnic, adunaţi aici, unim protestul nostru energic cu cel al Intregii suflări româneşti In
contre tuturor acelora care caută sl! zădilrască pa cea l u mii atit de greu clşligntil, printr-un nou
război catastrofal care să readucă evul mediu in Europa u 4 8 .
Cu prilejul anlversărli a 15 ani de la Istorica adunare din 1 decembrie 1 918 de la Alba
Iulia, I n at mosfera unei propagande revizioniste tot mal intense, ziarul .. Opinia" publica, ll 3
decembrie 1 933 articolu l l' EN T R U A PĂ R A REA TERITORIUL U I NA Ţ IOXA I. , In care
evidenţia pericolul generat de acesta pentru poporul nostru . .. Revizionismul se Impune unei
aten ţli serioase din partea neamului românesc, pentru că inc�rcările duşmanilor noştri seculari,
de a ne readuce la stările din trecut, se lnteţesc. Budapesta se agită cu o intensă propagandă
şi este Incurajată de Berlin şi Roma. La Sofia se ţin mitinguri cu rezoluţii categorice Impotriva
Tratatului de la Ncuilly. Moţlunea propusă de cei 1 68 parlamentari din Camera comunelor
din Londra, pentru revizuirea tratatelOr este iarăşi destul de semnificativă. Franţa rămasă
singură dintre celelalte mari puteri lşi păstrează o statornică şi credincioasă atitudine In men
ţinerea Integrităţii tratatelor. Ziarul .. Universul", din iniţiativa d-lui Stellan Popescu, face un
apel pentru organizarea unei ligi antirevlzloniste pentru a ţine IncordatA atenţiunea gindului
românesc asupra hotarelor noastre şi primej diei ce ne pindeşte. Această inimoasil iniţiativă
merită toată atenţiunea presei, In totalitatea ei, pentru că masele trebuiesc bine pregătite asupra
temeiniciei drepturilor noastre etnice şi Istorice lntărite prin tratatele şi Liga antirevlzionlstă
Opinia, nr. 7 827 din 30 m ai 1933.
mai 1933.
u ldem, nr. 7 827 din 30 m ai 1933.
17 Ibidem.
1 8 Ibidem.

u

• 5 Idcm, nr. 7 828 din 31
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trebu ie sprijinită. Nici un popor uln lume n-a suferit mai mult In decursul vremurilor ca poporul
nostru pentru a-şi apăra şi păstra patrimoniul na ţional. Răşlulrile ce ni s-au făcutl din toate pil r
ţile, din pămlntul nostru strâmoşesc, ne-au fost n•cunoscute prin studii şi rapoartele savantilor
români şi străini pe ba1.ele serioase ale realit ăţilor Istorie!', far prin tratatele de pace incheiate
şi prin autodeterminarea populatiei, in marea sa majoritat!' români, ni s-au Inapoiat cu dreptate
teritoriile locuite In majoritate de români, care şi-au păstrat statornic limba, obiceiurile, datini le
şi credinţa strămoşească. ln cercările din toah• păr!ile ale duşmanilor noştri secular! de a ne
readuce la stărilr din t recut, prin crreri de revizuire a tratatelor de pace, a ceastă propagan dă
de rea credinţă impotriva sfintelor noastre drepturi etnice şi Istorice, trebuie să fie combătută
cu lnverşunare de unitatea conştiinţei noastre naţionale . Printr-o propagandă paralelă In in
teriorul ţării şi alta l'xtemă, trebuie odată şi pentru totdl'auna, ca lumea intreagă să ştie şi să
se convingă, că sint zadarnice lncerdirlle de distru gere a blocului unitar a l neamului nostru
lntreglt cu dreptate. In liga antirevlzfonistă nu trebuie să lipsească nici un român şi presa să
! ie la lnălţlmea rolului el patriotic" 4&.
Dat Iilnd perkolul �:rescind al revizionisrnului in Europa, Sl'rbările Unirii organizate
cu prilejul zilei de 24 Ianuarie t 934 au fost legate nemijlocit de voinţa fermă a poporului nostru
de a apăra teritoriul pa triei. In ianuarie 1 9:i4 a fost inaugurată in intreaga ţară o săptămlnă a
unirii, prilej de ample manifestaU! pentru ieşt•nl. VIctor Muntranu, făclnd comentarii asupra
săptămlnil un irii, nota că ,.Ultimele evl.'niml'ntl' politice din lumea ln treagă ne deşteaptă aten
ţiunea asupra t:pclurilor la un irea popoarelor, pentru realizări de o viaţă mai bună, mal In tihnă
trllită . . . Poporul aştl'aptă exemple .apUce ale unirii şi in\ dcpdunii dlrlgul torilor ,1 să sperăm
că nu se va precupeţi nici o jertfă pentru consolidarea naţională şi prosperarea ţ ării" 5 o . Adesea
vorbitorii au stabilit o relaţie directă Intre necesit<ttea apărării unităţii naţionale şi cea a luptef
impotriva legiona rilor. Aşa de pildă, la serbarea din 24 ianuarie 1 934 organizată la Ateneu l
C.F.R. Nlcolina, confrren ţiarul a evidenţiat semnificaţia actului Unirii, evocind In acest cadru
figura regretatului ministru 1. G. Duca, asasinat citeva săptămlnl mal Inainte de leglonari51.
I n primăvara anului 1 934 a fost reorganlzată Liga antlrevlzlonlstă in Moldova62 • Noua
ei conducere a desfăşqrat o rodnică activitate pc linia lnlăptuiril scopurilor pentru care Liga
lusese crea tă. In numai citeva săptămlnl ea a obţinut citeva mii de adeziuni -de membri din
toate s traturile sociale. ln iunie 1 934, secţia din laşi a hotărlt a forma echipe de propagandă ,
compuse din personalităţi prestigioase ale oraşului, cu misiunea de a organiza, In numele Ligii.
adunări antirevlzlonistc In străinătate, de a ţine conferi �e pc�te hotare, de a edita broşuri de
propagandă, de a cu ceri noi aderenţi etc. S-a hotărit , In Iulie 1 934 , ca prima echipă compusă
din profesorii Ion Borcea, P. Dragomirescu, O. Tafrali, Ion Pe trovici şi alţii, să plece In s trăi
nătate in acest scop•a.
Ostilitatea celor mal largi pături sociale faţă de fascism a îmbrăcat diverse forme şi s-a
manifestat In domenii foarte variate. Prin acţiuni concrete de luptă, prin solidarizarea largA
cu popoarele cotroplte sau ameninţate de a gresivitatea fascismului, poporul român şi-a manifes
tat ura faţă de fascism, in cadrlndu-se in lupta generală dusă Impotriva acestuia.
Opinia publică icşeană, afirmindu-şl dorinţa termă de a lupta pentru apărarea inte
grităţii teritoriale a ţării, s-a ma nifestat concomitent ca o apărătoare sin ceră a statelor ce cl!deau
victime unor agresiuni străine. Cind In anul 1 935 lmperialismul fascist Ital ian a invadat, Abisinia,
In treaga presă ieşeană s-a situat de partea poporului ctloplan •4 • Dacă s-au ridicat unele voci
care să evidenţieze "calităţile militare" ale ducl'lui Mussolini (maior Costandachi), in presă a u
apărut imediat articole d e răspuns, vehemente prin tonul polemic, pline de simpatie pentru lup
ta de eliberare pe care o ducea poporul etiopian. ln articolul "Războiul Impotriva Abislniei".
Lucreţiu Pătrilşcanu demasca caracterul imperialist al războiului din Africa, cauzele declanşării
l u i : " Instrument politic al capitalului financiar, stringind In jurul ei cele mai reacţionare, şovl
niste şi războinice grupe ale burgheziei, dictatura fascistă italiană porneşte războiul In Africa
In numele şi serviciul exclusiv al marelui capital, singurul profitor al măcelului plănuit- scria e).5>
"ln zilele In care omenirea, la 21 de ani de la marele război lşl plinge morţii şi-şi tămăduieşte
rănlie nelnchlse - observa Lucreţiu Pătrăşcanu - Italia fascistă dă semnl>lul unui nou inu

ldem, nr. 7 897 din 3 decem brie t 93 3.
ldem, nr. 8 032 din 30 Ianuarie t 934 .
IUem, nr. 8 029 din 26 Ianuarie 1934.
Idem, nr. 8 108 din 1 mal 1934.
Idem, nr. 8 147 din 20 iunie 1 934.
54 Gindul vremii, nr. 4 , 1935 ; J urnalul literar, nr. 13, din 26 martie 1939.
55 Manifest nr. 9 din 14 aprilie 1935.
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cendlu. Pomlt in Aa rlca, el se p oate Intinde cu repeziciune In Europa, cilcl dictaturile fasciste
sau mascate au transformat de mult continentul nostru Intr-o Imensă pulberArle, căreia 11 va

ajun ge o s cint eie pentru ca si!. se aprindA şi s!l cuprindă Intreg p1lmlntul1058 •
In num Arul 1 , din 1 noiembrie 1935, al ziarului ,.Torţa " din Botoşan 1, prof. Petre Conslan
llnescu - laş i a publicat articolul Pentru Abisini a , pentru pace. D u pă ce autorul menţiona că
in Ablslnla curgea. singe nevinovat, din cau za poftelor Imperialiste ale unul .stat fascist, In
Incheiere el se Intre ba : "Ce facem noi � Trebuie si!. ne spunem cuvintul. Să ne alăturăm protes
tului mon dia l ; s1l se organizeze simpatiile de care pretutindeni se bucură poporul ablslnlan.
Aceste slmpa til i coresp und cu In teres el e pAcii, cu salvarea civilizaţiei. Ele corespund cu Intere 
sele ţArii n oas tre, care prln politica alianţelor susţinută de d. Titulescu, merge alături de ţArlle
de mocrat ice ce se opu n aventurierilor lasclşli dln afară sau interiorul ţări157 ". ln semn de simpatie
faţă de pop or u l abisinian, care l upta impotriva agresiunii itallent>, In seara zilei de 29 noiembrie
1 935, In local u l societăţii culturale .,Horia" din Iaşi a a vu t loc conferinţa 'Rrotesorulul Oreste
Tafrali de spre .,Abisinla şi Egipt " , la care au luat parte 60 - 70 persoane, in ma1oritatea lor
•
stu de nţP8 •
Ieşenii au condamnat, de asemenea, politica de subjugare a Albaniei de către Italia fas
cistă. lntr-o discu�e purtată intr-u n local dln laşi de un grup de Intelectuali, co mentin du -se pro

blemele zilei, profesorul Mihai Carp a declarat că, pin ă la urmă, Albania lşl va recilpilta ln
depen denţa . Poporul albanez - spunea el - este tenace, adinc pătruns de spiri tu l libertăţii
naţionale. Istoria lui ne vorbeşte de imensele sacrificii ce le-a săv irşlt pentru Independenţă.
Vremuri de-a rindul s-a luptat pentru independenţă şi acum nu se va lăsa dominat, Iar pro

fesorul N. :Martiniuc a ccen tua că numai Anglia şi Franţa ar putea �l!ădul pretenţiile teritoriale
ale Germani� �� Italleiss. ln stra da Lăpuşneanu s-a deschis in primăvara an ulu i 1935 o expo 
ziţie italiană pentru protecţia ma me i şi a copilului . ln condica de impresii, o sugestivă slovă scrisă
de magistratul Tity lamandl reflecta fidel atitudinea antifascită a intelectualului ieşean : ..Ar
vrea să ştie cum stnt pro tejaţi de către i talieni, copiii şi mamele lor din Albania ? 50".

Prin atitudinea sa de compasiune şi de solidarizare cn lupta popoarelor cotropitc de
fascism, opinia publică leşeană se incadrează pe deplin In poziţia in ternaţionallstă a poporului
ro m â n, apărăt or al indepe n denţe i ş i suv e ra nităţii oricărui al.l _p opor.
•
•
Ziua de 1 decem brie 1 935, cin d se a niversau 1 7 ani de la Marea Unire, a re prez enta t pentru
Liga re giona lă antirevizionlstă un p ril ej nu n umai de sărbătorire a unirii Transilvaniei cu Ro
mânia, ci şi de respingere a unel tiril 9r revizioniste . O mare adunare a fost organizată in sala
Teatrului Naţional, condusă de preşedintele L igii, Petre D ragomirescu, Au l uat cuvintul pre
şedintele de o n oare al Ligii, iar din par tea corp ulu i didactic, in numele profesorilor secundari,
profesorul Gheorgh e Obrej a. �stăzi - evidenţia O breja - conştiinţa naţiei se ridică hotărîtă
şi dec la ră sus şi t are ca să audă şi Budapesta: Nul ; N iciod,ttă. Apoi, din partea tineretului, Roman
Filimon. ln in cheirre a vorbit profesoru l Petre Dragomirescu, care a spus : "Să p răznu im această
zi mare, cu sufletul deschis, aşa cu m au făcut-o lnaintaşii noştri . Adunările noastre antlrevlzio 
niste au pro dus mare Impresie atit In Ungaria, cit şi In alte ţări, lovind in proiectele ma ghiare ". 6 1

Pe măs ură ce pericolul revizionist devenea tot mai lngrijorător, acţiunile de demascare
a mişcării se desfăşoară pe planuri multiple. HOpinla", reterindn-se la atitu dinea subsecretarului
de stat la min i ster u l italian al pro p a gan dei, Dino Altier i, care, cu prilejul vizitei efectuate la
Budapesta, a exal tat In mo d public "justele" revendicări ale Ungariei, lnfierînd Tratatul de la
Triano n , p n b l lca s u b semnătura X, articol ul Italia fascistă a rămas revizionistă şi inseamnă
prim ejdie pentru integritatea României61 • . La rindul său, in articolul .�fişcarca pentru pace şi
cultură inseam n ă ap ărarea granitelor României. ExplicaJia cunoscutu lui romancier G. Z am(irescu,
se evidenţia că ac ţ iun e a pcn Lru pace şi cultură fusese pornită re cen t la laşi de un grup de inte
lect uali. G. M. Za mfirescu, unul dintre semnatarii apelului lansat de noua grupare, a făcut pre 
cizări, ar!itt n d că luptă contra spiritului şovin şi revanşard, manif es tat In o ol i ti ca externă a
ţări lor tnvinse In război, contra tutqror acţiunilor revizio ni s t e , aderind la un ultim efort de
salv are a umanităţii, prin cultură. Manitcstul pentru pace
fusese semnat de profesori universitari,
·
ga zetari , i ntelect uallea .
56
57
58
59
60

81

ez

63

ldem din 28 Iulie

1935.

Arhiv ele Statului laşi, fond Inspectoratul regional de poliţie laşi, dosar
ldem , f. 327.
Opinia, nr. 9 614 din 1 3 aprilie 1935.

Ib idem.
Idem, nr. 8 596 din 3 decembrie 1 935.
Id em, nr. 8 670 din 4 martie 1936.
I de m, nr. 8 806 din 15 august 1936.
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O reacţie deosebit de puternicA a produs In ţară discursul revizionist ţinut de Mussollnl
la Inceputul lunii noiembrie 1 936, la Milano, Intreaga opinie publică respingind, prin declaraţllle
date ofensiva revizionistii.. Iaşll,:care au stat totdeauna In fruntea mişcărilor naţionale, n-au lipsit
nici de această datA de la a exprima răspicat dreptul etnic şi Istoric al poporului român lntreglt
In graniţele de după 1918. La această poziţie au aderat pinA şl cel mal tnflăcăraţi •lmpatlzanţl
al Italiei. Corespondentul ziarul ul ..Opinia " a in tervlat pe doi dintre fruntaşii politici ieşeni, care
nutreau sentimente de simpatie faţă de Italia : Const. 1\leissner, tost ministru, fost membru
al Junim ii (societate care luptase pentru unitate naţională), fruntaş al Partidului Poporului,
şi pe Ion P etrovlcl, fost ministru, fruntaş al Partidului Naţional-Creştin. Profesorul Melssner,
intrebat cu priveşte situaţia ţării noastre taţă de atacurile revizioniste aie premierului Italian,
a rAspuns că cuvintele rostite de Mussollni la Milano au produs emoţii In lumea românească,
dar că el credea In sfinţenia cauzei noastre . ..Marele mutilat In timp de o mie de ani a fost po
porul românesc, iar hotAririle de la Trlanon n-au constituit decit un act de reparaw� a unui trecut
de neomenea scă asuprire . Nu sintem noi, In deplină concordanţă cu principiul naţional, cu
norma stabilitA ca popoarele să-şi hotărască ele singure destinele lor '/ " La rindul său, Ion Pe
trovlcl a răspuns : ..Discursul d-lul Mus�ollni a rănit adinc sufletul nostru şl a pus un obstacol
dintre cele mal serioase dezvoltllrll momentnne a curentului ltalofll". România - concbldea
el - nu are, nici din punct de vedere etnic, nici din punct de vedere istoric a restitui nimic
Ungarletet.
La numai citeva zile după discursul de la Milano, ţinut de Mussolini, In Aula universităţii,
Societatea studcn ţlJOr tn Istorie a organizat o intrunire de protest Impotriva politicii revizioniste
a Italiei. ln cuvintul de deschidere, rectorul Traian Bratu, a făcut un Impresionant apel către
studenţi, lndemnlndu-i să stea In gardă şi să fie pregătiţi pentru .,ceasul cel rău". Toate fră
mlntările interne şl disensiunile dintre fraţi trebuie să amuţească - spunea el - atunci cind
se simte pericolul extern. Profesorul Oreste Tafrali, decanul facultăţii de litere, a dezvoltat
o serie de argumente Istorice şl entograflce care dovedeau că Transilvania f usese pAmint ro
mânesc, In chiar momeiJtul In care In acest teritoriu se făcuseră primele aşezări. ln proflda
asupriri! maghiare care a durat mal bine de un mileniu, românii şi-au păstrat limba, porturl[e
şi obiceiurile, cu toate că vremelnic ţinutul se aUa sub altă stApinire. Vorbitorul evidenţia că
harta geografulul francez Emmanuel de Martonne arăta că românii din Transilvania erau ca o
mare de corali, iar In jurul lor se aflau doar grupuri de saşi, germani şi unguri. Cum toate
argumentele pledează In favoarea României - conchldea Tafrall - tn mod firesc Ungaria n u
poate să aibă nimic de revendicat. ConcluziJ similare au dezvoltat şi profesorul llie Minca şi
alţi vorbitori. Preşedin tele Societăţii studenţilor In filozofie, N. Grigoraş şi alţi studenţi au
declarat că, In momentul greu, studcnţimea va şti să se sacrifice pentru ţară65 •
Concomitent, opinia ppbllcă leşeană si-a manitestat aceeaşi hotărirc d e luptă şi impotriva
pericolului revizionist german. La 7 noiembrie, 1 936, .,Opinia" lua atitudine, prin articolul
Italia a gr'isit un concurent, Impotriva Germaniei, arătind că dacă Italia se arăta ,.generoasă",
oferind Ungariei pămint din Transilvania, recent ei Incepuse să i se facă concurenţă de către
Germania. La radio Gleiwitz se transmlsese in seara zilei de 5 noiembrie 1936 o st>rbare destinată
exclusiv Transilvaniei. Poeziile, cinteccle discursurile se ocupau toate de germanii ardeleni.
Se accentua că Transilvania era un teritoriu g<'rman , pe care Germania Il r<'vendlra pur si simplu.
Faţă de aceste pretenţii Italiene şi germane, - comenta autorul articolului - românii vor sta
de strajă, hotăriţl a nu da lndărăt nici un pas, niciodată 66 •
I n atmosfera lredientlstă generată in toamna anului 1 936 de către patron ii fascişti al
revlzlonismului, cu prilejul aniversării a 1 8 ani de la l\Iarea Adunare Naţională de la Alba Iulia
mitropolitul Moldovei, Nicodim, rectorul universităţii, Traian Bratu, primarul municipiului
Iaşi, Osvald Racovltză şi preşedintele Ligii antirevizioniste, Petre Dra gomirescu, adresau o
Chemare către populaţia oraşului pentru a lua parte la serbarea ce se organiza In sala Sldoll
tn cinstea celei mai mari sărbători a neamului, aceea a Implinirii idealului nostru naţional.
�Români i - se spunea In chemare - uemurlle sint din nou tulburi. Cei ce pe nedrept au
stăplnlt şi impllat ţinuturi româneşti, o mie de ani, se pregătesc şi caută aliaţi pentru a ne In
călca hotarele. IncearcA revizuirea tratelor ce constinţesc drepturile tuturor naţiunilor, pentru
a repeta nedreptatea şi a impune silnicia. Dar acum nedreptatea nu se mai poate repeta. Trăim
sau murim cu toţii In graniţele de azi ale ţării 1 Din pămîntul ,nostru stropit cu singele părinţilor
şi fraţilor noştri, nu cedr'im n ici o palmd 1 Pentru a mărtutlsl cu toţii acelaşi gind ; pentru a-l

8� ldem, nr. 8 881 di n 11 noiembrie 1936.
85 ldem, nr. 8 892 din 24 noiembrie 1936.
8 8 ldem, nr . 8 878 din 7 noiembrie 1936.
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spune răspicat şi hotărll ca să fie Inteles ; pentru a manifesta dragostea clltre prleten ll solidari
cu noi In apă rarea tratatelor", leşenii erau cho!maţl să participe la marele mltlng87•

L a mitlngul din 1 decembrie 1936 din sala Sldoll au vorbit rcctorul Traian Bratu, Gr.
T. Popa, 1n m1 mele profesorilor un iversitari, Petre Dragomlrescu, ln numele L igi i antlrevlzioniste,
studenţ i ş i reprezentanti al altor p ă tu ri sociale, tr.trunlrca lnchelndu-se cu Imnul Pe-al nostru
steatf 8 • Un a mp l u comentariu a fost făcu t de Victor Munteanu In artlcolu l liO T A RELE RO
MANIE l RAMIN VEŞN !CE, In care se sublinia, de la Inceput că cu prlleju l lmpllnirll a 18 ani
de la marea unire po/itici'J a tu tu ro r românilor, la 1 decembrie, vechea capitală a Moldovei,
oraşul t u turor unlrllor şi a sacrlfleUlor, Iaşul cultura l a organizat un miting naţional de afirmare
d i n n o u a drt>pturllor lntangiblle ale României Intregile tn adevăratele el hotare. Dupll ce repetă
lde!le din art ic ol u l Dreptur ile sacre ale României, publicat la 1 8 decembrie 1 932, autorul arată
că o propagandă intensă, de rea cred inţă , Impotriv a drepturilor noastre etnice şi Istorice făcută
de Ungaria, prin cereri d e revizuire a tratatelor de pace, a găsit sprijin In ll'Rele c�rcurl pol it ice
şi In o anu mi tă p re să străină . Intre ea , cea a lordului Rothemere .. iar In ultimul timp, Italia,
..L u m ea toa tă trebuie să Inţeleagă l ă mu r it că propaganda revizionistii Impinge fatal popoarele
e uropene la cel mai crince n război ce a cunoscut omenirea. Popoarele ce s-au eliberat cu drept ate
nu v or lichida ni ciodată Independenţa l o r cişt igată prin mari jertfe, românii nu vor renunţa
n i ciodată la o viaţă liberă şi unitară, voită şi cerută prin a utodcterminare a populaţiei şi reali
zată prin i m e n se sacriticli09� .
La 3 decembrie 1 93 6 , Pet re Munteanu, in articolul lnvăfămintrle z ile i de 1 decembrie
1 9J6, dă d ea un răspuns ferm propaga lorllor revizioniştl, In care nr@t!l că România nu lnliiptuise
un i rea prin t ra t ate , ci prin hotărîrea şi voinţa noastră şi că un popor care a ştiut să lupte o mie
de ani pentru libertate , ştie să şi-o apere. 1 decembrie inseamnă prăbuşirea vechilor graniţe şi
vi ctor i a in lupta noastră na ţ ion al ă ln ccpută de cei trei martiri : Horia, Cloşca şi Cr işan, care
s -au sacrificat, dind tărie naţiunii spre a-şi putea cro i drumul spre independenţă şi unire. Cu
astfel d e eroi am ajuns pină la a realiza această mare ca uză a neamului ; datorită luptei sfinte
a l acestor inaint aşi s-a infă p tuit România Mare de nzi70".

[;n nou prilej de afirmare a voinţei ferme de a a p ăra integritatea teritorială a ţ ării s-a

rna n iteslat in cursul l u cră rilor Con gresului general al Li gi i pentru unitatca •clil turală a tuturor
românilor ce s-a ţinut la Iaş i , in t re 27 şi 29 iuuic 1 937, in pn· zenţa marelui istoric Nicolae Iorga'
care le-a prezldatn . Dealtfel, contribuţia secţiei icşene la lupta pentru unitate culturală şi na

ţ ională a fost re ma rcată de Comitetu l Central Executiv al L i gi i , in f e bru a rie 1 938, cind s-a ho
tărît a se construi la Iaşi un local al ei, cu fonduri obţinute dl' l a Preşedinţia Consilulu i de Miniş
t r i , pe un teren ce urma să-I ofere primăria municipiuluF2•
'' nii 1 937 - t9:l9 s-au concretizat la Iaşi pri nt r- o I m ple tire mai strlnsă a a cţiu nilor
antirevlzioniste cu cele Indreptate Impotriva mişcării legionare din i n teri o r . in care tot mal mulţ i
localnici vedeau un peri co l imin!'nt pentru [linţa naţională. Nu este deloc intimp lător faptu 1
că l a 3 1 octombrie 1 937, intr-o perioadă cind organizaţiile de ext rem ă dreaptă din România
se aflau in ofen si vă , la Inşi se dezvelea statuia lui I. Gh. D u ca, ope ră a sculptorului local I .
Matccscu73, p ersona l ita te a cărei activitate n u era legată de oraşul Iaşi, ci de atitudinea sa h o 
lărtt an t i ga rdi stă ş i care fusese asasinat de legiona ri . CV!ai mult. la sfîrşi tu l anului 1938, cind
pres a centrală a dat pub licităţii Comunicatul Corpului Il Armată ce anu nţ a l uarea de măsuri
r e presive I m p o triva unora din tre f runt a şii m işcări i legionare, " Opinia " lşi exprima deschis
satisfactia faţă de acest acl, indreptat Impotriva unei organizaţii ce promova "doctrina de vio

In condiţiile internaţionale t u l bu ri din pri măva ra anului 1939, la ideea necesităţii intă
ririi so lidarităţii n a ţionale ca mijloc de luptă l mpo trh· a statelor ce viza u teritorii locuite de
l en ţ ă

şi

asasinat7l•.

67 ldem, nr. 8 S98 din 1 d eccmln i e 193[).
88 J dcm, nr. 8 !ICI� di n :3 d e c em bri e 19:36 .
00 l d·" m, n r . 8 899 din 2 d e �c m b ri e 193G.
7 0 I d cm, nr. S 900 din 3 decembrie 1936.
7 1 Idem, nr. 9 068 din 29 iunie 1937 ; Arhivele Statului laşi, fond Primăria l\lu n i dpi u l ul
laşi, dosar 14 1 / 1937.
7 2 Arhivele St atulu i Iaşi, fond Primăria M unicip i u lu i laşi, dosar 340/ 1 938, f. 1 - 5.
a ldem, dosar t 9 1 9{ 1 9:J.t, 1. 1 - 3 ; Opinia, nr. 9 174 din 2 noiem brie 1 9:37. T ot aşa d e
s e mniiieativ rămtne şi fa ptul că unul dintre pri mele acte ale l egio n ari l or , după venirea lor 1 a
putere , a fost dărîmarea, la 18 septembrie 1 9 !0, a st atuii lui l . l;h. U u ca ( /dem, nr. 1 0 0·19 din
20 se p te m b ri e 1940).
74 Opinia, nr. 9 505 din 2 dec emb ri e 1 938 ; nr. 9 508 din 6 decembrie 1 938.
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romAni au aderat toate categorllle sociale ale urbei. Din această solidaritate naţională tn jurul
sfintelor crezurl ale patriei, de apărare a pAmintului strămoşesc, din această tnchegare lndlsolu·
bilA a conştiinţei - observa "Opinia• In articolul FOR ŢELE MIRACULOASE ALE SOL I·
DAR IT Ă TII NA TIONALE - se ridică lnseşl puterile mtntultoare ale poporului nostru,..
ln conjunctura internaţională din primăvara anului 1 939, cind pe plan intern se punea
problema sporirli fondurilor pentru apărarea hotarelor ţării, presa locală a ţinut să remarce că
statul român continua să urmărească o politicA de pace şi de bună tnţelegere cu toate popoarele
şi că sen timentul general al naţiunii era animat de aceeaşi dorinţă a de pace. "Grija noastrA,
una singură şi nestrămutatA. este de a asigura păstrarea Integri tăţii naţionale. România nu a
pregătit o forţă armatA destructivă pentru un război ofensiv şi pe care nu-l nutrim t mpotriva
nimănui. Străduinţa guvernului a fost de a asigura această forţă de apărare a hotarelor. Dar
la mijloacele necesare pe care le-a pus guvernul la dispoziţie In acest scop, s-au adăugat � i
contribuţiile pilduitoare ale lnlţlativei patriotice a fiecărui român. Au dăruit, pentru fondul de
apărare a graniţelor, bogaţii din prisosul lor. Au dăruit lnsă şi săracii, din puţlna lor agonisitA ,
cu mare satisfacţie că-şi fac datoria de ţară ce ne ocroteşte pe toţi deopotrivă. Funcţionari
modeştl din provincie, miel orilşeni, ţărani ce nu se scaldă In bogăţie, s-au simţit datori cu obolu l
lor, pe care nimeni nu 1-a crrut, dar pe care ţara Il primeşte cu rccunoscătoare mulţumire ş i
c u mindria c ă poate I l sigură I n ImprejurAri grele, l a vreme d e primejdie, d e puterea d e sacrificiu
a flllor săJ7h.
ZI de zi
observa ziarul, citeva luni mal tirziu - se lngroaşe tot mal mult numărul acelor
români care, conştienţi de nevoia unei armate temeinic pregătite şi bine lnzestrate, jertfesc
din puţinul lor penlru Implinirea acestui Ideal. După cum In nenorociri şi primejdii se cunoaşte
adevăratul prieten , tot aşa numai In r.easurl grele se poate manifesta nedezminţlt sufletul brav
al unui popor. Rlizboalele noastre din tre ut pornite pentru apărarea hotarelor, au rămas do
vezile unul adevăr de nezdrunclnat : că românii nu rabdă să le fie călcat pămlntul , orlclte sa
crificii li s-ar cere pentru aceasta. lnr.Ppînd din toamna anului trecut, România a ţinut să facă
o dovadă, mal grăltoerc decit toate - fiindcă ea arată cită putere de Intelegere şi sesizare a
momentului are acest popor - aceea de a se pune singură In sprijinul statului; pentru a Inzes
tra armata cu cele de care are en nevoie. A fost de ajuns un singur apel al guvernului ca Indată
să InceapA să sosească din lung şi latul ţării, obolul dat de bunăvoie In scopul de a se asigura o
armată bine InzestratA şi temeinic or�anizată, spre a putea răspunde tuturor cerinţelor moderne.
De la un capăt la altul ţara s-a mişcat. N-a râmas instituţie, n-a rămas funcţionar conştient de
rostul acestei danll, care să nu-şi facă datoria ... Poporul român şi-a manifestat IncA odată,
astAzi marile lui lnsuşlrl suflrteştl. Abia a aşteptat momentul, ca să şi le punli in aplicare,
pentru binele şi propăşirea neamuluF7•
ln condiţiile de maximă tensiune internaţională din august 1 939, care au precedat iz
bucnirea celui de-al doilea război mondial, la 6 august 1 939, la Mărlişeşti, pe locul istor;cii bătălii
din 1917, s-a ţinut o serbare. cu participarea unor formaţ ii artistice din intreaga ţarli, serbare
care, Intr-o perioadă de nesiguranţă ce frămlnta statele continentului, căpilta o semnificaţie
deosebitA . ..Lozinca de altii dată de la Mărăşeşti "Pe aleea nu se trece" - observa " O pinia" capătă şi astăzi, după 22 de ani, acelaşi inţeles simbolic, aceeaşi vigoare românească78•
La o săptămlnă după Izbucnirea celui de-al doilea război mondial, articolul PEN T R U
PACE evidenţia cerinţa Imperioasă d e a s e lupta pentru acest ideal scump al omenirii. DacA
In Balcani continua să fie attta prlmltivltatc, aceasta se datora sumcdenlilor războaie pe care
marile puteri le făcuseră aici. Aslăzi - scria Valentin Gr. Chelaru - interesele marilor pu
teri se ciocnesc din nou. Ţările mici, prin atitudinea lor, s-au sustras tnsă de a mai servi drept
Instrument altora. Ele au nevoie de o lungă perioadă de linişte şi pace, pentru ca să-şi asigure
o epocă de prosperitate. E un semn al vremli79•
Crima comisă de legionari, la 2 1 septembrie 1 939, Impotriva primului ministru român ,
Armand Călinescu, care manifrstase opoziţie faţâ de acţiunile Germaniei hitleriste, a fost
condamnntă tn mod vehement de opinia publică ieşeană, atit pentru faptui ln sine, cit şi pen 
tru Intenţiile politice ale autorilor ei. Astfel, la 24 septembrie 1939, la Liceul de aplicaţii, de
pe lingă Şcoala normală superioară, a avut loc o adunare pentru comemorarea primului mi·
nistru .,care a căzut victim�'i unei odioase crime infăptuită In ImprejurAri atit de triste pentru
-

75

Idcm, nr. 9 598
7 6 idem, nr. 9 6 1 7
7 7 Idem, nr. 9 6 9 4
78 ldcm, nr. 9 7 1 0
79 Idem, nr. 9 7 J 9

din

din
din
din
din

martie 1 939 .
aprilie 1 939 .
2 0 iulie 1939 .
8 august 1 939.
10 septembrie 1 939.
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1ntregul neama. Directorul de studii al liceului, Şt. Blrsănescu a lnflerat groaznica crlml, sco·
In evidenţA meritele şi capacitatea de muncă, priceperea şi dirzenia eroului. A vorbit apoi
profesorul Traian Gheorghlu, Incercind să explice faptele ce au determinat comiterea acestei
n emaipomenite crime,· care a lipsit ţara de primul el sfetnic, tocmai tn momentele cele mal
critice p en t ru v i i torul neamului nostru8o. La 28 septembrie 1939 s-a ţinut un consiliu al Facui·
til.ţll de medi cină tn care a fost comemorat şi Armand Călinescu. A vorbit Gr. T. Popa, lnfle·
rtnd actul antinaţional comis . El a propus să se trimiti! un protest către Preşedinţia Consl·
Uulul de M in i şt ri, apoi s-a pAstrat un moment de reculegere tn memoria celui dispArut Bl.
Ri!pirea unor te rit orii din trupul ţării, in vara anului 1 940, de către statele revizioniste,
cu concursu l nemijlocit al pute ril or fasciste, a provocat un adevărat val de Indignare tn rindul
popula\lel la!iilor. La 6 sept embrie 1 940, profesorii universităţii, lntrunlţl In sala Marelui
Colegiu, au votat o motiune prin care condamnau politica de dictat şi de răşlulrl teritoriale.
Profesorll din \larele Colegiu au găsit că este de datoria lor de factori coftducătorl din Inte·
'
lectualltnlea românească, să exprime u rmătoarele82 - se ari!ta In Moţiune :
.
1 . Avem In credere tn d reptatea şi vitalitatea poporului român care a reuşit să lnvtngii
toate n i:I v ă l i rlle şi p ri n care a persistat de-a lu ng ul veacurilor. Va lnvlnge şi de data aceasta
şi va persista.
2. Con siderăm căderile de teritoriu ca acte de silnicie, primite de nevoie şi aşteptAm
vremea cind v o m putea să spunem cuvintul dreptăţii.
3. Rea mintim că provinciile azi răşlulte incii odată, s·au reallpit la patria mamă In ur·
ma rAzboiului mare, prin proprie voinţă, exprimată legal la Adunări Naţionale. Aceeaşi exprl·
"·
mare stn tem siguri că va venl din nou la vremea potrivită.
·1 . Cerem popoarelor care stabilesc o nouă ordine să n u nege altora principiul funda·
mento l pe care s-au sprijinit ele tn ascensiunea lor ; principiul naţionalităţilor şi al etnicltăţll.
Cerem să ne admită şi nouă propria lor revendicare pentru care nu pot exista decit două
ţlnd

tnţelesuri .

5. Indernn!im poporul român să se inspire dln exemplele trecutului şi sii lntărească uni
tatea noastră naţională prin cea mai desăvîrşită disciplină şi solidaritate, prin concentrarea
tuturor sforţărilor In vederea unui singur şi exclusiv scop : s&Warea patrit;i . .Nici o altă pro·
blemă să nu ne mai preocupe, nici o altii pasiune să nu ne distragă atenţia, nici un scop să
nu mal punem decit relniilţarea României.
6. Vom intretine meren o unitate de simţire şi de aspiraţii naţionale, prin toate mlj·
loaceh de cultură care ne stau la lndemină peste frontierele artificiale şi silnice de azi.
7. Sfătuim tineretul u n iversitar, a cărui educaţie o facem să-şi fixeze un singur Ideal
In ved· · rea căruia să-şi permită a trăi, şi acela sii fie reconstituirea României Mari, pe care
generaţia noa stră a fi!cu t o şi pe care generaţla lor trebuie s-o reclştlge.
8. In vederea clştigăr!! luptei finale a neamului nostru, rugăm guvernul ţării si! facă
toate sa cr lrtci ile posibile pentru păstrarea universităţilor, azi izgonite din locurile lor, pentru
a face din ele foc are de tntreţinere a sentimentelor şi culturii naţionale.
9. C•.•rem toat e j ertfele, oricit de mari pentru tntărlrea şl desăvlrşirea armatei române,
ln apărnrca căreia punem toate nădejdile.
10. lnsuflcţiţi de acest crez, punem, fării nici o rezervă, toate puterile noastre şi voinţa
noastră d e a fi de folos, la dispoziţia ţării noastre, oriunde ne-ar chema ea.
1nalnte de anul 1 9 1 6 - observa "Opinia", la numai citeva zile după Dictatul de la
Viena - ave ' m o ţară mică, tnsă o ţară liberă, independentă, care insemna un puternic nucleu
pentru afirmarea dreptului la unitatea noastră etnico-polltic!i - unitate ce s-a realizat tn
1 918. România de azi, ştirbită, totuşi mai mare şl mai puternică decit in 1 9 16, rămlne Icoana
Idealului de unitate, spre care se vor lndrepta privirile arzătoare ale ramurilor româneşti răz
leţite. Aceasti! Românie va fi sprijinul unităţii culturale şi a conştiinţei de neam, pentru po
porul nostru care s u fere de-a lun gul veacurilor, dar nu piere83•
1n ca dr ul acPunilor desfăşurate la laşi pentru cinstirea trecutului patriei, un loc aparte
l-an oc•p:1t manifestaţiile consacrate unor evenimente sau personalităţi de care lupta pentru
păstrar•·a sau refa cerea unităţii naţionale fuseseră in di solubil legate. Pe această linie, trebuie
menţionate actiunile a numeroase ins tit u ţii sau societăţi culturale - Universitatea, Ateneul
Tătăraşi, Centrul studenţesc din Iaşi, Arhivele statului şi altele - organizate In vederea co·

-

8Q

Idem, nr. 9 753 din 27 septembrie 1 939.
Idem, nr. 9 756 din 30 septembrie 1 939.
ea Idem, nr. 10 040 din 1 0 septembrie 1939.
81 Idem, nr. 10 034 din 3 septembrie 1939.
81
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memorărU unul veac de la moartea lui Tudor Vladlmlrescu (27 martie 1921) Ul, a· 30 de ani de
a moartea lui Mihail Kogălniceanu (mal 1 921 ) 85, a 150 de ani de la asasinarea domnitorului
l Moldovel Grlgore Ghlca88, aniversarea a 71 de ani de la Adunarea din 3/6 mal 1848 de pe
Clmpla Libertăţii de la Blaj (16 mal 1919) 87, a unul veac de la naşterea lui Vasile Alecsandri
(Iunie 1921) 88 , a 250 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir (1923) 81 şi multe altele.
O semnificaţie deosebită au acordat-o organlzatorU comemorărll unui veac şi jumă
tate de la moartea lui Grlgore Ghlca Vodă, care s-a destăşurat exact tn ziua şi la ora clnd
domnitorul moldovean ce se opusese răplrll Bucovinei de către austrieci fusese asasinat mişe
leşte de turci. ,.Ghlca Vodă, azi România e tntregită şi frumoasa BucovinA, cu Suceava, cu
Sucevlţa, cu Humorul, care-ţi erau aşa de dragi, - arăta directorul Arhivelor statului, Sever
Zotta, cu prilejul comemorări! - sint Iarăşi ale noastre şi peste tot numele tău nu se uită" 80•
La rindul el, redacţia ziarului ,.Opinia", consacrind un ciclu de articole acestui eveniment, con
chldea intr-unul din ele că "după 150 de ani de ta jertfa mi supremă, Grigore Alexandru
Ghlca Volevod poate dormi liniştit, cAci mindra Bucovină s-a reintors la sinul patrlei81 •
Ateneul Tătăraşl, pe llngă faptul că a patronat citeva cicluri de conferinţe dl'dicate
făurltorllor statului român modern, a organizat, an de an, excursii la mormintul lui Cuza Vodă
de la Ruglnoasa şi de la Mausoleul de la Mlrceşti al lui Alecsandr!•2 • La rindul său, Centrul
studenţesc din Iaşi, serblnd, la 1 6 mal 1 919, comemorarea istorice! adunări de la Blaj din
3/16 mal 1848, a organizat concomitent un festiva l la Teatrul Naţional, donind copiilor or
fani de război din Transilvania fondurile realizate cu acest prilej•a.
Un moment cu valoare de slmbo l ln Istoria Iaşilor şi a contribuţiei acestui oraş la lnfăp
tulrea şi con�olldarea unităţii de ·tat 1-a constituit păstrarea er"mlulul lui Mihai Viteazul la
Mitropolie şi solemnltăţlle pentru reaşezarea lui In cripta de la Mănăstirea Dealu94• Din Ini
ţiativa lui Nicolae lorga85, care a insistat pe lîngă guvernele y.. rezldate de Arthur Văitoianu
şi Al. Avercscu88, a lo•t hotărltă transportarea relicve! pentru l una noiembrie 1 9 1 9 87 , stab i·
llndu-se o proceslune solemnă98, care trebuia să străbată oraşele Iaşi, Suceava, Turda, Alba
Iulia, Sibiu, Şelimbăr, Mănăstirea Dealu, şi In care trebuia să se desfăşoare ,.mari serbărl cu
caracter naţional şi militar" 9o, Dar - după cum notează Nicolae Iorga" in ultimul moment
o notă a gencralului• Rimnlceanu, şeful Ca sei Regale, anunţă aminarea fără termen a solemnt
tăţllor" 100 • Craniul lui Mihai Viteazu a continuat să fie păstrat cu multă grijă la M itropolia
84 ldem, nr. 4 214 din 29 mal 192 1 .
8 5 ldem, nr. 4 205 din 1 6 mal 1 92 1 ; nr. 4 208 din 2 0 mai 192 1 .
86 ldcm, nr. 6 6 1 9 din 14 octombrie 1 927.
8 7 Arhivele Statului Iaşi, fond Primăria Municipiului Iaşi dosar 1 1 / 1 919, f. 46.
88 Opinia, nr. 4 23 1 din 20 Iunie 1 92 1 .
8 9 Arhi vele Statului laşi, fond Primăria :\1unidplulu! Iaşi, dosar 2/1923, f . 131.
90 O pinia, nr. 6 1 1 9 din H octombrie 1927.
81 ldem, nr. 6 1 t8 di n 13 octombrie 1 927.
8 2 Arhiwle Statului laşi, fond Prefectura j u deţului Iaşi, dosar 12/1929, f. 15.
93 Idem, fond Primăria Municipiului I aşi , dosar 11/ Hl29, f. ·1 6 .
94 I n imprejurărilc dramatice din timpul războiului, pentru a evita căderea In miinile
ocupanţilor germani a r c c liv c i scumpe a neamului nostru, s-a hotărll transportarea el de l a
Mănăstirea D calu la Iaşi, d e unde a fost strămutată In Rusia ş i re adusă la 5 aprilie 1 9 1 8 I a Mi·
tropolia d in l aşi ( Ilie D umi tre sc u, Constantin Cirjan, Odiseea capului viteazului, In .,Magazin
istoric", nr. 8 1976 , pag. 23 ; Scarlat Porccscu, Craniul vaievodului Mihai Viteazu, in Anuaru l
Institut l! lui de istorie şi arheologic A. D . Xenopol, X IV, 1977, pag. 277 - 299).
8" Io n Pctravici, De·a lungul unei ni efi. Amintiri, E.P.L . , B u cure ş t i, 1966, pag. 280 .
96 Nicolae Iorga , Memorii, I I (18 martie 1919, pag. 18 1, 3 noiembrie 1 9 19, pag. 260) ;
vezi Ion Pctrovicl, op. cit., pag. 280.
97 Arhivele S tat ul u i Iaşi, fond P r i m :i r la :\lunicipiului Iaşi, dosar 1 1 / 1 9 1 9 , f. 78 .
98 lbidem. S e stabilea că la a ceast ă procesiune să fie p reLcn t e autorităţile civile, militare ,
clerul, t r upe cu d rap el e şi muzică, ş colile ; lădiţa cu craniul trebuie aş ez ată pe un afet de tun
cscortat de 4 ofiţeri s u pe r io ri d c c o ra ţ i cu o r d inul Mihai Viteaz u l ; in timpul procesiunli clopetele
trebuiau să sune, iar o companie de onoare trebuia să dea onorul pe peron ; vagonul mortuar
trebu i a să fie drapat cu drapele ce rn i t e şi cu coroane de flori ; se prevedea, totodată, ca in timpul
cere moniei să se tragă salve de tun, iar dacă ar Ii fost cu putinţă, un avion să zboare d easupra
locului ceremoniei ( lbidem, f. 78, 81).
D9 lbidem.
100 N icolae Iorga, Memorii, I I , pag. 264 (13 noiembrie 1 9 19).
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din Ia�, locuitorii oraşul ui mlndrindu-se c u cinstea c e I l s e acordase. Dealtmlnterl, trebuie
de subliniat că pâsl rarea relicvei la laşi a stimulat lupta românilor pentru desăvlrşirea unl
t!lţH sta l al e . De pildă, In ani i războiului, un vagon militar ce pleca din laşi pe front avea pe
uşi scrise cuvintele : "Voinicii şi plăieşii l ui ştefan cel Mare/Vor o Românie Mareflar capul

eroului de la M !l n !l sllrea Dealul/Vrea ArdealuL" 1D1 •
Chestiunea slrâmutărli craniului l u i Mihai Vileazu a fost repusă In discuţie, stabillndu-ae·
procesiunea pentru 20 august 1920 lo!, i ar traseul trebuia să slrăbatâ localităţile Iaşi, Paşcanl,
Roma n , Bacău, Alba-Iulia, Sibiu, Tirgovişte loa.
Da r şi de această dată solemnităţile au fost aminate pentru 23 august 1920 to 4 , lmpu
nlndu-sc şi simplificarea traseul ui, procesiunea trebuind să străbată calea cea mai scurtă pen-.
tru a ajunge la Tlrgovişte1•5• Această hotărlre a afectat pe mulţi contemporani ; explicaţia
s chimbăril or survenite ne este dată de Nicolae Iorga care avea să noteze : "Regele contra
mandfa ză serbărl le pentru Mibai Yileazul . Va fi o simplă strămutare a-. moaştelor de la
'
Iaşi la Tlrgovlşte Intre 23 şi 24 (august 1920 - N. N.). Colonelul Manolescu şi mln.lstrul de
război sint rău Impresionaţi. Ei atribuie deriziunea unul anume cerc de la Palat " too .
·

ln pofida deselor aminări oraşul s-a pregătit sărbătoreşte pentru a se despărU de Ma
rele Erou. în Piaţa Unirii a fost confecţionat un Arc de triumf ornat cu verdeaţă de stejar şi
ghirlande, iar pe ambele laturi ale Arcului a fost prinsă pe fond alb instrlpţla : 1 599 "Mihai
Viteazulu 1920 107, oraşul a fost pavoazat cu drapele, străzile care urmau a fi străbătute de
procesiune au fost reparate şi curăţale ; pentru ziua de 23 august 1 920 cursurile şcolilor au
fost suspendate , de asemenea serviciile instituţiilor publlce108 • Pentru transportul relicve! a
fost constituit un tren special, cu un vagon special amenajat In care"sfcriul ce conţinea craniul
să fie păzit de două santinele militarelot .
Cu deosebită onoare a fost primită la Iaşi delegaţia formată dln Nicolae Iorga, mal
mulţi arhierel, In frunte cu mitropolitul primat Miron Cristea, trei reprezentanţi al Universi
tăţii din Cluj, Marin Ştefănescu, FI . ştefănescu-Goangă şi 1. Lupaş - precum şi doi repre
zentanţi al parlamentului ; din partea Senatului, generalul ardelean, Herbai, Iar din a Ca
merei Ion Petrovicl. A mai sosit un mare număr de ziarişti de la ziarele bucureştene "EvenimentuL", "Universul", ,,Adevăru l", ..D i mineaţa" etc. no .
... ,
în zua de 23 august 1920 s-a desfăşurat Intr-un cadru solemn ceremonia transportărll
capului Lui Mihai Viteazul de la laşi la Mănăstirea Dealu. După oficierea serviciului religios
de la Mitropolie, procesiunea s-a indreptat către gară ; moaştele celui care a tnfăptult tn acest
oraş prima Unire, aşezate pe un afet de tun, au fost insoţite de locuitorii oraşului. "0 lume
imensă, foarte călduroasă" - notează Nicolae Iorga111 • Printre cei care-I conduceau pe Mihai
Viteazul erau şi socialiştii ieşeni, veniţi la solemnitate cu steaguri roşii1 12• ,.Parada militară scrie tn continuare Nicolae Iorga, care, după cum se ştie, nu era prea darnic In laude - la gară,
e admirabilă" ua . Cortegiul era aşteptat tn gările Podu Iloaiei, Tîrgu Frumos de numeroşi lo
cuitori , care işl aduceau prinosul lor de recunoştinţă marelui Mihai. Trenul s-a oprit Ia Rugl
noasa, unde, in mod simbolic, a avut Intilnirea dintre cei doi bărbaţi ai neamului, al căror nu
me este tnscrls cu l i tere de aur in istoria românilor : Mihai Viteazul şi Al. I. Cuza, domni al
Unirilor . Iată cum descrie un ziar al vremii solemnitatea : ,.Trenul transportind capul l u i Mlh:..l
t ol

Opinia, nr. 5 127 din 30 august 1924.
Municipiului Iaşi, dosar 1 1/ 1 920, f. 63 .

•o ! Arhivele St atului Iaşi, fond Primăria
to l Ion P
ctrov!cl, op. cii . , pag. 281.

to� Arhivele Statului laşi, fond Primăria Municipiultri laşi, dosar 1 1 /1920, f. 53.

tor. Ion Petrovicl notează in Amintirile sale : "Nu ştiu
ocol şi in ultimul moment s-a decis să urmăm calea directă

din ce motive s-a renunţat la acest
; de la Bacău la Focşanl, Rlmnlcu..
Sărat, Buzău, Ploieşti, Tirgovişte" ( Ion Petrovici, op. cit., pag. 281).
1oe Nicolae Iorga, Memorii, I I I , pag. 57 (16 august 1 920).
lo7 Arhivele Statului Iaşi, fond Primăria Munlclpiului laşi, dosar 11/1920, f. 66, 68,
70, 72.
1 o& ldem, f. 58, 63.
lot Ion Petrovici, op. cit., pag. 281.
no Idem ; vezi şi Scarlat Porcescu, loc. cit., pag. 300.
ll t Nicolae Iorga, Memorii I I I , pag. 61, (24 august 1920).

112 Ibidem.

1 13 Ibidem.
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Viteazul, oprindu-se In staţia Cuza-Vodă, a fost Intimpinat de mii de săteni şi a clamat : NI·
colae Iorga a vorbit sătenllor dPspre viaţa şi actl'le lui Mihai Viteazul şi Cuza-Vodd, electrizlnd
pe săteni, care au răspuns prin urale nesflrşlte " 1 1 ' .
Trenul a parcurs drumul către Tlrgovlşte, dar Ieşeni! au continuat să-şi manifeste dra

gostea şi neţărmurlta lor recunoştinţă pentru cel care Ia 1 600 se proclamase Ia Iaşi domnul
celor trei Ţări unite. I n ziua de 24 august In sala Tl'atrulul Naţional, cu ocazia depuneri! moaş
telor in cripta de Ia Mănăstirea Dealu, a avut lor un festival dedicat domnului 1 15• Era IncA
o dovadă a dragostei leşenllor pentru marele Mihai.
Readucer!'a osemintelor lui Dimitrie Cantemir In ţară şi aşezarea lor la Joc de odihnA
veşnică In Iaşi - oraşul de rare numele gloriosului domnitor era legat pentru totdeauna In

Istorie - a n•prezl'ntat n u numai un act de pioşenie faţă de faptele lui Cantemir, ci şi o sim
bolică manifl'stare a solidarităţii naţionale In anii cind In Europa se făcea tot mal puternic

auzit zăngănitul armelor. Cum se şti<', după stabilirea, In 9 lunii' 1 934 ne , a relaţiilor diploma 
tice dintre RomAnia şi U.H. S . S . , Intre cele două guverne s-a convenit readucerea rămăşitelor
pămlnteşti ale domnitorului Dimitrie Cant!'mlr In România1 1 7.
L a 1 6 Iunie 1 935, corpul lui Dimitrie Cantemir, carl', după istoricul Lăpedatu, era "In
treg, cu I n grijire desfăcut de Ungă al l ui Antioh, purlind lncă rămăşiţe de veşminte orlen
11
talc 8, a fost adus Ia Constanta de vasul "Principesa Maria " , Intimpinat de numeroase perso

nalităţi, printre care Nicolae Iorga, Al. Lăpedatu, N . Tltu1Pscu 11' ş . a . P e vas, episcopul a făcut
sl u jba mor!ilor, Iar In port s-a intonat un Te Deum, după care slcriul - "de fapt o lădiţă pă
trată" 1 20 - a fost aşezat pe u n mortier, dus Ia gară şi Indreptat spre Iaşi. "ln cale spre Iaşi,
foarte cuvilncloasă Intimpinare a sicriului, mal ales In Rlmnicu Sărat " - notează Nicolae
Iorga1 21 . Cortegiul fum•rar a ajuns la Iaşi In dimineaţa zilei de 17 Iunie. Locuitorii oraşului,
oficialităţile s-au pregătit In chip deosebit pentru a marca acest moment de profunde semnifi
caţii istorice. Primăria municipiului a lansat un •.Apel către ct•tăţenl", In care se arăta că ora
şului Iaşi i-a revenit cinstea d e a-1 primi pe fostul domnitor al Moldovei "spre a se odihni In
pămlntul Ţării peste care a domnit " . Era adresată vibranta chemare locuitorilor oraşului

"pentru a da cinstirea cuvenită
prin vitregia soar\ el i-a fost dat
Pe drumul de Ia gară plnă Ia
Impodobit cu brad na. Au fost

memoriei a cestui mare cărturar şi lnţclept Do mnitor, căruia,
•
să-şi sflrşească viaţa departe de ţara peste care a domnit " 111
mitropolia au fost făcute arcuri de triumf din brad, oraşul
arborate stindardeie naţionale nelndoliate1 24 •

I n lntlmpinarea trenului care se oprise In gările Blrlad şi Vaslui 126, au vorbit repre
zentanţii clerului In frunte cu Mitropolitu l , reprezentanţii regelui, a l Preşedinţiei Consiliului
de Miniştri, reprezentanţii Parlamentului, a i Comlslunii Monumentelor Istorice, autorităţile
civile şi militare, rcctorul Universităţii, profesori, studenţi şi elevl128 • La ceremonie au fost In 
vitaţi să participe şi ultimii descendenţl ai l u i Dimitrie Cantemlr127 • La coborirea sicriului
114 Opinia, nr. 3 998 din 27 august 1 920.
1 1� ldem, nr. 4 000 din 28 august 1 920.
11 8 Arhiva M. A. E. , fond Mica Î nţelegere, dosar, 10, Le Conseil Permanent de la Petlte
Entente le 3 juin 1 934, dosar 1. L a declsion du Conseil Permanent.
117 D . Cantemir a Incetat din viaţă In ziua de 21 august 1 723, Ia moşia sa de Ungă Mon
cov a - Dimitrovk a. Corpul lmbălsămat a fost adus ia Moscova şi in gropat Ia 1 octombrie In
biserica zidită de ei, Sfinţii Constantin şi El e n a, In t·urtca mănăstirii greceşti Sfintul Nicolae.

Acolo se

mal găseau lnmormlntate : prima soţle, Casandra Cantacuzino ş i fiica sa Smaranda.
Mal tirziu, tot aici, au fost lnmormtntaţl M aria, fiica sa şi Antioh Cantemir, fiul său, una din

cele

mai Importante

figuri

culturale ale Europei veacului al X V I I I-lea (Apud, I.D. Lăudat,

Dimitrie Cantem ir, Editura Junimea 1 978, p. 34 - 43).
118 Nicolae Iorga , Memorii, 1 932 - 1 938 ( 1 6 iunie
119 Nicolae Iorga, op. cit., (15 Iunie 1 935).

1 935,

120 Idem ( 16 iunie 1 935 ).
1 21 lbidem.
1 22 Arhivele Statului laşi, fond Primăria Municipiului
1 23 ldem, f. 1 .
1 14 ldem, f . 8.

1211

f. 138.

A rhive le

Statului

Iaşi, fond

pag.

259).

laşi, dosar

Inspectoratul Regional de

ne

Poliţie

231/1935, f. 3.
Iaşi, dosar

6/1935,

Idem, fond Primăria Municipiului Iaşi, dosar 231/1935, f. 3 - 4 .
Ultimii descendcnţl al lui D. Cantemir erau : Constanta Gr. Ghyca, Grigore Ghyca,
Ion Constantin Gr. Ghyca, Alexandru Gr. Ghyca, Ellza Ctmplneanu, Irina Costăchel Sturza,
1 27

30

-

oarcetln l.atonce
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din tren au fost trase 1 �1 salve de tun, iar cl opo tele bisericilor din oraş au sunat. Coşciugul a
fost ridicat de profesori al Unlver5lt4ţii leşene şi aşezat pe un afet de tun . O campanie mlll
tar.ll a dat onorul, Iar după efectuarea unul scur t serviciu divin, cortegiul, stril.bătlnd străzile

Arcului şi Ştefan cel Mare, s-a in dreptat e.lllre MltropolleliB.
La Mitropolie, dupA o scurtA sluj bA religioasă, mltropolltul a ro stit un di s n rr · r t nf'l
rlc, p e care Nicolae Iorga l-a cara ct erizat ,.plin de greşeli, de fapte şl lipsit d e v i bra ţ ie � nu .
Confor m pro gra mul ui stabilit , urma ca si criul să fie dus la Trei Ierarhi unde treb ula să albe
loc In ace ea zi tnhumarea . Dar cum IncepuserA sA fie enunţate unele păreri care p u neau la ln
dolall! că In coşciug s-ar a fla cu a devArat osemintele domnitorului s-a aj uns la solu ţla deschi derii
In t r-un viit o r apropiat a sicriului şi expertizei oseml ntelor .
D eschiderea si criului şi relnhumarea osemintelor domnitorului Dimitrie Ca ntfmlr au
av u t loc In ziua de 16 au g ust 1935, In prezen ta unui public nu meros, ale.lltult . dl n ofici alităţi
şi un grup de studenţi venlţl ln laşi Impreu nA cu Nicolae Iorga1 3o, In ,.M emoriil�" l ui Nicolae
Iorga găsim următoarea descriere a even iment ului : ,.La orel e 10 ( 1 6 a u gust/ 1 9 3 5' - N.N.) se
deschide slcrlul. fnăuntru, supt sigiliul pus de Le gaţla de l a Moscova, adeverirea că acestea- sint
oasele. Ele se vl!Q fără craniu, şira spinării şi coa stele , cu ceva din braţe, picioare şi un singur
dege t. Veşmtntul oriental de mătasl! are o cul oare ştearsă gălbule. La mlnecl nasturi ordinari
de o s ... Nici un Inel . . . " 111. tn prezenta speclallştllor, Istorici, medici leglştl, după d eschiderea
•lcriuluil�z a fost alcl!tult proce sul - verba l de constatare pe care Il reproducem tn extc nso :
,.Azi 1 6 august 1 935, tn prezenţa P. S. Vicar al Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, ş. preşedin
telui Comlsiunll :Monumentelor istorice şi a reprezentantului Ministerelor Cultelor s-a deschis
&lcriul trimis de la Moscova de ministrul României, cuprinzind rămăşl"le pămlnteştl ale lui
Dlmllrle Cantemir, Domnul Mo ldove i . S-a găs i t In racl l! o parte din osemlnte, fără craniu, cu
prinzind o aa ele, braţul şi picioarele, lrnpresurate de resturile unui veşmlnt de mătasă croit
oriental, din care s-au fotografiat, lmpreună cu oase le tnsăşi capetele rnlneeilor. M edicu l legist
(d r. Bălan - N.N.) a coqsta tat prezenţa corpului unul om In virstA de aproa pe 50 de ani,
avind talia de 1 , 65 m, ceea ce corespu nde intrutotu l cu datele Istorice privitoare la Dimitrie
Vodă. Aşeztndu -se, lmpreună cu giulgiul ln care au fost aduse, In sicrlul de aramă pregătit de
Comlsiunea Monumentelor Istorice, s-a aşezat trupul In gropniţa domnească din dreapta naosulul Bisericii celor trei Ierarhi & 1aa .
Imediat după lnhumarea osemintelor, care s-a desfăşurat Intr-un cadru sobru, In Au l a
Universităţii, Ni co lae Iorga a conferenţlat despre valoarea operei seri se a lui D imitrie Cante
mir, la care a p arti cipat - dupl! cum noteaz1l. N i colae Iorga - ,.multă lume " 1 3' .
Manifestaţiile comemorative de I a I a şi au mers nu r areo ri mină In mină cu iniţiativele
diferitelor so cietăţi pentru ridicarea unor monumente dedi ate eroilor din războiul pentru,
I n t regirea neamului şi luptătorllor pentru infAptuirea acestui ideal. In vara anului 1919
1 n urma u nor mari serbări desfăşurate la R ep edea , s-au strins şi primele fonduri pentru lnăl
ţan·a monumentului e roilo r p atrie it36 , care avea să fie realizat opt ani mai tirziu, graţie con
cursului socletl!ţii �Mo rm in te le eroilor• 1ae . In mai 1921, cu ocazia comemorări! a trei decenii de
�-

•

la moartea lui Kogăln iceanu, At eneul Tl!tăraşi a Iniţiat o colectă publică pentru executarea
bustulul Ilu strului flu al Iaşllorla7 • Prin contribuţia bănească a Ateneului, a Prim ăriei, a altor

I n sti tu ţii şi a unor persoane particulare, tn toamna aceluiaşi an, la 14 n o iembrie, pe mormintul
de la Eterni tat ea, Ateneul din Tătăraşi a dezvelit bustul marelui on pol i tic138 •

Margareta Ghyca, Gr i g ore C. Ghyca, Ana Alexandru Em. L ahovary născută Kreţulescu, Marin
Gh. Sturdza (,\1i clăuş eni), Scarlat Ion Ghyca (Miclăuşenl), Ecaterina Olănescu, Maria O l ănescu,

Ana Macedonsky (văduva poetului ), George Slătineanu, Emanoil Slă tl ne anu (A rhiv ele S tatului
laşi, fond Primăria Municipiului Iaşi, dosar 231/1935, f. 10. 18).
us l de m, f o n d I n spectoratul R egional de P o liţi e laşi, dosar 6/1935, f. 1 62 - 171.
129 Nicol ae lorga, 1\lemorii, VII, 1932 - 1938 (16 iunie 1935, p. 35).
130 Idem (15 au gust 1935, 1 6 august 1935, pag. 269 - 270).
131 ldem (16 august 1925, pag. 270).
113 U
niversu l, nr. 227 din 19 august 1935.
1 88 Arhivele Statului Iaşi, fond Primăria Municipiului I aşi , dosar 2 3 1 / 1 935, f. 20.
13� N. Iorga, ,\olemorii, V I I , 1932 - 1938 (16 august 1 935, pag. 270).
m Opinia, nr. 3 669 din 1 1 iulie 1919 ; nr. 3 671 din 15 iuli e 1 9 1 9 .
138 Idem , n r . 5 999 din 23 mai 1927.
137 ldem, nr. 4 211 din 28 mai 1921 ; Arhivele Statului Iaşi, fond Primăria Municipiului
latl, dos81' -4 351 din 15 noiembrie 1 92 1 .
1811 Opinia , nr . 4 3 5 1 di n 15 noiembrie 1921.
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La 3 februarie 1924, din ln lţlaUva unor ofiţeri de rezervă s-a hotil.rlt deschiderea unei sub·
scrlpţii publice pentru ridicarea la Iaşi a monumentulul eroilor D iviziei a I I-a cavalerie din
Moldova138• Cu concursul efectiv al prefecturll, Teatrului Naţional şi al altor Instituţii, monu
mentul de bronz, operă a sculptorului Dimltriu Blrlad, a fost dezvelit la 30 mal 1 927, In aceeaşi
zl cu monumentul (;nlrli dln Piaţa Tufll. Solemnltatea s-a desfăşurat in prezenţa reginei, a prin
ţulul moştenitor, a principesei Elena şi Ileana, a miniştrilor l u crărilor publice şi de război, c .
Melssner şi general Ludovic Mlrcescu şi a mal mul ţi generali. Pe terenul din taţa Reglmentulul
7 Roşiori, unde a fost a mplasatA statuia eroilor Diviziei a I-a de cavalerie, In prezenţa oaspe
ţilor dln Capitală şi a autoritAtilor locale, s-a făcut un Istoric al luptelor purtate In marele război de
către ostaşii acestei dlvlzll, evldenţlindu-se jertfele umane ale reglmentulul I I dln această
divizie care, In timpul şarjci de la Pruncru, a rămas cu numai 134 de soldaţi din cel 5 ooouo .
La 16 octombrie 1 938 a fost Inaugurat la Iaşi, In locuinţa domnitorului Principatelor
Unite, In prezenţa marelui nostru Istorie, Nicolae Iorga - care a dat un substanţial concura
pentru adunarea de piese - muzeul Cuza Vodă141 •

Imediat după unire, opera de cimentare a legăturilor dintre românii din Vechiul regat
şi cei din noile ţinuturi s-a realizat şi pe calea a numeroase vizite reciproce . Pentru aceştia din
urmă, oraşul laşi păstra valoarea de simbol al unităţii naţionale. De aici, interesul lor constant
pentru cunoaşterea unul loc atit de lncărcat de Istorie . Oraşul s-a dovedit a fi totdeauna şi
pentru toţi o gazdă dintre cele mal ospltallere. In perioada i mediat urmAtoare Marll Uniri,
cind cel mal mulţi dintre români din celelalte provincii vedeau pentru prima datA Iaşii, pri·
mlrile ce 11 s-au făcut au avut un fast şi un ceremonia] aparte. Aşa de pildă, la 17 noiembrie
1 919, cind reprezentanţii Basarabiei In Parlamentul României lntregite, aflaţi In drum spre
Capitală, s-au oprit In Iaşi, pentru un pelerinaj la statuia lui Ştefan cel Mare, el au fost Intim
pinati şi conduşi nu numai de către autorităţile administraţiei locale, el şi de corpul profesoral
al Universităţii şi de numeroşi studenţt162 •

Intre 1 şi 3 iulie 1920 oraşul a fost gazda unor grupe de elevi şi profesori din zonele Crlşu
lul şi Beluşulul. Şi de data aceasta - observa "Opinia" - oraşul, unde Idealismul n-a Incetat
vreodată de a f1 forţa sa, &·a arătat la lnălţimea vremurilor legendare, caracteristic geniului
său de a fi şi la zile de bucurie, ca şi la cele de Intristare, tot bine primitor şi cu suflet des
chls143. In chiar seara sosirii, Conservatorul le-a oferit prilejul de a asista la producţiile sale de
sflrşit de an. In cele trei zile cit el au stat In oraş, Intre elevii Ieşeni s-a manifestat o adevărată
competiţie pentru a le asigura condiţii cit mal plăcute In fosta capitală a Moldovei. In ultima
zi, Mihail Sadoveanu a venit In mijlocul tinerilor transilvăneni, pentru a-şi exprima sincera
bucurie de a saluta pc fraţii de peste CarpaţP44 • La 6 mal 1922, cind studenţii bucovlnenl au
v enit la Iaşi pentru a vizita oraşul şi pentru a asista la conferinţele organizate de universitate,
la sosire, el au fost tntlmpinaţi de studenţimea ieşeană, venită cu drapelul româncelor din Sibiu,
simbol al luptei Intregului popor pentru unire şi al sacrificillor din războiul pentru lntrcgirl'a
neamului, de oficialităţile j u deţului şi municipiului şi de numeroşi profesori. La coborirea din
vagonul Impodobit cu drapele tricolore, fanfara a Intonat Imnul naţional, Iar de pe peron spre
oaspeţi şi de la oaspeţi spre peron au �ăzut adevărate ploi de flori. In cuvintul de răspuns al
prof. C. Beraru de la Universitatea din Cernăuţi la salutul adresat de preşedintele Comisiei
lnterimare, Eugen Heroveanu, s-a evidenţiat că la Iaşi au fost lnfăptulte toate operele mari.
la Iaşi s-au reslmţlt clipele cele mal grele , dar şi marea bucurie de a se vedea Intii reunlte toate
provinciile româneşti. Re ctorul Traian Bratu , adinc emoţionat de puternica manifesta ţie de
solidaritate na ţională, a salutat, In numele universităţii locale, pe studentii din Cernăuţi la
primul lor pas In Iaşi, amintind de unirea ţărilor surori şi de desăvlrşirea idealului naţional.
De la gară, cortegiul, In cintecul muzicii şi cu drapelul din Sibiu desfăşurat, s-a· Indreptat spre
Piaţa Unirii. Alei, In jurul statuii lui Cuza-Vodă s-a incins o mare horă a unirii, la care au luat
parte to!l cei prezenţilU.
In anii următori, grupurile de excursionlştl din provlndill' unite, veniti.' la Iaşi, formate,
In special, din elevi, invăţători şi profesori s-au bucur:\l, fără excep ţ ie , de ac�h-aşi calde primiri14&.
1 3 9 ldem, nr. 5 073
ldem, n r. 6 004
1 4 1 ldem, nr. 9 466
142 Arhivele Statului
Ho

1oa

114 lbidem.

us

ldem, nr. 3 956

din 1 mai 1 !12-1 .
din 31 mai 1927.
din 1 8 octombrie 1 938.
Iaşi, fon d Primăria Municipiului laşi, dosar
dln 6 Iunie 1920.

Idem, nr. 4 487 din 10 mal 1922.
Jdem, nr. 4 912 din 15 octombrie 1923 ; nr.
Statului Iaşi, fond Prlmlirla Municipiului laşi, dosar
ua

1 1 / 1 9 ! 9,

f.

75.

5 879 din 29 decembrie 1926 ; Arhivele
265/1926, f. 30.
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lJ n ceremonia] a parte a avu t loc cu pril ej u l sosirii , la 25 mal 1927, a elevilor şi elevelor şcolii
normale mixte din Abrud, care au vizitat şcoala normală Vasile L up u, In cadrul unei exc ursU
ce a cuprins oraşele Bucureşti, Iaşi, Chişinău, Ploieşti, Constanta, Brăila şi Galaţi pe nt ru a da
un fes tival l n vederea colectArll de fonduri necesare ridicării unei statul a lui Avram Iancu la
Abrud147. Elevii au fost primiti de gazde, I mbricate In costume naţionale, care la sosire le·au
int onat un marş de pri et enle . Profesorul Gh. Ghibănescu, In cuvintul de bun sosit, a evidenţiat
rolul moţilor In lupta p entru păstrarea fiin ţe i naţionale. DupA v izi ta rea şcolii, elevii din laşi au
clntat clntece populare din Mo ldov a (.,Lingă le a gAn " , "Mindrullţo din cel sat", do in e), sflrşlnd
cu Multi ani trăiască 1 Emoti onat de spe ct acol , un el ev din Abrud a expu� Istoricul moţllor,
demni u rmaşi al lui Avram Iancu , lncbeind cu Trăiască România Mare ! Festivitatea s-a st lrşlt
'
cu o horă comun ă.
Ca şi inainte de Unire, după 1 9 1 8 , Universitatea leşeanll a continuat sA reprezlnlc un
punct de a tra cţ i e pentru numeroşi stu den ti din Ba sa rabia , Bucovina şi TransllV'anla148, O grijă
aparte a manifestat conducerea el pent ru Inscrierea la studii a cit mal mulţi tineri basa'rabenl.
în lmprejurările g re le din primii ani postbellcl, u n l ver�ltat ea a făcut sacrificii cum nu
f ăcus e niciodată In is1"oria sa per.tru l i r ere1ul din vechra Românie spre a asigura condiţi i
prieln ice de stu diu şl de locuit studenţilor basarabenf14t.
In acelaşi timp, aportul Iaşilor la organizarea invllţămlntului superior tn limba română
de la Cluj şi CernAuti a i ost consi derabil . ln iunie 1919, consiliul facnltllţll de drept din Iaşi ,
luind In dezbatere problema reorganizărti universită ţii din Cernăuţi, a d ecis sll-t ' dea In tregul
sAu conc u rs , Indeosebi facultăţii j u ridice, pentru ca ea să-şl poată InceP.: .jiCtivltatea la 1 octom
brie al aceluiaşi · an. S-a hotărlt ca profe sorii facultăţii de d rept să tina cursuri regulate odată
s a u de dou ă ori pe săptămlnă la facultatea similarA din Cemăuţilso .
ln toamna anului 1 9 19, cu prilej ul deschiderii cursurilor Universitllţii din Cluj un număr
ln�mnat de profe so ri din Iaşi au co mpleta t disciplinele la care facultăţile clujene nu aveau
specialişti. Astfel , In sept embrie 1919, profesoru l de latină şi fra n ceză de la liceul internat, Vasile
Bow-ca, a fost numit agre gat definitiv la cat e dra de filologic clasică a facultăţii de l it e re din
Cluj, profesorul I. P aul , de filozofie ş i germană de la acelaşi li ceu a devenit profesor titular la
e st cl i ră1; 1, in noiembrie 1 91 9, profeson • l Ioan Scriban de la U n i v l"''!!,tatca dln , Iaşi s-a trans
ferat pe postul de zoolo gie şi anatomie compara tă al Universităţii din Clujl52, N i cu Teodorescu
de la Consel"\•atorul di n laşi la cel din Cluj etcl•a .
În feb rua rie 1 920, cu ocazia (leschiderU ofici ale a Universităţii c l uj cn e , c are s-a făcut
In prezen\a regel ui Ferdinand, profesorul Dimitrie Gusti, citind textul prin care universitatea
leşP a n ă sa luta acest eveniment, arăta că misiunea univ ersi tă ţ ii din Cluj, de a propăvădul ide·
alul naţional, trezea tn Universit atea din Iaşi amintiri preţioase. Ga o bucurie rccunoscătoare,
un iver�itatea din Iaşi tşi in dreaptă glndu 1 spre pri mii el profesori, care In ziua de 26 octombri e
1860, cind s-a inaugurat Universitatea din laşi, din 1 1 , clţi e rau atunci la facultatea de drept ,
l i t•·n· şi şt i inţ e , 5 erau din Transil vania : Suciu, E mi lia n, Micle, Pop, primul decan al facultăţii
u n i te •k litere şi ştiinţe şi Simion Bărriuţiu. Universitatea din Iaşi nu poate uita că aceşti pro
fesori ardeleni au dat strălucire In ceputurilor ei, in special, nu poate uita figura marelui tran
silvănean, a ma rel u i român Simion Bărnutiu, care şi astăzi planează asupra Universităţii din
Iaşi ş i-i pa tron eaz A activitatea. Dat fiind legăturile cordiale, tradiţionale intre Transilvania
şi \Jnivl'rsi tall•a din Iaş i , aceasta din urmă lşi exprimă dorinţa vi e de a in tra tn relaţii to t mal
stl'lnsc şi ma l fe r l c l,t e cu sora ei Clujana, p ent ru a face, ImpreunA cu celelalte universi tăţi surori,
ca unltrca po l i tlt'ă clştlgată pri n forta bai onetelor să se p ă st rez e şi să se consfinţească printr-o
uni t a le s upcrloară culturală datorUă for t e i 1 del l şi a d evărului . Univers itatea din laşi - se arăta
tn i nche i e re - tş i exp ri ma Increderea ci prof un dă tn viitorul universităţii din Cluj, care, si t ua t li
la Int ilnirea O rientului cu Occidentul , ocupi! un post de onoare n aţion ală şi are ch emarea de a
de v e n i far u l intelectual al n a ţlun ii U4 ,
în a pril ie 1 920, la cererea profesorilor ieşeni I . Paul ş i Dlmitriu, care se mu tas<'ră In
t oa m na anului 1 9 1 \J la Universit atea din C l uj , senatul Universităţii din I aş i a d onat institu11 7 A rhh:clc Statului Iaşi, fond Prefectura j u deţului
Iaşi dosar 1 8 / 1 927, f. 9 ; O pi n i a,
n r. o 002 din 28 mai 1927.
14 8 Opinia, 1:r. 4 08 7 d i n 1 5 decembrie 1 92 0 .
U9 Idem, n r . 3 840 din 1 5 februarie 1920.
130 Idem, n r .
:3 6 6 0 din 29 iunie 1919.
151 ldcm, nr. 3 7 :34 din 27 se p tem b ri e 1 9 1 9.
1 52 l dem
, nr. 3 778 din 19 noiembrie l \J l 9.
153
Idem, nr. 3 782 din 24 n o ie m brie 1 9 1 9 .
1 3-1 Idcm, nr. 3 842 din
19 febru arie 1920.
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ţlel clujene, In semn de preţuire faţă de tlnăra şcoală superioară românească, tabloul Execuţia
i ui Horia, realizat de Gh. Popovlci, directorul şcolii de bele arte din Iaşi. Tabloul avind dimen

siuni de 6/3 m, fusese pictat la Inceputul veacului nostru şi trimis ·la Paris, la una din expozi
ţiile Internaţionale. Din cauza opoziţiei guvernului maghiar, el n u a putut fi însă expus. Re
adu& la Iaşi, el a fost aşezat In sala Senatului UnlversltăţlflG5.
Pe de altă parte, chiar din primul an universitar postbelic, conducerea universităţii a
iniţiat actiunea de Instruire a profesorilor basarabeni, prin intermediul unor cursuri libere
·de vară, activitate ce s-a repetat sistematic şi care a reprezentat tot atitea prilejuri de consoli
dare a legăturilor ştiinţifice şi culturale cu intelectualii din această p rovincien•.
După Marea Unire, un sentiment la fel de puternic s-a manifestat şi la Ieşeni pentru o
-cunoaştere mal profundă şi pentru apropierea sufletească din românii din provinciile desroblte.
La realizarea acestor deziderate o contribuţie aparte şi-a adus-o Ateneul popular Tătăraşi,
creat Imediat după Unire din Iniţiativa unor l ocalnici, cu sarcina expresă de a activa ,.ca un
Grganlsm de propagandă pentru tnălţarea nca mulul românesc prin cultură naţională" . .. Este
un mare i nteres naţional- scria VIctor Munteanu - in legăturii cu obiectivele propuse de Ateneu,
In articolul OPERA "DE ED UCA ŢIE NA Ţ IONALĂ - ca să ne stringem rindurile n u ca
11ă deznaţionalizăm pe nimeni, căci nu avem nevoie de aceasta deoarece lnăuntrul statului nostru
sintem o majoritate etnică, dar ca să "'* apropiem suneteşte toţi fiii patriei noastre, să creăm aceea
unitate sufletească, pentru a putea aşeza pe o temelie solidă RomAnia de miine . Nu trebuie
uitate adevărurile scoase din Istorie din care se pot trage invăţămlnte, Iar unul dintre a cestea,
lntcmclatc pe fapte petrecute este că situaţiile dobindite nu pot fi totdeauna eterne şi de aceea
să fi m de strajă, să veghem zi şi noapte, să nu coalizăm sufleteşte şi să ne punem pe muncă " 157•
fn primii ani de după unire, numeroase grupuri de ieşeni a u participat la excursii organi
zate In Bucovina, In Transilvania sau In Basarabia. Este semnificativ faptul că cea dintii ex
cursie efectuată tn noile ţ i nuturi a avut drept obiectiv locul de veşnică odihnă al marelui voie
vod al Moldovei, Ştefan cel Mare. Cu prilejul comemorării a 451 ani de la moartea lui Ştefan
cel Mare, din _iniţlatlva asoclaţl!'i "Frăţia Moldovei Unite", a fost organizată o mare excursie
la mănăstirea Pulna, prilej cu care ieşenii s-au Intilnit cu p clcrinii din Bucovina, veniţi şi el
la procesiune. fn afara grupului de ieşeni, au participnt miniştrii Vasile Goldiş, Ion Nistor,
Al. Constantinescu, C. Angelcscu şi Buzdugan, armata, prin rcgimentele 13 Iaşi, 25 Rahov a
�1 15 Războicni - Ştefan cel Mare. Pc mormintul marelui voievod au fost depuse coroane din
partea Universităţii leşene , a studenţilor şi a Frăţit'i Moldovc>l Unile. In cuvlntările ţinute,
s-a evocat fi!-(urn marelui domnitor şi epoea de lupte inl'hl'iată prin unirea românilor de pre
tu t lndenP�•. Pclerinaj ul la mormintul lui Stefan cel Mnre a fost apoi repe tat, an de an, graţie
Iniţiativelor Ateneulul Tătăraşl şi asociaţl � i Frăţia Moldovei Unite, cu care prilejuri au parti

cipat sute de Ieşeni, ce au drpus coroane nu numai pe mormintul l u i Ştefan cel Mare, ci şi pe
eri ale volevozilor mo ldovrnl de la biserica Bogdan din Rlldăutl158• Dintre acestea, excursia
din H i - 1 7 iulie 1921 a m:ut o mai amplă semnificaţie din punct de vedere naţional, prin faptul
că cetăţenii !'apitalci Moldovei cfcctuau prima lor vizită In oraşul Cernău ţ i160• Cu prilejul

pelerinaj u l u i efectuat In iulie 1922 de către cel 600 de ieşeni, profesorul Gh. Ghibăneseu a ţinut
la Suceava conferinţa La poalele cetălii lui Ştefan cel Mare, iar corurile Ateneului Tătăraşi ,

comunei Osoi şi oraşului Tirgu Frumos, dirijate de Antonin Ciolan, au prezentat aici un progllli m
evocind in acel cadru momentele cele mai semnificative ale rcdeştcptării naţionale16 1•

artistic. La mănăstirea l'utna, Mihail Sadoveanu a vorbit despre viaţa lui Ştefan cel Mare,

In fiecare an, grupuri de elevi, de studenţi, de lnvăţătorl, de profesori sau de localnic i
apartinind unor profesii sau straturi sociale dintre cele mal diverse au vizitat oraşe şi locuri
din provinciile u n i t e carr aveau profunde semnificaţii istorice pentru poporul român.

fnlre

153 Tdem, nr. 3 90-1 din 4 mai 1 9 20 ; nF. 8 336 din 4 mnrtie 1 935. (In prezent el este expus
In holul Palatului Culturii).
136 ldcm, nr. :1 6 7 6 din 20 Iulie 1 9 1 9 ; nr. 3 677 din 22 iulie 1 9 1 9 ; nr. 3 955 din 4 iulie
1 9:.!0 ; Arhivele S t a tului I aşi, fond Primăria Municipiului laşi, dosar 1 1 / 1 9 1 9, f. 6 1 - 62 .

70 ;

157 ldem, n r . 4 2:31 d i n 28 mai 1 92 1 .
158 Arhivele Statului
Iaşi, fond Primă:ria l\lunlcipiului
Opinia, n r . 3 6 7 3 d i n 17 iulie 1 9 1 9 .

laşi, dos ar 1 1 / 1 9 19, f . 64, 6 7 ş i

1 50 Id c m , f. ()5 ; 1 2 } 1 923, f . 37.
160 I dem,

161 Opinia nr.

dosar 243 / 1 92 1 ,

f.

4 5 4 5 din 2 1

5 şi

17.

1 ulle 1922.
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excursionişl1 figurau adeseori şi re pre2.en tanţl de seamA al vieţii culturale şi ştiinţifice a oraşului
ca Sadoveanu, Parhon, Mlronescu şi alţi ! L8S .
Prin ampl oarea manlfe sl aţUlor organizate, reUne a tenţia excursia efectu a tă Intre 17
ş i 2 9 Iulie 1924, la care au participat 500 de Ieşeni, printre care 40 de elevi ai şcolU normale Vasile
Lupu şi intelectuali din Moldova, Basarabia şi Bucovina, care a avut ca principal obiectiv
vl2.itarea principalelor locuri Istorice ale provinciei de peste Carpaţi: Tlrgu Mureş, Clmpia Turzll,
Clmpla Crlstlşulul, unde se aflA mormintul lui Andrei Şaguna de la Riişlnarl, mormintul lui
Gheorgh e Laz!l.r de la Avrig .
Pretutindeni, I n locurile vi zita te , leşenli au fost tntimplnaţl ş i salutaţi d e personalităţile
cele mal marcante, eKcurela dovedindu-se - aşa cum remarca ziarul clujean "Cultura poporului"
In numArul special dedlcat Ateneulul Tătăt aşl, care o organizase - un "adevărat eveniment
In propa garea culturi! şi clmentarea solidarit ăţii naţionale prin cultură"183• In numărul său
festiv, din 20 Iulie 1924, acelaşi ziar făcea o caldă urare moldovenilor sosiţi In oraŞ': wBIII.e aţi
venit descăllcAtori ai unor tradilil vechi şi dru meţi care aduceţi In inimile şi sufletele voastre
t recut u l măreţ şi plin de fapte mari ale Moldovei, fiţi bineveniţi pe pămlntul Ardealului 1 Cu
vol aduceţi idealismul curat şi aduceri aminte de pe locurile cele mai scumpe tuturor românilor,
din ţ ara mormint ului lui Ştefan cel Mare şi Sfint, de pe locurile de vitejie din Moldova de p e ste
Prut şi din Iaşii cultural şi istoric, In care dorm şi voievozl\scumpl şi scriitori şi lnviiţaţl ai nea
mului ro mânesc" 18 4 • Pretuim Moldov a şi pe moldoveni, pentru care ardelenii nutresc cele ma l
vii simpatii- declara prof.univ. c. Bogdan-Duică, In discursul de recepţie de la Cluj, din 1 9
iulie 1 924. . . Veniţi Intre noi cu acelaşi sentiment de iubire şi daţi di n spirit.Pl d-voastră, care n u
este de prisos a l e i . Repetati vi:r.itele. Adu ceţi chiar elemente moldoveneştf care să se statorni ·
cească alei ; s!.ntem fericiti s ă le primim ; ştim cit sint de sincere ş i tnsetate de ideal. R o g priviţi
univ ersitatea din Cluj ca o continuare a operei l ui Alecsandri, Russo, Creangă, Conta, KogAlni
ceanu şi a intreBI! pleiade de cu get i! tori şi artişti ai Moldovei. Primirea dvs. e urta din puţinele
zile fericite care au fost date poporului ardelean . . . " 1 66 • Aţi venit să contribuiţi la o operă Imensă :
Intregirea sufletească - declara Şt. Meteş, In aceeaşi zi, In numele cetăţenilor oraşului Cluj.
Prin sufletul vostru duios, prin dezintere sarea şi vitejia voastră aţi cucerit un mare loc In inima
tuturor generaţiilor ce vor urma. Peste rănile făcute de politicianism,. turnaţi uDtdeleDlllu 1
i ubirii şi al alini!rll. Avind aceeaşi afinitate sufletească veţi găsi intre noi bucurie şi Incredere
6
ş i pentru fapta voastră mare, nu ştim cum o să vă răsplătim '< 1 6 •
Cu prilejul

primirii ieşeni l or la Cluj au luat parte un mare număr de moţ!, iar la festi·

vitatea de la Teatrul Naţional a vorbit profesorul 1. Ştefănescu ; la Oradea ieşeni! au fost salu·
tati de Gala Ga l action, la Arad de I. Savin, l a Lugoj, de Ion Vidu care, in urma cu trei ani ,
I n Iulie 1 921 avusese prilejul să viziteze Iaşii c u prilejul unul concert coral susţinut !.11 sala T ea •
trul u l NaţlonaP87, a dat un concert ln cinstea oaspeţilor, la Cîmpia Libertăţii a vorbit Ion Lupaş. ·
Iar l a Sibiu, sfinţlndu-se drapelul Ateneului, p e a l cărui steag era deviza : "Unire prin cultură " ,
a vorbit Vasile Goldiş, preşedintele ,.Astrelw 1U, prilej cu care luptătorul ardelean a fost pro·
clamat membru de onoare al Ateneului159• " Senin! purtători de noroc din plaiurile blondei

Moldova, bine aţi venit la noi i - scria ziarul arădean "Tribuna nouă" din 21 iulie 1924. In
flamura ce ne aduceţi este Idealul , In cuvintul ce n e spuneţi este vraja care a rodlt pe seam!l
lumii grădina minune a sufletului românesc ... Ne veţi Intelege, ne veţi cunoaşte . Veţi stringe
cu dra g asprele voastre miini de străjeri " . Şi bucuria noastră a tuturor nu va fi mică, vAzind
Inceputurile noastre triumfătoare . P entru că mină tn mină cu voi, vedem şi noi mai bine. Iubi·
rea l impezeşte ochii şi sporeşte In crederea. Peste zidurile vechilor şi numeroaselor lntocmlri

m isteru 1 sehelelor sufleteşti . . . Să lnvăţăm ln doi drumul stelelor cu noroc. Şi·l vom cunoaşte"

româneşti din Arad, ri!sar schelele construcţiilor de mllne. l\leşterl mai mari, aţi venit să ne spuneţi

182

Idem, nr.

4 484

din

5 mal 1922 ;

nr.

4 584

din

24

iulie,

1922 ;

nr.

4 862

din

16

l7o .

august

1923 ; nr. 4 911 din 14 noiembrie 1923 ; nr. 4 923 din 28 noiembrie 1923 ; nr. 5 184 din 15 Iulie
1924 ; nr. 5 1 77 din 30 august 1924 ; nr. 6 362 din 3 august 1928 ; Arhivele Statului Iaşi, fond

Primăria Municipiului I�i, dosar 12/1925 ; 12/ 1 928, f . 12.
113 O pinia, nr. 5 184 din 1 5 iulle 1924.
164 Idem, nr. 5 1 55 din 9 august 1924.
1 15 ibidem.
111 ib idem.
187 Arhivele Statului Iaşi, fond Prefectura judeţului laşi, dosar 76/1921, f. 69.
188 Opinia, nr. 5 184 din 15 Iulie 1924.
161 I dern, nr. 8 044 dln 13 febPUarie 1934.
17a ldern, nr. 5 1 58 din 13 au gu st 1924.
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din Arad, dr. Lazăr Nlchl, a unei coroane de laurl, din partea oraşului Arad, acesta a spus :
..Porţile oraşului s-au deschis larg ca să vă lmbrll.ţlşeze cu drag fraţi din dulcea BucovinA şi din

Cu prilejul predărU conducAtorului Ateneulul din Iaşi de către directorul palatului culturii

Moldova dintre Carpaţi şi Nistru. Sintem fericiţi să vă arătăm bucuria n oastră aci In Palatul
cultural, Intemeiat acum zece ani de străini, dar prin vlaga ţăranului nostru şi care a ajuns acum
altar de lumină pentru fUI acestui ţăran. Oraşul Arad se simte mindru şi prea onorat şi va oferă
această cunună, ruglndu-vil. ca, duclndu-vă acasă, să transmiteţi tuturor fraţilor moldoveni
frăţia şi Iubirea voastră şi să le spun eţi că a i ci domneşte aceeaşi conştUnţil. româneas că " 1 7 1 •
"Pe timpul refuglului nostru In Moldova, unde ne-au adus vitregiile războiului, moldo
venii au lmpil.rţlt cu noi - refugiaţli din Ardeal, Bucovina şi Banat
frăţeşte ultima fărlml
tură de mil.lalu , ne-au adăpostit pe toţi, dinaintea duşmanului cotropltor
scria la 20 iulie
1924 ziarul timişorean "Banatul Românesc". De el ne leagă o mulţime de obiceiuri, care sint
Identice cu ale noastre, a bănil.ţenilor . După cum moldovenll s-au arătat fraţi buni cu noi In
zile de mizerie şi de restrişte, se cuvine ca şi noi să-I primim cu Inima deschisă şi intr-o lmbră
ţlşare frăţească să căutăm a săvlrşl cea mal frumoasă serbare culturală ce s-a văzut vreodată" 171 •
,.Poporul Ardealului, In sflrşlt liber, se simte onora t şi măgulit de vizita moldovenilor
-

-

-

declara dr. Preda, preşedintele . .Astre!" din Sibiu, In discursul din 27 iulie 1924. Asociaţia
pentru propagarea culturii şi literaturii, mlndră de contribuţia el de acum 64 de ani la pregă
tirea un irii măreţe de azi, e fericită să vă ureze, prin mine, bine aţi venit. Sosiţi din regiunile
lndepărtate ale Moldovei viteze, unde, In timpul războiului, a fost atlta suferinţă, dar şi atlta
glorie, fiecare ceas de restrişte era atunci pentru noi un cer de mindrie şi de speranţă" 1 73•
,.Cu braţele deschise şi cu lnlmlle pline de dragoste frăţească, vă zicem din tot sufletul :
bine aţi venit ! Bine aţi venit pe pAmintul sUnt al Blajului, unde In vremuri de restrişte s-au
aprins cele dintîi focare de cultură naţională din Ardeal. Bine aţi venit In locurile unde s-au
rugat, au muncit, au scris şi au lnvăţat pc alţii, dascilll ca Samuil Clain, Gheorghe Şincai şi
Petru Maior" - declara la 27 iulie 1927 prof. dr. Al. Lupeanu, din Blaj, in cuvintul de bun
sosit. Vă rugăm să vă simţiţi ca la voi- continua el. Blajul nostru modest este al neamului
Intreg. ŞI cind �ţi reveni Iarăşi Ia Iaşi, la Suceava şi la Tighinn să spuneţi tuturor celor ce n-au
putut să fie alei. la frăţeasca noastră lmbrăţlşarc. că Blaj u l ii salută c u . dragoste şi pe ei şi el
vrl'a să fie tot ceea ce a fost totdeauna : cuib de şcoli de simţiri naţionale" 1" .
,.Cel dintii regiment românesc intrat In Braşov , In 1 9 1 6 , a fost un regiment moldovenesc,
al I I-lea. In retragere, mulţi români de alei au urmat trupele In Moldova, unde au cunoscut
minunata ospitalitate şi superioarele calităţi ale moldovenilor. ŞI cel rămaşi In urmă au şti u t
sa păstreze neştirbită demnitatea naţională, dovadă cele 7 condamnări la moarte In Braşov " arăta dr. Ciurea, prefectul judeţului Braşov, la 28 Iulie 1 924 . ..Cu sUmă şi din toată Inima vă
zic, In numele Braşovului, bine aţi venit 1 - rlcclara, In aceeaşi zi, dr. Schnell, primarul oraşului
In banchetul din sala Transilvania. Opera uniticării surleteşti nimeni n u o p utea !ndeolinl mal
bine, In Ardeal decit moldovenii. Men talitatea dvs. , relaţiile cu Ardealul şi rolul ce l-aţi jucat
In 1 917 vi\ desemnează ca atare. Doresc ca sămlnţa aruncată să cadă pe pămlnt bun, căci mal
presus de partide, există dragoste faţă de patria comună" 173 • ,.Mesageri al culturii şi al unirii,
cu aceeaşi dragoste frăţească, cu care m-aţl primit la voi, vă primim azi Intre noi - căci multe
nopţi de veghe am petrecut lmpreună, mult am suterlt şi am plins, dar tot lm preună a m avut
fericirea să privim răsări tul Izbăvirii şi al glorie!"- declara la 28 iulie Maria Balulescu, in nu
mele femeilor române din Braşov178• " . . . Vorbitoare mal mult decit vorbele - scria ,.Gazeta
Transilvaniei" din Braşov, In nr. 81 din 2 9 . V I I . 1 924 - sint momentele Intilnirii noastre care
rcpr<'zlntă Moldova prietenoasă şi adăpo stitorul Inşi al anilor grei de restrişte. Fraţii moldoveni
n e-au primit cu braţele deschise atunci cind nu mal aveam nici că minurl, nici .familii ; ne-au
îmbărbătat In durerea b'I'elelor suferinţe şi ne-au deschis porţile largi ale nădejdii, care nu pierise,
nici atunci, din Inimile noastre" 1 77 •
Patru ani mal tirziu, Intre 12 şi 2G Iulie 1928, Ateneul Tătăraşl, cu concursul financiar
al Primăriei, a organizat o nouă excursie de proporţii asemănătoare celei din 1924, la care au par
ticipat 100 de Ieşeni şi 300 de lnvăţătorl din Basarabia, vlzltlndu-se Valea Mureşulul, oraşul
1 7 1 ldem, nr. 5 158 din 13 august 1928.
17 1 Ibidem.

173 Idem,nr. 5 163 din 19 august 1024.
17' Ibidem.
17' Idem, nr. 5168 din 24 A uag ust 1924.
17' Ibidem.
177 Ibidem.
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Ttrgu �1ure�. Ţara :l>lo�llor, Turda, mormintul lui Mihai VIteazu l , Abrudu l , Alba lulln, Sarml·
zege tu sa , H a ţl' gu l , Caransebeşul, Turnu Se v erin, Craiova, Constanta şi BrAIIa1 78 .
!Su trebuie pierdute din ved('"re nici lnlţlatlv<'le din primii ani de după Unire ale Tea 
trului �aţional şi orchestre! slmfonlce "George Enescu" din localitate de a propaga In provin

ciile u n ite tradilllle culturale ale Iaşllor şi, l mpii<'J t, ale ţărll1'8. In sperlnl, Teatrul Naţional,.
prln lungile lui turn ec din anll 1919- 1 922 făcute nu numai In oraşe. el şi In satele altor ti·
nuturl, unde n dat spectacole l(ratulte, a tras aici brazde adinci pe ogorul culturii româneşt J 1 8• .
După pri m u l ră zboi mondial, oraşul laşi a dev<'nlt iniţiatorul unor acţiuni menite să
clmenteze vechile relaţll de prietenie slahi llte In veacurile trecute şi consolidate In anii războ

iu l ui de lnliTgire a neamului dintre poporul român şi cel francez. In semn de omagiu pentru
activitatea desfăşurată la laşi In anii războiului pe linia pregătirii armatei române, la 2 Iulie

191 9, Comisia

Jnterlmară a Municipiului a aprobat să fie pusă o placă comemoratlvă pe locuinţa

In care a stat şeful misiunii militare franceze In nomAnia, generalul Berthelot , din acest oro şl8 1.
Du pă Unire s-a fo n dat la laşi o societate a elevilor de liceu, Intitulată .,Grădina ehrtlor", ..care
a luat sub Ingrij ire mormintele ofiţerilor şl soldaţllor francezi căzuţi In războiul de Intregire a nea 

mul ui şi in gropaţl la laşi. In cadrul excursiei ce şi-o programaseră studenţii Ieşeni la Grenoble ,
ei şi-au propus să la ţ ărtnă de pe mormin tele a cestor eroi, pentru ca jertfa francezilor morţ i
pe meleagurllc noastre si! fie trează tn amintirea tinere t ului rlin şcolile franceze, aşa cum ea era

in sufletele tuturor leşenilor. S-a eomandal şi turnat In bronz o frumoasă urnă, modelată de
profesoru 1 1. �1at ee sc u şi de profesoara Stol l o w , pe capacul cărui potir era reprezentată �omânla,
ţlnt n d In brale un ranit francez. S-a hotărtt ca urna să fie umplută cu pămint de p e mormintde
ero i l or francezi , care, impreună cu vederi de l a � l !i răşeş ti să fie oferite \ll.li�Ulul Naţional din
Grenoble, Iar la Grenoble să fie organizată o ceremonie prllejuită de transmitl'rea acestl'l pioase
a m i n tiri a v i tejie! rom âno-franceze182• Grupul de studenţi, In număr de 1 30, condus de prof.
N. Şoerban şi lnsoţt t de rectorul lulian Teodorescu şi profesorii Mll ler, Ştefănescu-Galaţi şi alţii,
au părăs it oraşul Iaşi tn ziua de 1 6 Iulie 1920 dcplasl:ldu -se, pentru patru luni la Grenoble, In
cadrul cărora stu denţ i i au 'participat timp de două luni la cursurile de vară de aici I Ba .

O semnificaţie aparte au avut-o In ansamblul prieteniei româno-franceze vizitele efec
t ua t e la laşi de genera lul Berthelot. In octombrie 1 922, cu ocazia primei lui vizite de după războt
in oraşul de ca re ti legau atitea a mintiri, venind să anunţe municlpalitatea că guvernul francez
a hotărlt să decoreze Iaşii cu "Crucea de război", " pen tru că Iaşul a fost In timpul războiului

sufletul lnsuşi al rezistenţei şi inima patriei", generalul declara că pentru el şi pentru vechii lui
soldaţi, pentru Franţa Iaşii <'rau simbolul lnsuşl al României, v a tra unde flacăra românii, cu
tot vintul şi f ur tuna , a con t inuat să ardă şi să !ncăl zească1 84.
După mai puţin de un an de la prima sa vizită, In septembrie 1923 generalul francez a

ţinut să asiste la inaugurarl'a parcului sportiv şi a expoziţiei agricole a Moldovei. Venit la Iaşi,
In compania ministrului de r!'sort , Alecu Constantinescu, Berthelot a tost găzduit, In mod sim
bolic, In locuinla profesorului dr. Bogdan In aeeaşi cameră in care lucrase in timpul războiului
şi care rămăsese neschimbată185. Expoziţia agricolă a Moldovei Intregile s-a deschis la 28 sep .

tembrie, In prezen ţ a lui Berthelot şi a miniştrilor Al . Constantinescu, G. G. Mlrzescu şi 1. Inculeţ.
Preşedintele comitetului expoziţiei, profesorul Petru Pont, In cuvintarea rostită, a ţinut să
a m i n tea se!! de vremurile grele prin care trecuse România şi de ajutorul mărinimos al Franţe 1.
Adreslndu-se l ui Berthelot, el a adus prinosul de recunoştinţă celui ce a contribuit la Izbinda
noastră, dlndu-nt' putinţa să spunem la Mărăşeştl "Pe aici nu se trece". In răspunsul său, gene
ra l u l a declarat că se s i m ţea fericit de a se regăsl ln Iaşi, u nde

petrecuse zile grele şi dureroase,

de glorle185.
La 30 mal 1927, generalul Berthelot a foat din nou oaspetele oraşului. Cu acest prilej
a d!'pus o coroanA la mormintul eroilor de la cimitirul Eternitatea. La Iniţiativa profesorului·
Dan Bădărău, Uniunea ofiţerilor In rezervA a sădit In grădina Teatrului Naţional, In prezenţa
178

l dem, nr. 6 362 din 3 augus t 1928 ; Arhivele Statului laşi, fon d Primăria Munlclplulul

laşi, dosar 127) 1928, f. 12 .
. 1'19 Opinia, nr. 3 682 din
februarie 1922 ; nr. 4 410 din

27 Iulie 1919 ; nr. 3 699
29 Ianuarie 1 922.
27 Iulie 1919 ; nr. 3 699

din

16

august

191 9 ; nr . 4 4 17

1Ro Idem, m. 3 682 din
din 1 6 august 1 9 1 9.
181 Arhivele Statului laşi, fond Primaria Municipiului Iaşi dosar 222/1919.
182 O pinia, nr. 3 955 din 4 februarie 1 920 .

188 Idem, nr. 3 965 din 17 Iulie 1 920.
1e. ldem, nr 4 628 din 2 octombrie 1 922 .
1� Idem, nr. 4 8118 din 2 9 septembrie 11123 ; nr. 4 899 din 30 septembrie 1923.
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ofi t erilor superiori, a reprezentanţilor autorităţilor, al universităţii şi a unei numeroase aslstenţe,
u n stejar In vlrstă de 10 ani, ce răsărlsc In timpul războiului, căruia 1 s-a dat, In mod simbolle,
numele de ,.Stejarul Berthelot". Generalul a aruncat lntlla lopată de ţărlnă la rădăcina copa
cului. ln numele Uniunii ofiţerilor ln rezervă, Dan Bădărău a menţionat că figura generalului
era adinc lntlpărltă In sufletul ofiţerilor, care nu ullaseră că e l fusese alături de ei la Oituz, la

Mllrăştl , şi peste tot locu l . ,.Stejarul acesta, pt' care l-am sădit aici, lnseamnă in chegarea vite
j iei poporului romAn, cu dragostea şi vitejia poporul ui francez. Izbinda n u se datoreşte spunea generalul In replică - modeste! melc persoane , el bravilor soldati şi săteni care au In
fruntat foamea şi toate mizeriile greld boale, ce a fost războiul �1 a u adus zilele senine de azi.
Stejarul acesta să reamlntească copiilor, In viitor, şi de clipele dureroase prin care a trecut ţara
7•
şi de succesul ce a adus Izbinda. Trălasră România Mare 1 " 1 8
ln faţa agltaţillor cu caracter reyizionist de la Inceputul anului 1932, intelectualitatea
ieşeană a lnlllut o apropiere de cea din Polonia, relnnolnd pc un plan mai amplu vechi tradiţii
de prietenie. Din Init iativa unui grup de studenţi, membri ai societăţii "Turismul academic ",
In frunte cu studentul In a g ronomle Popescu- Ialomiţa, s-a holărtt, la

22

mal 1932, a se crea

societatea ,.Amicii Polonieiu. Sropurlle iniţiale erau de a contribui la cimentarea legăturilor
·de prietenle cu poporul polonez şi la o mai bunii cunoaştere reciprocă a celor două ţări. In şedinţa de constituire s-a evidentiat de către decanul facultăţii de l itere, Ilie Bărbulescu, semnifi
caţia şi ne cesitatea soclelllţll. La rindul său, profesorul Ştefan Berechet insista asupra necesi
tăţii de a 1 se da un pronunţat caracter cultural, spre a se menţine vechile tradiţii, in special

cele stabilite prin cronicarii noştri din secolul al X V I I-lea, solicitind chiar un lectorat polon
pe llngă Universitatea din laşl188• Deşi primea un pronuntat caracter cultural, societatea se
născuse de fapt din necesităţi mal complexe . Aşa cum remarca, la 29 mai 1932, prof. univ. N.

Şerban, In articolul Prieten ia romcîno-pc/onă, apropierea Intre cele două popoare avea la bază
.apărarea tratatului de la Versailles, Iar sosirea la Iaşi, la 28 mal 1932, a ambasadorului Poloniei
la Bucureşti, contele Szembcck, ln clipa In care se auzea zăngănit de arme In Manciurla, impunea
mai mu l t ca orjclnd atenţia moldovenllorl89.
Programul de perspectivă al societă�ii prevedea schimburi de profesori Intre Iaşi şi uni
versităţile Poloniei, de studenţi l a studii, crl'area unui consulat polon la laşi, excursii ale clevllor1"'.

Ca u rmare a iniţiativelor societăţii, in prima j u mătate a lunii Iulie 1933 a fost organizată de
·către Casa culturală şi sportivă C.F. R . "A. D. Xl'nopol" o excursie In Polonia, in septembrie
1 933, urmtnd ca 100 de copil de feroviar! polonezi să efectueze in schimb o excursie In nomânla111•

lcl

La sflrşl tu l l unll ianuarie 1934 a avut loc adunarea gl'ncrală a asociaţiei "Amicii Polon
"
prezldată de preşedintele socletllţll, prof. univ. 1 . Alanasiu. Realeglndu-se un nou comitet,

compus din 1. Atanaslu, ca preşedin te, conf. univ. 1. Hudlţă şi Şt. Berechet, v icepreşedinţi şi
profesorii M. David, Ilie 1\linea şi N. Şerban ea membri, iar ambasadorul Poloniei la Bucureşti,
M. Arciszewchl, a fost ales membru de onoare. S-a hotărlt cu acel prilej ea societatea să des
chidă filiale la Făltlcenl, Cernăuţi, Chişinău şi Galaţi, să orţ.lanizeze u n ciclu de conferinţe la

Iaşi şl ln oraşele din Moldova despre Polonia, să efectueze schimburi reciproce de studenţi pentru
practica de vară şi o excursie In Polonia, să tipărească broşuri despre ţara prietenă şi să organizeze
·cursuri de limbă po1Gnă 18 2 • C a rezultat a l intensificării legăturilor dintre cele două ţări, la 1 8
membrii ,.Amicii Poloniei" şi al societăţii studenţPştl ,.Mihai Eminescu '" ; a_poi , au vizitat, ln
·decursul a douA zile, ora�u l , universitatea şi şcoala normală "Vasile Lupu " ua . In octombrie
1 934, medicul şef al Iaşllor, dr. N. Cădere, a vizitat Varşovla18 1, iar la 16 noiembrie 1934, prof.
D. Bădărău a Iniţiat seria unor conferinţe In Polonia, prima din e l e fiind prezentatA la Varşovia,
februarie

1934

a u sosit l a laşi

2 0 d e studenţi

din Lemberg. Grupul a fost primit la gară de către

la Invitaţia Sorietllţil de filozofie poloneză şi a facultăţii de litere din capitala Poloniei ; la

27

noiembrie el a ţinut o lecţe publică In sala de onoare a Universltllţii, I n faţa a numeroase per
sonalităţi polonrze, la care a asistat şi vlcemlnistrul instrucţiunii publice. La 28 noiembrie,
Dan Bădiirău a fost primit In mod solemn de Societatea de ştiinţe şi litere, cu care ocazie, pre187 ldem,

nr.

ldem,

nr.

188

18 8

Idem,

nr.

u o Idem,

nr.

Ul

Idem,

nr.

Idcm,

nr.

181 Idem, nr.
183

19l ldem, nr.

6 005
7 518
7 523
7 677
7 869
8 037
8 050
B 238

din
din
din
din
din
din
din
din

1 Iunie t92i.
24 mai 1932.
29 mai t9:12.
26 noiembrie 1932.
19 iulie 1933.
4 februarie 1934.
20 februarie 1934.
4 octombrie 1934.
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şedlnte le soeletiJ.ţl!, Serp lanskl, l-a Inminat medalia comemorativA Marie Curie, cu misiunea
expresii să o p redea unlversltil.ţll din Iaşi, ca un omagiu din partea socletilţll. Pe de altă parte,
la Invitaţia prof. N. Da�covlcl, In cadrul inaugurărll conferinţelor academice ale Universităţii,
decanul facultllţll de drept din Lwow, Ludwig Erllcb a ţinut o conferinţA despre Constituţia

pol onezA şi o alta despre Ren aşterea dreptulu i in ternaţional public, In care a Insistat asupra re
]aţtllor de amiciţie rom�no-polonet's.
La 3 august 1 936 au sosit la Iaşi 100 de cercetaş! polonezi, elevi, studenţi şi profesorii

lor, care, In drum spre serbările cereetaşilor de la Braşov, au vizitat citeva dintre oraşele mari
ale ţării. Cu ac�st prilej, prof. Gh. Obreja a publ icat două articole tn ziarul .. Opinia� In care evi
denţia semnificaţia vizitei şl a prieteniei româno-polone 1•8• Oaspeţilor Il s-a făcut o primire
prietenească, fiind lnllmplnaţl la gari cu fanfara militară. Au vizitat prlnclpolcle monumente
ale oraşului, Iar la sflrşit , Cl!l 230 de cercetaş! polonezi au prezentat o serbare In parcul sport Jv117 •
La 14 noiembrie 1938, In cadrul şedinţei plenare a societăţii "Amicii Poloniei�� secretarul
el, prof. Gh . O breja, a vorbit despre semnlflcaţia zilei de 1 1 noiembrie, In care se lmplineau
20 de ani de La declararea Indepen denţei Poloniei. S·a expediat o telegramă contelul Raczynskl,

ambasadorul Poloniei la Bucureşti. Totodată, s-a botărlt a se realiza o mal efectlvil apropiere
Intre "Amicii Poloniei" şi Liga polono-ro mână� din Varşovia �� de a se pune o placA comemo
ratlvă pe fosta loeuinţa'i a lui Stanlslaw LeszczynskPIII .
Creşterea pe plan extern a tendintelor revanşarde şi revizioniste ale Ger:mnnlcl .bltlerlste
şi aliaţilor ei punea tn faţa maselor celor mai largi problema organizării unei riposte comune.
O asemenea ripostă organizată putea fl realizată numai I n condlţtlle ralieriW11tr-un front comun
a tuturor categoriilor sociale şi a forţelor politice interesate In propăşirea democratică a ţărU,
ap llrarea int egrităţii teritoriale, a in dependenţei şi suveranltăţli el naţionale. Succesele reali
zate pe Linia untrll forţelor antlfasclste dovedeau j usteţea tacticii Partidului Comunist RomAn
care a promovat cu consecvenţă ideea creării unui front larg de luptă antilascistă.
Dacă totuşi Inchegarea organizatorică a unui front naţional de luptă Impotriva fascis

mului a fost realizatA mult mai ttrziu, In condiţiile in care cele mal reacţionare fortt> rlln Interior
au reuşit cu sprij in din afară să Instaureze, In septembrie 1 940, dictatura legionară, In condlţllle
In care ţara fusese deja aruncată intr-un război urit de Intregul popor; aceasta se 'datoreşte
contradicţiilor existente Intre partidele burgheze, inconsecvenţele lor politice, cit şl a fricii lor
de ridicarea maselor, de comunism.
Ideea neceslt!lţli organizării unei riposte comune Impotriva fascismului apare la Inşi,

ca şi ln

alte părţi ale ţării, exprimată tn moduri diferite. D e la apeluri adresate Intelectualilor
d e a Ieşi ,.din Izolare ", s-a ajuns pină la constituirea unui front antifascist. Astfel, P. P. Stănescu
lşl adresa cbemo rea In cuvintele : "Faţă de ineonştienţa şi porniril e antisocial e , fascismul bltlerism, cuzism, eodrenism şi aşa mai departe - care se organizează pentru intoarcerea lu

mii la starea de sălbăticie, prin răptrea tuturor l ibertăţilor şi drepturilor Individului, cel ce vor
va viaţa lor să rămlnă omenească au datoria llă lasă din izolare In care trăiesc" ("Dlctatura" ).1 88
turul

ln numewase publicaţii ale v remii (.,Ecoul", .,Manifest", presa Ilegală a P.C. R.) con
frontului popular de luptă antifascistă apărea deosebit de clar, precizlndu-se forţele l u i

componente şi obiectivele largi care le unea p e o platformă comună. In .,Apelul", publicat In
ziarul "Ecoul� se arăta : "Lupta Impotriva fascismului şi a războiului necesită, din ce In ce ma l
mult, o concentrare a forţelor, o IntArire a obiectivelor. Fascismul şi războiu l ameninţă prea
puternic ca să mal poată fi vorba de aminAri, pertraeta'iri şl tilrăgănărl . . . Pretutindeni, forţele
proletare trebuie să fie avangarda, conducătorul luptelor antifasciste" zoo , Obiectivele care stă

teau la baza platformei de 1 uptă Impotriva fascismului (lupta contra cenzurii şi a stării de asediu ;
l upta contra concedierilor de fun cţionari publici şi particulari, lupta contra reducerii salarlllor)
se adre sau unor pături foarte largi, unite prin adversitatea lor faţă de fascism. "Chemarea noastrA.
se adresează nu numai muncitorilor Industriali şi manual! care se află in situaţia arătatA mal
sus, ci şi tinerilor care se pregătesc pentru viaţa grea de mal tirziu. Ea se adresează, de asemenea,

femeilor muncitoare, pe care suferinţa generală l e l ov eşte şi Indirect, ca mame, ori fiice de mun
citori necăjiţi, dar şi direct, atunci cind sint silite să-şi clştige singure existenţa" se arăta In
Apelul pentru crearea frontului popular antlfasclst la Iaşi, publicat In ziarul "Ecoul ". Semnlfl-

8 291 din 5 deeembrlt' 1934 ; nr. 8 295 din 9 decembrie 1934.
8 792 din ' 30 ·iulie 1936 ; nr. 8 796 din 4 nugu1t 1936.
l l7 Idem, nr. 8 796 din 4 august 1936 ; nr. 8 797 din 5 august 1936.
188 ldem, nr. 9 491 din 16 noiembrie 1938.
ue Gindul vremll, nr. 4, 1936, pag. 9.
aoo Ecoul, nr. 13 din 28 octombrie 1934.
1115 Jdem, nr.
ldem, nr.

ue
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�atlv este faptul el in j urul acestui ziar s-a constituit nucleul Comitetului antlfasclst din Iaşt1•1 •
In alte n umeroase articole se sublinia caracterul larg al frontului antlfasclst. "Fascismul - arăta
Gh. Ivaşcu - opunlndu-se deci Intereselor aproape unanime ale majorităţii populaţiei, frontul
antlfascist trebuie să grupeze In lupta sa toate aceste categorll Interesate direct In contra do
minaţiei fasciste• (" Intre fascism şi antlfasclsm ")IOD .
La 25 februarie 1934, In casele profesorului Iorgu Iordan, s-a format Comitetul Anti

fasclst Ieşean şi organizaţia nAmlcll U . R. S . S . ".
Intensificarea luptei pentru făurlrea unul front an tlfasclst a fost favorizată şi de succe
·aele obţinute pe plan Internaţional de mişcarea antifascistă. Realizările frontului popular din

Franţa şi Spania au fost p e larg popularlzate In presa leşeană. Articolele lui P. Constantinescu
laşi, Vasile Maclu, Mihai Uţă, Al. Claudlan şi alţU aveau un scop bine definit : Incadrarea mlş

�Arll antifasclste din RomAnia In lupta antifascistA dusă pe plan european.
Parte componentă a atitudinii antlfasclste a constituit-o lupta forţelor democratice

Impotriva pericolului războiului. Presa leşeană s-a situat pe pozitiile lnalntate ale demascării
�racterulul agresiv, expanslonlst a l fasCismului, militind consecvent pentru unirea efortu
;rllor In vederea salvării omenirii de la Izbucnirea unul nou măcel mondial . •.0 singuri forţă
poate fi opusA războiului. Forţa acelora care vor fl trimişi să moară tn tranşee, a acelora care
poartă p e spinarea lor povara lnarmărllor, a acelora care tot vor fi sortiţi foametei şi mizeriei
indiferent dacii. vor fi sortiţi foametei şi mizeriei, Indiferent dacA vor li invlngătorl sau tnvinşi " Ioa
Ieria G. Ivaşcu.
Dictatura de la 6 sep tembrie 1 940 a Insemnat Instaurarea In România a unei forme de
guvernAmint teroriste, antlpopulare a cercurilor cele mal reacţionare fasciste şi profasclste,

legate de Gennania hitleristă. Ea s-a caracterizat prin lichidarea oricăror drepturi ş i libertăţi
democratice, prin rAspindirea ideologiei fasciste, subordonarea ţării Intereselor Reichului german

,1 lmpin gerea ci ln războ iul hitlerist, antisoviet ic. Au fost suprimate toate ziarele democratice
.permiţlndu-se apariţia numai a ziarelor şi revistelor puse In slujba regimului. Publicişti anti
faaclştl cunoscuţi pentru atitudinea lor fermă, combatlvă nu au mal putut să-şi desfăşoare pe

�lea scrisului activ itatea lor patriotică.
Cu toate el teroarea regimului era lndreptată Impotriva oricărei lnccrcări de a scrie
adevărul, de a chema masele la luptă Impotriva războiului nedrept, uneori erau trecute In mod
curajos aspectele fascismului lnrobitor, expanslonist. Astfel in ziarul "Prutul" a apărut o suită
de articole care tratau invazia trupelor germane In diferite ţări ale Europei. In septembrie 1940
M inisterul de Interne, Intr-un ordin trimis Prefecturii judetului laşi, cerea supravegherea z ia
rului ,,Avintul" (suspendat In acelaşi an) deoarece erau prezente" anumite lnflltraţiuni . .. cu
nuanţă de stinga In personalul redacţlonal" 204 • Printre cei care trf'bulau să tie supraveghea ţi

erau şi Eusebiu Camilar şi Magda lsanos.
Comparativ cu perioada precedentă, presa legală nu ne mal oferă materiale care să con
firme participarea masivă pe calca scrisului a publlclştilor Ieşeni In lupta Impotriva dictaturii
din motivele mai sus menţiona te. Trebuie avut In vedere că mulţi valoroşi publicişti ieşeni au
părăsit acest oraş, lndreptlndu-se, In special, spre Capitală, sau fiind concentrat! şi trimişi p e

l: ront . C u toate nccst!'a, chiar In ziarele oficiale s e observă u n e l e torme d e protest , situaţia d e
p e tront era prezentată s u b l:ormă de ştiri ; lipsesc articolele de amploare, articolele care s ă jus
tifice teoretic fascism u l ; citeodată, prin fotogratii sau ştiri ingenios reproduse In ziare era re
l lefată atmosfera dezolantă a războiului nedrept .
Intelectualitatea ieşean i'i , participantă activă l a lupta Impotriva pericolului fascist, de
pe meleagurile dragi ale bAtrinului oraş, sau din alte păr�i, unde a dus-o vitregia momen tului,
a continuat să-ş i exprime aversium·a protundă faţă de fascism şi dictatură. M. Sadoveanu care,
In anul 1939 vorbea despre asimilarea totală cu lntelectealitatea leşeană , de care - spunea
el - "m-am simţit şi mă simt indisolubil legat. Oriunde m-ar purta valurile yJeţii, dumnea

voastră ştiţi că mă Intorc aici aşa cum albina, după ce explorea1.ă cimpla şi cerul , se Intoarce
la rolul său, fără de care nu poate trăi" 20 5 a tipărit In mod semnificativ volumul al treilea din

10 1 Arhiva Sectorului din Iaşi al I.S. I . S.P. (Documentul "Comitetului Antifascist, secţia
laşi - scurt Istoric" de acad. lorgu Iordan şi Tr. Gheorghlu. ln literatură se indică data de
Iulie 1933 (P. Constantinescu - laşi. Organizatiile locale de masd conduse de l . C. R. in anii 1 932-

1 938, Editura Academiei R . S. R. , Bucureşti, 1952).
ao1 Ecoul, nr. 4 din 22 Iulie 1934.
aoa Iaşul, nr. 4 12 din 5 august 1939.
104 Arhivele

Statului Iaşi, fond Prefectura j u deţului

••5 lnsemnări ieşen e , nr. 5 din 1 mai 1939.

laşi dosar 457/1940, f. 229- 230.
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romanul .. Fratii Jderi "
nat istoriei d � blitAlll şi

30

jert fe a poporului, o chemare a contemporan ilor l a lupta pentru Indepen
-

a d mlrabilii epopee a luptei poporului pentru libertate, un Imn lnchl·

de n t� şi suveranitatea patriei.
Expre sia at i t udinii pot ri v n ic e

a intelcct ualilăţli faţA de dictatura antoncsclană a cons

st itu il -o lnmlnarra, In aprllit' 1 9-14, generalului 1. Antonescu a apelului penlnt salvarea ţării.
Grăitor este raptul că din ct•i 65 de semnatari, 23 erau Ieşeni. "In actualele lmprrjurărl - arătau

I n telect ual i i - l !i ccrca noastra ar Insemna o crimă . . . Activitatea şi trecutu l nostru sint mnr
tore că fi ('!' St dem ers nu porne�te d i n laşitate sau in terese personale " zoa .

Corol arul luptei antlfasclstc a poporului român 1-a consitult victoria lnsnrecUei naţionale
din august 1 9-H şi parti ciparea cu arma in mină l a Infringerea Gennaniel hltlcrlste. După ani
d e l uptă popo rul român, condus de partidul comunist, şi-a v :i zut visurile şi Ideal urile lmpllnlte,.

România a ren ăscut ca tară liberă, independentă ş i suverană, Iar poporul , marele făurltor a l
Istoriei, a devenit stăpln ul propriul u i său desti n .
.. ,
Organizaţia co m u n istă din laşi a preluat bogatele tradi!ll a l e vechii mişcări socfaiţste ,
le-a d a t noi dimensiuni, s-a m an i fe sta t ca u n apărător consecvent a 1 intereselor fundamentale
ale maselor . ca un conducător şi organizator Incercat a l luptelor pentru progres şi civilizaţie.
Nu ne propunem să facem istoricul organizaţiei comuniste leşene. Am dori insă să jalo
năm citeva coordonate fundamentale ale activităţii comuniştilor din această parte a ţărU,
pentru a s u b l in ia prOcesul creşterii şi maturizării lor, procesul cuccririi de către organizaţia de
partid a ro l ului de conducător tn anii grei ai ilegalităţii, cont ribuţia adusă de oamenii muncii

l a lnfăptuirea mărctu l u i August 1 94 4 . D evotaţi cauzei poporului pe care il slujeau, increz!itori
In victoria finală a clasei muncitoare, comuniştii din laşi, ca şi cei din tdtieaga ţarii, s-au aflat
In pri m ele rinduri ale marilor bătălii Impotriva fascismului, pentru apărarea drepturilor demo
cratice, a indepen denţei şi suveranităţii patriei.
Organizaţia co munist ă din Iaşi a fost In permanenţă un reazim de nădejde al partidul u i .
N u a e x i stat actiune iniţi ată de P.C.R. la care comuniştii din această parte a ţării s ă n u par
ticipe activ, in făp tuln d n eabătut linia strategicA şi tactică elaborată de partid. Pe fondul unor
actiuni comune In tregii ţări se remarca spiritul de iniţiativă şi ingeniozitatea comuniştilor

ieşeni in găs irea Ct'lor mal eficace metode ş i mij loa ce de l uptă . Nu au fo$t rare cazurHe cind or
ganizaţia de partid din laşi a dat tonul p e n tru Intreaga orchestr!i a comuniştilor români. Şi acest
fapt era lnlrulotu l justiJicat, căci mişcarea revol uţionară şi democraticll din acest oraş, dezvol
tln d u - se In cadrul general al mişcării revoluţionare şi democratice din intreaga ţară, işi avea
şi a numit e caracteristici proprii, genera l e de cond i ţiile concrete ale Iaşului.

Cu totul in dreptăţi t se subliniază că I n acest oraş existau bogate şi viguroase tradlţl
de luptă democraticll, progresisti ; şi, tot p e bună dreptate, se scoate In evidentă că oraşul cl.
tadelă a ştiinţei şi c u l turii n aţionale era rl'fractar oricăror curente obscuran tiste, mistice. ira 
ţional e , de e senţă fascistă. Dar trebuie avut in vedere faptul, după părerea noastră, esenţia l ,
c ă I n Iaşi exista o puternică orga n i za ţ i e comunistă, că oraşul laşi era sediul Comitetului R e 
gional Moldova al P.C . R . , c ă a i c i ş i -a u desfăşurat activitatea militanţi d e seamă a i J.. a rtldulul

ca G h . Tllnase, Ilie Pintilie, Lucreţ iu Pătrăşcanu. Lozincile, chemărilc partidului şi-au găsit
un larg ecou In inimile şi conşt iinta maselor largi, care vedeau In comunişti apărătorii cei mai
dlrzi al intereselor naţionale. l\l u lţi dintre intelectuali sau reprezentanţi ai altor categorii so
ciale au venit In rin durile partidul u i sau au păşit alături de partid, a u dat o strălucire naţională
luptei a n tifasciste duse pc aceste meleaguri.

tn totalitate şi celelalte categorii de asupriţi şi exploataţi. Nu a u fost puţine cazurile cind pe
ln oraş u l Iaşi acţionau detaşamentele lnaintatc ale proletariatului, căruia 1 se alăturau

străzile oraşului, sau In diferite grev e se revărsau Intr-un şuvoi uriaş, pătrunşi d e Inaltul spirit
al solldarit:lţil şi hotărlril de a bara drumul fascismului mii şi mii de ceferişti, textillşti, brutar!,.
l u cr!itoril uzinei electrice şi de tramvaie, funcţionari, ţărani, mici comercianţi, studenţi, elevi,
proresori şi alte categorii sociale. Organizaţia comunistă a ştiut să elaboreze asemenea lozinci
d e luptă care au mobilizat şi antrenat păturile cele mai largi, categoriile sociale cele mal diverse
rn lupta comună i mpotriva pericolului fasci s t . In fruntea acţiunilor .au păşit Intotdeauna cu
termit at e şi combativitate revolu ţionară comuniştii Ieşeni .
Istoria din perioada in terbelică a organizaţiei d e partid ieşene, constituie o mărturie
vie a l uptei eroi ce desrăşurată de comunişti, In condlţtile grele generate de existenţa fostulu i

regim burghez. In bezna acelor ani de restrişte, cind deasupra patriei greu tncercate se n ăpusteau
zoe Textul memoriu lui a
fost publicat pentru prima oară in numărul legal al ziarulu 1
Honoânia liberă apărut In dimineaţa zilei de 23 August 1 944.
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forţele retrograde, sinistre, lntunecate ale fascismului l uptărorii comunişti ieşeni, In deplină
co ncordanţă cu voinţa intregului popor, au spus un NU hotArit fascismului.
Spre cinstirea lor mişcarea revoluţionară, Partidul Comunist Român, ln că in momentele
In care pentru prima oară fascismul se strecura In viaţa politică a ţării prin acţiuni şi mijloace
nu totdeauna dintr-odată sesizabile, au Intuit primejdia reprezentată de acesta, caracterul său
reacţionar, chemind masele sA-I riposteze cu vehemenţă. Cu toate greutăţile generate de munca
ilegală, Organizaţia de partid din laşi a desfăşurat o Intensă activitate pentru eoallzarea tutu
ror forţelor antlfasclste, Intr-un larg front de acţiun e . La baza cuprinzătorului front popular
antlfascist trebuia să stea unitatea de acţiune a clasei muncitoare. Urmarea consecvenţei co
muniştilor ieşeni a fost posibilă a cţiunea comună a muncitorilor comunişti, social-democraţi,
socialişti sau fără de partid şi obţinerea unor rezultate de rezonanţă naţională. Căci frontul
unic al muncitorilor realizat pe plan local a hnpulslonat activ itatea celorlalte forţe antifasciste
şi victoria c supra forţelor negre ale fascismului. Un exemplu, luat dintre nenumăratele existente,
ni-l oferă alegerile comunale şi j u deţene din aprilie 1937, cind, la laşi, In urma_ tacticii preco
nizate de comunişti, a fost realizată coaliţia forţelor anlifasclste207 • Forţele democratice, unite,
aşa cum s-a a rătat de chemările realiste ale comuniştilor, au obţinut o răsunătoare victorie :
4 417 voturi, adică , cu 2 857 mal multe decit grupările de extremă dreaptă, care-I aveau pe listă
pe lnsuşi A. C. Cuza ŞI In acest caz ieşenll ou spus un NU hotârlt fascismului. Pe bună dreptate,
ziarul "Adevărul" consemna : "La Iaşi, grupările de extremă dreaptă care, prin procedee impru
mutate din alte ţări, au crezut că vor Impresiona prin manifestări zgomotoase şi anarhice, sint
respinse de corpul electoral208 •
Fascismul, care ameninţa lnsăşi fiinta naţională, a fost demascat In numeroase docu 
mente elaborate de Organizatia comunistă leşeană. Astfel, la Conferinţa Regionalei P . C . R .
Moldova d i n a n u l 1 938 se arăta : "Fascismul InseamnA trădarea neamului prin aruncarea ţării
In ghearele Germaniei şi Ungariei revizioniste. Fascismul InseamnA război. Luptaţi contra fas
cismului" 201 • Animaţi de un profund patriotism, comuniştii adresau chemarea : .. Ridicaţi-vă
cu toţii pentru a asigura ţării voastre apărarea cont�;:a agresiunii hltlerlste", exprimind, tot
odată, In cuvlntete "comuniştii români vor fi in primele rinduri pentru apărarea Homânlel"
dragostea lor nel ărmurltă pentru glia strămoşească.
Idealurile de progres şi l ibertate au constituit fundamentul activităţii comuniştilor, el
reuşind să desfăşoare o amplă şi rodnică activitate de Influentare şi atragere a intrlectualităţll.
Din amf iteatre şi laboratoare, de la catedră se făceau auzite In permanenţă glasurile Intelectua
lilor Ieşeni, apărători al valorilor culturii naţionale , acuzatori ai curentelor şi practicilor fasciste,
străine sp iritului poporului român.
Organizaţia comunistă din oraşul Iaşi şi-a orientat activitatea spre atragerea şi canali
zarea protestelor intelectualllăţii ieşene In nemljlocitll legătură cu lupta şi idealurile c l a sei
muncitoare. Este o mindrie patriotică de a sublinia adevărul Istoric c ă intelectualitatea leşeană
şi-a găsit sensul activităţii sale progresiste păşind alături de clasa mun citoare . Organi zatia
comunistă leşeană lşl avea nuclee atit In Intreprinderi şi In cartiere, cit şi in facultăţi, spitale,
şcol i. Intelectuali de prestigiu, recunoscuti oameni de ştiinţă eran membri ai organizaţiei co
muniste sau simpatiza nţi al acesteia. Partidul a apreciat rezultatele organizatiei comuniste
leşene, Iar experienţa acumulată a fost extinsă şi In alte organizaţii ale partidului.
Munca organizaţiei de partid a fost IndreptatA In diverse domenii. O trăsătură definitorie
constă In faptul că organizaţia de partid a fost prezentă şi a Influenţat sau a determinat c u rs u l
vieţii politice d i n oraş. Comuniştii au ţinut sus steagul luptei pentru l ibertate şi dreptate socială .
Nici gloanţele, nici teroarea forţelor dezlănţuite ale fascismului, Inchisorile sau lagărele n-au
Infrint dirzenia şi voinţa lor de luptă.
Este meritul nepieritor al Partidului Comunist Român, stt•garul neinfricat al intereselor
vitale ale poporului român, că In anii grei al dictaturii antoncscicne s-a ridicat de la Inceput
cu hotărlre Impotriva agresiunii Germaniei fasciste şi a războiului I mpotriva Uniunii Sovietice
a dat glas frămlntărllor şi asplraţiilor uriaşei majorităţi a populaţiei ţării, a organizat rezistenţa
antifascistă şi lupta maselor pentru răsturnarea regimului de dictatură, ieşirea din războiul
purtat alături de Germania �1 alăturarea României la coaliţia antihltleristă. De la Inceput, prin
esenţa antifascistă şi antihitlerlstă a poziţiei sale, P.C. R . a reprezentat acea forţă InaintatA a
societăţii româneşti care deschidea naţiunii alternativa viitorului progresist, promova adevă
ratele interese naţionale ale poporului.

zo? Arhiva C.C. al P.C. R., fond 8, dosar 217, f. 72.
208 A devărul din 27 şi 30 aprilie 1937.
zoe

Arhiva C.C. al P.C. R . , fond 8, dosar 32, f.
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După in staurarea dictaturii antonesclene, plnă la 23 August, organ izaţia de partid din
Iaşi s-a situat In fruntea luptei antihltlerisle a maselor pentru libertatea şi independenţa de stat
a RomAniei, a organi zat şi condus pe baza liniei generale elaborate de C.C. al P.C. R. mişcarea
de rezistenţă din aceasl.i parte a tăril. Printr-o intensă muncă politică, organizaţia a reuşit sll
mobilizeze masele la acţiuni de amploare şi răsunet. Prin munca politică desfăşurată la atelie
rele şi depou) C.F. R . In rindul l ucrătorilor din In dustria textllă, In rindul lucrătorilor din ln
du!trla alimentar!!, a luerătorllor tipografi prin comuniştii din aceste sectore, cit şi prin munca
desfăşurată In spitale şl In rindul studenţilor de la Universitate, organizaţia locală de partid
a reuşi t tncă din toamna anului 1 940 să mobilizeze masele Impotriva Gărzll de Cler, a dictaturii
Jegionare2 1o.

Prin organul ilegal de presil. � Moldova Roşie", prin manifeste, broşuri, fluturaşl, Inscripţii
pe ziduril e caselor, prin demonstraţii de masă făţişe, populaţia oraşului Iaşi şi-a manifestat
opoziţia Impotriva dictaturll, a acţionat Impotriva războiului hitlerist, cerind orgl1tizarea luptei
,
pentru eliberarea ţării de sub jugul fascist. Organele represive erau lnspălmtntate de amploa

rea luptei an tlbitlerlste din oraşul laşi , . Intr-un raport al Inspectoratului regional de poliţie
din Iaşi se sublinia fapt ul că "din urmărirea zilnică a acţlunll clandestine comuniste se constată
ei Intr-adevăr instaurarea actual ului regim In RomAnia, precum şi prezenţa trupelor germane In

ţară au determinat o recrudescenţă In activitatea membrilor organizaţiei comuniste, ctt şi prin
difuzarea de manifeste şi etichete eu diferite lozinci comuniste, prin care masele muncitoreşti
sint tndemnate să pomească la acţiuni turbulente " s n .
Comuniştii ieşeni şi-au dovedit profundul lor patriotism, chemind masele la lupta pentru
salvarea patriei, tngenuneheată de robia hitleristă. Intr-un manifest sern\'llticatlv Intitulat "Ro
mâni" se spunea : •. Ceasul răzbunărll a sosit. Veniţi cu mic cu mare să vă lnrolaţl ln admirabila
armată a eliberării. La luptă 1 Acolo unde numărul vostru Intrece numărul armelor, rupeţi
cu dinţii, sfişlaţl eu un ghii le " au.

Pe baza liniei tactice elaborate de C.C. al P.C.R., organizaţia comunistă din Iaşi şi-a
lmpulsionat activitatea In direcţia intensificării contactelor cu reprezentanţii al tor grupări
nefasciste din localitate, cu orientare antihitleristă. Pentru a Impiedica activitatea e o munlştllor
organele Siguranţei au trecut la areslări su ccesive tn perioada anilOI' 1,9 40 - 1 944213• Cu toate
că organele represive au urmărit prin aceste arestări decapitarea organizaţiei comuniste, ele
n-au reuşit să-şi atingă ţinta . De fiecare dată, după fiecare arestare, noi cadre de partid completau
locurile celor arestaţi.
tn anii de teroare fascistă, organizaţia comunistă ieşeană a condus mişcarea de rezistenţă
a mas<'lor . Iată citeva exemple care ni se par edilicatoarc , dar care nu pot epuiza multitu dinea
formelor şi metodelor folosite de comunişti in lupta lor de salvare a ţării ; In perioada octombrie
1 94 1 - noiembrie 1 942 la fabricile textile din laşi au avut loc 18 conflicte colective de muncă
cu participarea t u turor muncitorilor ; comuniştii din celula de partid de la atelierele C.F .R . Ni
colina au Intreprins nu meroase acţiuni de sabotaj Impotriva maşinii de război fasciste. O notă
a siguranţei referitoare la a cţiunile organizate de muncitorii ceferlşti specifica : "Elementele
comuniste se străduiesc să provoace a cte prin care să parallzeze transporturile mil itare pe cale
ferată". ln acelaşi timp comuniştii din Iaşi care se aflau mobilizaţi la unităţile militare au des

făşurat o intensă muncă politică. Stringerea de armament şi munitii In vederea luptei armate
pentru izgonirea hitlerlştllor a constituit una din preocupările principale ale comuniştilor ieşeni.
Armamentul strins a fost depozitat In diferite case conspirative ale partidului. Pe baza Instruc
ţiunilor date de partid, la Iaşi s-a reuşit să se creeze Comandamentul Forma ţiunilor de luptă
patriotice, a cărui misiune era de a spori numărul armelor tn depozitul de armament şi, In ace
laşi timp, de a crea grupe ale formaţiunilor de luptă In vederea acţiunilor armate pentru dobo
rirea dictaluril milltaro-fasciste. A fost prevăzută instruirea militară a grupelor patriotice. Pa
ralel cu aceste misiuni au fost intensificate acţiunile de sabota j. A fost constituită o grupă de

patrioţi formată In majoritate de u:r.C.-işti care au efectuat nu meroase acţiuni. ln unul din
laboratoarele facultăţii de medicină a fost preparat materialu l exploziv necesar formaţiunilor
de 1 uptă patriotlce21& .
Munca politică şl organizatorică pe care au desfăşurat-o comu niştii de pe aceste meleagu ri
a creat condiţii favorabile şi a influenţat direct lupta maselor Impot riva dictaturii şi a ocupan
ţilor hitleriştl.
no V
ezi A. Kareţchi, M . Covaci, Zile insingeralc la Iaşi, Editura Politică,
211 Arhivele Statului laşi, fond Prefectura j udeţului Iaşi dosar 2 15, f. 57.
l lB Idem, dosar 114, f. 7.
ata Vezi Iaşul in lupta reoolutionară şi democratică, Editura Junimea, 1979.

11' Ibidem.
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Măsurile de ordin politic şi organizatoric In vederea luptei armate conform planului
general al P.C. R . nu au mal fost aplicate la laşi, Intrucit In noaptea de 19/20 august a Inceput
ofensiva Armatei Roşii pe frontul Iaşi- Chişinău. Insurecţia din august 1 944, ca şi evrnlmen
tele ce i-au urmat au găsit comuniştii Ieşeni pregătiţi de acţiune, gata să-şi aducă contribuţia
la soluţionarea marilor probleme ce stăteau In faţa ţării şi a poporului român.
Deceniul al patrulea este plin de pagini glorioase de luptă antifascistă, aspecte multiple,
extrem de variate şi plinA de lnvăţăminte, In care un rol important l-a avut participarea cate
gorlllor sociale la nobila luptă pentru păstrarea fiinţei naţionale, pentru libertatea patriei. Por
nind de la analiza amplelor acţluni populare, iniţiate şi conduse de comunişti, putem să explicăm
succesele repurtate de poporul român, sub conducerea lncerată a partidului comuniştilor, In
perioada grea a luptei Impotriva dictaturii antonesclene şi a războiului hitlerist, pentru scoaterea
ţării din acest război şi Intoarcerea armelor Impotriva Germaniei hltleriste . Izvoarele victoriei
Insurecţie! din August 1944 trebuiesc căutate In poziţia InaintatA a mişcării demo cratice,
antlfasclste, In a ctivitatea susţinutA desfăşurată de P.C.R. In anii grei al !legalităţii pentru
stringerea legăturilor sale cu masele In vederea mobillzărll acestora la 1 upta eroică pentru apă
rarea drepturilor şi libertăţilor democratice, Impotriva fascismului, pentru apărarea integrl
tiţtl teritoriale a ţării, a Independenţei şi suveranităţli sale naţionale. In acei ani grei ai l uptei
antifasciste oameni de diferite profeslunl şi convingeri pol itice au Infruntat cu demnitate şi au
Invins eroic primejdiile reprezentate de fascism şi au contribu i t - prin cuvintul, scrisul şi fapta
lor - la pregăti rea acelui memorabil August 1 94 4 .

IASSY DANS LA LUTTE POUR L A CONSOLIDATION E T LA
D EFEN,SE DE L 'UN ITE, DE L ' IND E PENDANCE ET DE LA
SOUV E RAN ITE DANS LA PER IODE DE L 'ENTRE- DEUX- GUERRES
R t! s u m t!
Consldt!rant que la viile de Iassy avalt eu un partlculier rllle au cours de toute l 'hlstolre
des Roumalns, t!tant a juste titre consideree La viile des grandes unions, les auteurs ont voulu,
recberchant un vaste matt!rlel doccumentaire, mettre en evldence que la viile de Iassy, d'apres
1 'unlon du decembre 1 9 1 8, a contribue pleinement a la consolldation et la defense de !'uniti!, a
l'lndependance et a la souveranlte nationale. On a accorde une partlculiere attentlon a la lutt e
contre le pt!rll fasciste, les courants revlsionnlstes exceptes les limltes du pays. Dans ce con
texte, on soullgne largement l'actlvlte de l 'organlsatlon communlste, qul a reussi a dlrlger les
grandes actlons de cette viile pendant toute la periode de 1 'entre-deux-guerres.
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