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Studenţimea ieşeană a a dăugat, prin acţiunile ei, pagini luminoase la mişcarea reven
dicativă, democratică şi antifascistă, dovedindu-se o puternică forţă socială In lupta pentru
propăşirea societăţii.
laşul a fo:;t, şi In anii care au urmat eroicelor lupte ale muncitorilor ceferişti şi petrolişti,
teatrul unor puternice acţiuni de masă a marii majorităţi a studenţilor şi cadrelor didactice,
acţiuni Indreptate Impotriva grupărilor de extremă dreaptA. Numeroase cadre universitare,
printre care : G. Ibrăileanu, Al. Myller, Paul Bujor, Petre Andrei, Tr. Bratu, Al. Philippide,
R. Cernătescu, P. Constantinescu - Iaşi, Iorgu Iordan, Mihai Ralea, şi alţii, ImpreunA cu stu
denţii democraţi, au luat atitudine decisă faţă de actele brutale sAvlrşite Impotriva studenţilor
şi profesorilor progresişti şi au militat pentru instaurarea In Universitate a unui climat democra
tic. Lupta Impotriva fascismului şi a rAzboiului a angajat forţe din cele mai diverse, de la cele
de stinga şi pinA Ia grupări ale burgheziei, toate conştiente de pericolul pe care Il reprezentau
pentru poporul romAn hitlerismul, fascismul italian şi militarismul japonez. In acelaşi timp,
această luptA a presupus o opoziţie puternică la mişcările de extremă dreaptă, care reprezentau
un fenomen concret, o prezenţă violentA de care se Izbeau In toate domeniile. "In acele vremuri
- scrie George Macovescu - a lupta pentru democraţie, pentru progres, pentru civilizaţie InseamnA
a lupta Impotriva fascismului" 1.
Marea majoritate a studenţimii ieşene a respins fascismul cu variantele lui româneşti.
nStudenţimea săracă - se scria In documentul Cdtre studentimea săracă �i opinia publică cin 
stitll - a fost Intotdeauna Impotriva acestor mişcări fasciste" 2• Formarea unor gArzi de autoapă
rare, indiferent de concepţiile politice ale studenţilor, angajarea intr-un front unic de luptă1
era singurul răspuns pe care tineretul democrat Il putea da mişcării legionare.
Anii 1933- 1939 se IncadreazA Intr-o perioadă importantă a istoriei patriei, a Partidului
comunist şi a mişcării democratice, antifasciste din ţara noastră. Partidul Comunist RomAn
.s-a aflat atunci In faţa unor sarcini deosebit de complexe şi de importante care decurgeau din

situaţia internă şi externă a ţării. Creşterea pe plan Intern a pericolului fascist, a agresivităţii
organizaţiilor de dreapta, iar pe plan cxtl'rn a tendinţclor revanşarde şi revizioniste ale Germaniei
bitleriste şi ale acoliţilor ei a ridicat In faţa maselor celor mai largi problema organizării unei riposte
comune şi botărite. O asemenea ripostă putea fi realizată numai tn condiţiile ralierii tntr-un
front comun a tuturor categorillor sociale şi forţelor politice interesante In propăşirea democra
tică a ţării, In apărarea integrităţii teritoriale, a independenţei şi suveranităţii ei naţionale.
"In aceste ImprejurAri - sublinia tovarăşul Nicolae Ceauşescu - Partidul Comunist Român

1 G. M aco,·escu, Virstele timpului, Ed. "C.R. '", Bucureşti, 1 971, p. 35(!.
� Arh. C.C. al P.C. R . , fond 33, Mapa 142/1!'133.
3 ldem, Mapa 59/1933 ; 1\l apa 74/1934 ; A. I . S. J.S.P., cota B, XV I I - 18, aprll1e 1933.
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exprimind interesele vitale ale maselor largi, militeazA activ pentru unirt'a tuturor fortelor de
mocratice şi patriotice, ale poporului, pentru apllrnrca independenţei şi suveranităţii ţării " '·
Obiectivele sub care s a desfăşurat activitatea pentru rl'alizorea frontului l'omun al for
ţelor democratice interesau In mod firesc masele Cl•le mai largi, pt'ntru satisfacerea lor militind,
alături de clasa muncitoar<', şi alte ralegorii şi pAturi sociall' : ţărănimra, in telectualitatea, stu
denfimea, funcţionari i , mcscri� şii, In �l'nl'ral păturile mijlocii, inl'lusiv majoritatt'a burgheziei
neliniştit11 de perspectivele sumbre ale aservirii ţării interes!'lor Grrmaniei imperialiste.
Punind activitatea prntru realizarea F.t;.M. la baza efortului general pentru concentrare&
tuturor forţelor democratice, Partidul comunist s-a străduit, In acelaşi timp, să desfăşoare o munci
de mas11 cit mai largă, să statornicească contacte şi legături cu toate acele partide şi organizaţii
politice care puteau concura la Jnfliptuirea unui larg front democratic, antifascist, antihitlcrist.
In aceastA luptă, Partidul comunist a acorda t o atenţie deosebită tinerei gl'ncraţii, pc cart' a
chemat-o la luptă pentru condiţii mai bune de viaţll şi de invăţăturll, lmpotrl\<e. fas'<ismului
şi a războiului. "Este necesară - se scria in Apelul C.C. al U.T.C. din ianuarie 1 936 - o concen
trare a 1ntr('gului tineret din Hornl\nia, indiferent de vederil,e politice, a tot ce este nefascist,
Intr-o mişcare largli a tinerei generaţii, concentrare rnre ar uni toate forţele progresiste şi pacifiste
In faţa duşmanului comun•. Prin unirea tinerei generaţii, preciza C.C. al U.T.C. se lnţelegea
"con centrarea tuturor forţelor dl'mocro.lice, nt'fasristc ale tineretului In cadrul Frontului Popular
Antifascist in lu pta p entru mt'nţinerl'a libertăţilor democratice şi lllrgirea lor, pentru libertate,
pace şi progres" � .
Realizarea unor asemenea acţiuni nu a fost nicidecum facilA, �,2muniştii folosind cele
mai bune mijloace legale şi ilegale. Din acest punct de vedere Iaşul universitar devenea In acei
ani un pu ternic centru al antifascismului, un Joc unde mişcarea impotriva rAzboiului, pentru
drepturi şl libert!lţi democratice a cunoscut rezultate deosebite.
Problema acţiunilor studenţilor democraţi Impotriva fascismului şi a războiului trebuie
priviti! ca o frlntură din iupta Partidului comunist pPntru stringerea tuturor forţelor democratice,
patriotice din ţarA intr-un front popular antifascist, capabil sA opunA o puternică rezistenţă
fascismului- "ln cl'i din luna februarie 1933 şi plnă astăzi - se sublinia Intr-un document al po
liţiei - s-a constatat că propaganda revoluţionară comunistă prinde consistenţă In rindurile
t ineretului şcolar şi universitar" 8_ Acest lucru s-a datorat, in primul rind, atenţil'i deosebite
pe care Partidul comunist a acordat-o tineretului universitar, potenţialului de luptă al acestuia,
Intr-o perioad!l de mari convu1siuni interne, dar mai ales internaţionale.
In Moldova, Partidul comunist avea puternice celule şi un număr de patru comitete
regionale, , La sflrşitul anului 1 932 şi Inceputul anului 1933, P.C.R. a creat organizaţii de partid
In rindul studenţilor ; In ianuarie 1 934 s-a format un nucleu comunist la Facultatea de chimie.
Prin "Asociaţiile Studenţilor Revoluţionari", F S D , "Comitetele antifasciste studenţeşti",
"Ajutorul roşu studenţesc", prin prezenţa tn numeroase alte organizaţii democratice, Partidul
comunist a c!lutat să atragă tineretul universitar la lupta antifascistA şi antirăzboinică. Organi
zaţiile anlifaseiste şi ce·e fasciste nu cuprindeau majoritate<� tineretului studios. Marea masă
a studenţimii a rămas deoparte, neutră. Deşi neutră, aceastll masă de studenţi, avind o viziune
realistă asupra pericolului ce-I reprezenta fascismul pentru soarta ţării şi a poporului român era
convinsă de lusteţea şi necesita tea Indeplinirii programului ce şi I-au propus organizaţii'e re
voluţionare, antifasciste. Acum, Partidul comunist şi U.T.C. şi-au dovedit odată mai mult pro
funzimea sentimentelor patriotice, democratice, antifasciste, pentru că, In fond, de aceste ide
aluri era animată marea majoritate a tinerel generaţii din România. Era o perioadă ln care şi
grupArile de dreapta incercau captarea studenţimii neangajate. Tineretul universitar trecea
printr-o fază de zbucium, de pesimism care n fllcea nehotArit, ezitant . .. Lumea studenţească
de astăzi - se scria Intr-un memoriu din 16 noiembrie 1 933 - oferă durerosul spectacol al
unei lumi umilitor de tristll, al unei lumi a poemelor mizeriei şi demorallzArii intelectuale" 81
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1 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul des�virşirii constructiei socialiste, voi. 1.,
Bucu reşti, F.d. politică, 1968, p. 369.
� C. Mocanu, nin contri but i a tineretului la lupta P.C.R. impotriva (C18cismului şi pregătirii
ră:boiului antisor>ietir, In .. studii", 2/1 962, p. 293 - 294.
• ldem, A cti vitatea antifasci�Ut a stu dentim i i din Romtinia desfăsurată sub indrumarea
Partidului comunist in an i i 1 9 3 3 - ] .9.37, "Anale de Isturie", 2/1 962, p. 82.
7 \'lcenţlu Plucă, 1\1. Muşat, Activitatea organiur[iilor P.C. R. din I\1oldor>a pentru u ni rea
tuturor forfe/or populare în fr('nt comun de lupM impotritla fascismului ("Revista Mu1eelor", nr1/ 197!1, p. 9 - 1 5).
8 Arb. Unh·- laşi, fond R, dosar 4/1 933, f. 326.
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Se impunt'a ca un impt'rativ al vremii lnsănltoşirea vieţii studenţeşti, aceasta dovedindu-şi
conştiinţa situaţiei sale de factor culturnl. Nefasta atmosferă politică a avut desigur o pondere
importantA In declanşarea binecunoscute! "crize" a vieţii studenţeşti. Partidele au căutat să-i
transforme tn adepţi poli tiei, cul1 iv In du-le s:Abiciunile. Un număr de studenţi curaţi sufleteşte,
dar descurajaţi de atmosfera anormală ce respirau, a crezut că văd mintuirea In doctrinele cele
mai extremiste (de dreapta)'. Mişcarea dt' dreapta nu putea oferi studenţilor decit sprctntl unei
iluzii lucru care avea să fie dovedit In anii care au urmat. Curentul democratic era singurul care
rAspundt'a unor necesităţi interne, aspiraţiilor majorităţii tineretului studios.
In iulie 1 934, P.C.R. a creat ,.Asociatia tineretului antifascist", organizaţie de masă legalA,
care a desfi!şurat o activitate susţinută de atra11ere a tineretului din fabrici, şcoli şi facultăţi
la diferite acţiuni pentru Impiedica rea fascizării tinerei generaţii. Din "Comitetul Naţional Anti
fascist al Tineretului" au făcut parte Nicolae Ceauşescu, Constanta Crăciun, Grigore Preoteasa,
Matei Socor1o. Comitetul Central al Tineretului Antifascist, printr-un apel adresat C.C. al U.T. S.,
C.C. al U.T. Socialist-Unitar, Sindicatele Unitare, C. G .M. şi cAtre toţi tinerii organizaţi şi reor
ganizal i crrl'a "Inchegarea cit mai grabnică a Frontului unic de luptă Impotriva războiului şi a
fa scismului " 1 1 • Nurleul an tifascist al stud!'nţilor dl." la Facultatea de drept cuprindea pe : Al,
Blrl ădl• a n u , Al. Voitinovici, Al. Antohi, �ăstase şi Tudor Popescu, Radu Paul, Gh. Diaconescu,
N . Aghinei, Vi etor Jonl'scu, Lidl Frunză, Emil Popovici-Găluşcă, Gh. 1\lihăilă şi alţii. Un rol
deosebit 1-a jucat "ofensiva culturală " a studenţilor antifascişti pentru atragerea de simpati
zanţi din rindurile tineretului studios. Angajarea majorităţii studenţimii ieşene la lupta antifas
cistă a fost şi rezultatul activităţii prodigioase desfăşurată de o serie de profesori Intre care Iorgu
Iordan s-a dovedit a fi amfitrionul tuturor organizaţiilor antifasciste din IaşP2, om pentru care
lmbunătăţirea atmosferei vieţii studen\l'Şti de la noi era mai mult decit o datorie civicli 13•
A u fost diferite formele prin care tineretul unh·ersitar din Iaşi şi-a dovedit ataşamentul

la l upta antifascistă şi antirăzboinică. Un manifest al U .T.C. cu lozinci antifasciste şi antirăz
boinice a fost rAspindit, la 29 mai 1934, pe culoarele Universităţii din laşi11• ln locuinţa lui Iorgu
Iordan de pe str. Las!'ăr Catargiu se afla sediul din Iaşi al "Amicilor U.R .S .S ." A colo puteau
fl tntllniţi Ion Nieuli, Radu Cernătescu, Marin Florea-Ionescu, Smaranda Florescu, fraţii Frunză,
utecişti cu renume bine statornicit. Alături de Iorgu Iordan, In Comitetul de iniţiativă pentru
pace mai activau : Emil serghie, I. Mironescu, Gr. Moisil, Gh. Mihail-Zamfirescu, 1. Botez, Al.
Claudian, Alfons Heroveanu, Mircea Mancaş, Al. D i mitriu-Păuşeşti. Şedinţele acestui comitet
se desfăşurau In casa prof. Radu Cernătescu din str. Simion Bărnuţiu nr. 15, care servea drept
sediu F. S.D. La acest comitet a aderat un comitet de iniţiativă pentru pace al tinerilor munci
tori şi studenţi din Iaşi care se angajau intr-un apel să nu precupeţească nic'i u n efort pentru
asigurarea succesului acţiunii declanşate. Din comitet făceau parte : C. SecarA, Radu Paul,
C. Zosin, Ion Cemătescul&.
Perioada a ceasta a fost o luptă crlncenă Intre curentele de ştlnga şi dreapta. Fascismul
cu variantele lui româneşti şi iminenta războiului a transformat stinga intr-o mişcare cu o com
poziţie largă, variind de la comunişti şi utccişti pină la tineri studenţi inregimentati tn organi
zaţiile de tineret ale partidelor "istorice" . ..A fost o perioadă fecundA - mărturiseşte George
lvaşcu - din procesul - care e continuu - al formArii şi definirii unui intelectual, In năzuinţa
lui de a-şi proiecta fiinţa spirituală Intr-o anume ipostază de activitate socialmente angajată".
,.Anii studenţiei - continuă G. Ivaşcu - au fost pentru mine dintre cei mai gen«?roşi intru
strădania de profilare umanistă, pentru dezvoltarea sentimentu l u i de răspundere, pentru in
tArirea caracterului, pentru o conştiinţă a demnităţii" 18 •
Sub Indrumarea comuniştilor şi a uteciştilor s-au creat cercuri de studiere a operelor
lui Marx, Engels, Lenin, cu un deosebit rol in organizarea masei largi de studenţi17• ln seminarii,

9

Arh. St. Bucureşti, fond Casa Re<!ală - Carol Il, dosar 8-1 /1938, f. 7 - 8.

10 I. flahlci, .1\1 ani(esfations infernafionalifes dU mOUIJPmenf rCIIO[U(ionnaire de [a Jeunesse

de l1oumanie durnnt la piriorle de l'enlre deu:r guerres, .. Revue roum. d'hlst. ", 1/1972, p. 1 15.
11 G h . Un!', A. Simion, Actir>itatea U. T.r;. pentru realizarea Frontului un ic al Tineretului
muncitoresc in perioada imediat urmtltoure luptelor din ianuarie- februarie 1 9 3 3 in "An ale de
istorie", 2/1962, p. 72.

12 Arh. Şt. laşi, fond Trlh. milit., dosar 2/1937, f. 79.
13 Arh. l 'nl\ . Iaşi, fond R, dosar 1/1 933, f. 2:18- 239.
14 Arh. C.C. al P . C . R . , fond 3:l, 1\lapa 49/ 1 933.
15 Gh. I . Ionlţă, A. Karclld, Intelectuali ie�eni în lupta antifasci.•tt'l, Iaşi, 1 97 1 , p. 158.
18 G. Ivaşeu, . Turnat ie�ean 1 9.�.5- 1 .9 -1 0, Bu cureşti, C . R . , 1975, p. 5.
17 C . Mocanu, A cti11itatea . . . , p. 82 - 83, 1\5.
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cercuri de studii sau şezători se discutau, In afară de problemele păcii şi ale războiului, revendi·
c il:ri specifice studenţimii. Un raport, din 5 septembrie 1933, consemna faptul că In Moldova,
la Iaşi şi Galaţi, uteciştii au participat activ la grevele, lntrunirile şi demonstraţiile tineretului.
Se evidenţia, de asemenea, l'A "luptele din februarie au dus la creşterea considerabilă a influenţei
politicii U.T.C., singura organizape de tineret care pregăteşte şi organizează luptele pentru in
t e resele lui" Jti .
ManHestele Cofegi şi Colege, redactate de studenţimea săracă, reprezintă documente
programoticc de o InsemnatA valoare teoretici! pentru luptele lim·retului universitar din Iaşi .
Reven d i <'ările specifice erau insoţite de atacuri la. adresa organizaţiilor de extremă dreaptă
(L.A.N.C. şi Garda de Fier) şi aprecieri asupra evenimentelor internaţionale. Studenţii ieşeni
condamnau teroarea dezlănţuiUI de regimul hitlerist Impotriva maselor populare, considerind
crearea unui front unic drept singura cale pentru obţinerea revendică rilor tincreşli18• Participarea
Ia acţiunile "Ajutoru lui roşu român", editarea şi răsplndirea de manifeste cu caracter antirllz
boinic şi antifascist, popularir..area realizllrilor statului sovietic sint numai citeva d1n acţi u.nile mai
importante din acea perioadă. l {eorganizarea Comitetului regional U.T.C. in 1 932 a avut consecinţe
pozitive şi a supra acţiunilor tineretului universitar. Şedinţele U.T.C. se desfăşurau In subsolul
Spi talului dr. Ghelerler de pe str. Ghica Vodă, Ia Spitalul Socola şi in alte locuri. Organizaţia
de part i d din Universitate era sprij inită şi indrumată de o serie de comunişti cunoscuţi ; Ilie
P intilie, lon Niculi, Marin F l orca -lon e sc u, V. Marza, C. Sccălcanu şi alţii.20
ln martie 1934 , studentilor organizaţi in ,.Asociaţia studentilor revoluţionari" li s-a in
tentat proces , printre cei arestaţi numărlndu-se u n insemnat număr de tineri. Protestează in
t electualii d i n C h i şinău In frunte c u Petre Constantinescu- Iaşi 2 1, iar la Prlli& o numeroasă delegaţie
de intelectuali progresişti reprezentind Universităţile din Praga şi ,.Liga drepturilor omuluiM
a depus o mot i u n e de protest . "D o mnule rector - se spunea In Protestul inte/ecluali/or din Chi
şinău - a cl'astă asociaţie este produsul unei munci Incordate şi dezinteresate� ; cerem .,elibe
rarea ne"V inovaţilor şi . an chetarea barbariilor".
Biroul comunist s tudenţe sc al Universit ăţii din Iaşi a editat In noiembrie 1934 manifestul
Cole g i şi Co/ec;e ! In care chema la luptă revoluţionarii, Impotriva fascismului şi a războiului.

Stu denţ ii erau Indemnati să acţioneze prin greve, proteste, demonstraţii de stradă .,pentru drep
tul de intrunire, organizare şi presă, pentru eliberare şi luptă antifascistă". Acum lşl lncepc activi
tatea revoluţion ară Elena Pavel- Sirbu, studentă la medicină. Făclnd parte din redacţia ziarului
"Şcolaru l roşu" ea ş i -a concentrat eforturile in direcţia organizării studenţimii democrate. Din
lnsărcinarea organizaţiei de tineret a Regionalei Moldova a participat la pregătirea şi desfăşu
rarea demonstraţiilor nntifasciste ale studenţilor democraţi din iarna anilor 1934/1935. Ca deie
gală a org an i zaţiei de tineret a Universităţii a avut misiunea să stabilească legătura tntre stu

denţii ieşeni şi cei din Bucureşti, contribuind şi la organizarea F. S.D. Ia laşi22• In cursul unei
asemenea misiuni, Elena Pavei- Sirbu a fost arestată şi condamnată la 2 ani inchisoare.
Strinsa colaborare intre studentii democraţi ieşeni şi cel bucureşteni este dovedită şi
prin faptul că manifestul, din noiembrie 1934, Către studentii facu ltăt i i de filozofie ş i litere 
Bucureşti. semnat de Comitetul local al U.T.C. din Bucureşti (Em. Blcov, C. Crăciun, C. Micu,
Gr. Preoteasa, M. D:ragomirescu, Gelu Naum) a circulat şi in Iaşi23•

Un alt moment In care profesorii şi studenţii democraţi ieşeni şi-au dovedit ataşamentul
faţă de lupta antifascistă şi antirăzboinică a fost procesul lui P. Constantinescu-Iaşi. In şedinţa
sa din 19 februarie 1935 Senatul considera ,.precedentul creat tn acest caz ca foarte primejdios
pentru rostul şi viitorul aşezămintelor de cultură tnaltă care stnt universităţile. Universitatea
consideră drept cea mai lnaltă j u stiţie a dreptului său la exlstenţll, libertatea conştiinţei şi a
gindirii care nu e cu putinţă şi nici nu trebuie să tie supusă controlului". Senatul avertiza aaupra
efectelor pe care le putea implica cazul asupra unui ,.tineret in fierbere şi In căutarea unei orientări,
tn faţa unui tineret flămlnd de ideile cele mai contradictorii". Profesorii cereau să se facă dreptate
tn acest caz, pornind de la o lntrebare legitimă : cum poate Ii suspendat un profesor universitar
18

A. l. S. I . �. P . , cota A X V I I - 129 (5 sept. 1933).

11 Arh. C.C. al P.C. R., Mapa 36{1 933 ; ldem, M apa 35/1 933 ; idern, Mapa 35/1933.
20 A. Kareţkl, 1 . . Eşanu, (;, Tudoran, la�i - mărturi i ale luptei revolu(ionare
(l.orurt

comunhtilor), laşi, 1969, p. 25.
2 1 Arh. C.C. al P.C. H., fono 33Jl\lapa 146/193·1.
!2 M. Covacl,
F.. ParJef·Sirl>u ( I 9 1-5 - J 9 .1 l ) I n "Anale de Istorie", anul X\', 5/1 969,
p . t74 - 177 ; A. Roşea, Elena Fanel, Ed. ,.Tineretului ", Bucureşti, 1 95 1.
2a Arh. C.C. al P.G. R . , fond 33, Mapa 38/ 1934 .

şi ca., e le(}ate de activitatea
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antifascist ? 24• La 27 martie,-acelaşi an, Senatul discuta din nou acest caz; prof. Popescu-Prahova
era de părere că In cazul de faţă a.a eludat legea, profesorii neputind fi suspendaţi decit de Senat
şi propunea să se ceară ministerului "intrarea in legalitate". De asemenea, el comunica că .,stu 
denţii legionari sint hotărlţi să Impiedice şedinţele Senatului şi să molesteze pe cei ee Il compun,
pe motiv că majoritatea membrilor acestuia fac o făţişă politică de stinga" 115• 40 de socialişti,
martori In procesul Petre Constantinescu-laşi, au aruncat, In gara Nicolina, manifeste semnate
de Tineretul socialist şi intitulate : "Tineri muncitori, făran i şi studenti. Prin manifeste se cerea
formarea unui front comun .,in jurul păcii şi a libertăţilor populare ameninţate de fascism" şi
continuarea programului de acţiune a tineretului socialist. Tineretul era sfătuit "să-şi strlngă
r indurile pentru apărarea păcii a meninţate" şi să se inscrie in organizaţiile socialiste28• Aceleaşi
temeri In priv inţa propagandei comuniste din rindurile t ineretului universitar, cu ocazia pro
cesului, judecat la Chişinău, reies şi dintr-o notă adresată de Inspectoratul Pregătirei Premilitare
Ministerului apărării naţionalc27• In apărarea lui P. Constantinescu- Iaşi, s-a situat intreaga
opinie publică. Un grup de studenţi naţional-ţărănişti au adresat o scrisoare deschisă deputaţilor
N. Lupu şi G h . Pop, prin care ii rugau să intervină pentru suprimarea imediată a procesului.
"Fascismul - spuneau studenţii - pune In prricol viaţa voastră la toţi. Este de datoria voastră
de a salva pe Iaşi care v-a dat şi ne dă un preţios ajutor in momente dificile" 28 • Procesul antifas

ciştilor din 1936 a găsit pe majoritatea profesorilor şi studenţilor ieşeni in tabăra democraţiei.
Tr. Bratu, Iorgu Iordan, Orest Tafrali, şi alţii au arătat pericolul pe care il reprezintă fascismul
pentru independenţa şi suveranitatea patriei. "Eu sint democrat - declara Tr. Bratu la procesul
antifasciştilor - şi ştiu demarcaţia Intre democraţie şi demagogic. Eu cred că trebuie să avem
tncrederc in înţelepciunea poporului nostru pe care il stimez mult, il stimez şi cred in vitalitatea
sa " . Pentru Andrei Oţctea fascismul era "dăunător" ; Iorgu Iordan considera că acesta a tentează
deschis Ia libertăţile civice28• In unanimitate profesorii au cerut achitarea lui P . Constantinescu
Iaşi, a celorlalţi luptători antifascişti, văzînd in aceasta o datorie a intregii democraţii. Pro
cesul lui P. Constantinescu- Iaşi, proces al luptei impotriva fascismului şi războiuluj3°, cu re
zonanţe şi in străinătate31, a dovedit poziţia antifascistă a marii majorităţi a poporului român,
conştientă de urÎII şele consecinţe pe care războiul le putea avea pentru soarta omenirii.
Desfiinţarea, In noiembrie, 1934, a unor asociaţii şi societăţi In care activau şi studenţi
{"Amicii U.R. S. S.", "Comitetul Naţional Antifascist", "B. l\I.Ţ. " , "Liga Muncii", "Cercul de studii
marxiste", "Tribuna studentului sărac" etc.) a creat o scrie de probleme noi mişcării antifasciste
şi democratice. Organizaţiile dizolvatc au reapărut sub alte forme. Astfel, tineretul poate fi
Intilnit in "Blocul pentru apărarea libertăţilor democratice", "F. S.D." care a inlocuit ,,Asociaţia

studenţilor revoluţionari", ,,Anatolc France", ,,Asociaţia pentru pace şi .cultură", "Frontul Plu
garilor" etc. Toate aceste asociaţii urmăreau "stringerea tuturor forţelor democratice intr-un
singur bloc care să fie opus fascismului". Realizarea Frontului Patriotic Antifascist era con d i 
ţionată d e perfecţionarea unităţii d e acţiune a proletariatului şi, i n această circumstanţă, de
crearea Frontului Popular, care tindea să unificc toate forţele democratice32• In atingerra acestor
obiective, atragerea tineretului studenţesc era hotărîtoare. Prin presă sau prin organizaţiile
create cu acest scop ca "Tineretul blocului pentru apărarea libertăţilor democratice" se stipula
democratizarea invăţămtntului, drepturi şi libertăţi pentru tineret et c .
L a sflrşitul anului universitar 1 934/1935 s-au obţinut unele succese pe linia inchegării
Frontului studenţesc democrat. Grupele de studenţi democraţi, Infiinţate atunci, au constituit
de fapt Inceputul organizării F.S.D. care avea ca obiective imrdiate revendicări profesionale,
ajutorarea tinerilor lipsiţi de mijloace, crearea de biblioteci, cercuri de studii, manifestări artis
tice, răspindirea culturii in mase. Dar scopul principal era lupta impotriva fascismului intern
şi internaţional. Crearea F. S. D . la Bucureşti, in mai 1 935, a stimulat constituirea unor organizaţii
asemănătoare pe intreaga ţară. La 27 iunie 1 935 a fost editat primu l număr al F. S.D . .,Studentul
român", tribună a luptei democratice, antifasciste a studenţimii din România. Din conducerea
u

Arh. l'nlv. Iaşi, fond R, dosar 15/1 9:.1-1, f. 536 - 539.
25 Arh. St. Iaşi, fond Prcf., dosar 1/1 935, f. 2.
28 Idem, fond Trib. millt., dosar 17/1 93(), I. 70 .

27 Arh. St. Bucureşti, fond. Mln. Instrucţ . , D . I . S. , dosar 617/1 936, f. 1 1.
28 " Dimineaţa", din 17 aprilie 1936.
28 flh. 1. Ioniţă, A. Kareţki, op. cit., 1'· 1 12 - 1 13.
ao A. I . S. I . S . P., E. X I X -2, 1935.
31 Arh. St. Iaşi, fond Pref., dosar 3/1933 - 3 1 , f. 2.
32 ldcm, fond Trib. millt., dosar 1 7/ 1 931\, f. 1 8 - 20 ; idem, fond Circ. 1 . Pol., dosar 3/
1 936, voi. 1., f. 112.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

VALERIU FLORIN DOBRINESCU

6

F. S.D. au făcut parte : Gh . Rădulescu (preşedinte), Mihai I. Dragomirescu (secretar general)

A. Predescu, Al. Balaci, Miron Constantinescu, Constanta Crllciun, Nicolae şi Lueia Djamo,

\' . Malinschi, Manea Mănescu, Roman Moldovan, Gl'orge Macovescu, Dante Gherman, Corneliu
Mănescu, D . Praporgescu, Al. Blr!Adean u , Al. Voitinovici, Zoe Bugnariu, Şt. Cleja, T. Dinculescu,
Gh. Micle, Eduard Mezincescu, I. Oancea, G. Popa, Bucur Şchiopu, Iosif Vinţe, V. Pogoceanu
şi alţii. F. S.D. realiza pe baza platformei luptei pentru demorraţie şi Impotriva fascismului
unitatea studenţilor utccişti, social-democraţi, membri ai unor organizaţii de tineret ale parti
delor burgheze care manifestau opoziţia faţă de fascism, români şi studenţi apartinind naţio
nalităţilor conlocui toare. Studenţii organizaţi In F. S.D. au primit sprijinul moral al ca drelor
celor mai inaintate din lnvăţămlntul superior ca C. I . Parhon, Radu Cernătescu, Iorgu Iordan,
V . 1\lârza şi alţii. lnlr-adevăr, F . S.D. şi-a propus să stabilească unitatea de acţiune studenţească.
Deviza sa : ..Cultură, libertate şi pace" implica "o garanţie a seriozi tăţii şi a intenţiilor construc·
tive ale acestui tinerel conştient " aa, Salutln du-i apariţia, studentul Radu Comla scria., cA "ideea
alcătuirii unui front com u n studentesc lansată de Comitetul de iniţiativă al Frontului Democratic,
prinde din ce fn ce m ai m u lt teren" (s.n .) 3«.
La Iaşi, F . S . D . s·a constituit la 13 iulie 1935 cu S('diul pc str. Simion Bărnuţiu, nr. 15.
{.'n rol deosebit in constituirea F. S . D . - Iaşi I-au jucat : Paul Radu, Topor Vasile, AI. Birlădeanu,
AI. Voilinovici, Ion Zaharia, Năstase şi Tudor Popescu, Gh. şi Ioan Pinculescu, Virgil Buzdn1g,
C:osma \'a!E•riu, Emil Găluşcă, Alex . Florescu. După aprecierea poliţiei, organizarea şi a ctivitatea
acestui front "era condusă, din umbră de organizaţia comunistă ..Tribuna stuct'cntului sărac"
care, deşi dizolvată, continua să a ctiveze clandestin ; acesta, impre UQ,�cu alte două organizaţii
"Anatole France" (formată aproape ex!'lusiv din stud�nţi) şi .. Asociaţia prntru pace şi cultură•
poate inscrie tineretul in general (intelectuali, muncitori, funcţionari) in lupta contra organi ·
zaţiilor de dreapta , lărg in d şi întărind Frontul Popl'/ar" a& . Ziarul " Ideea" din Huşi, condus d e
un comitet de student i , a avut un rol important in propagarea ideilor F. S . D . S ecţii ale F . S . D .
s-au creat şi l a H u ş i ş i Botoşani.
Secţia din Iaşi a F.S.D. care avea ca preşedinte pe Al. Birlădeanu şi ca secretar pe Al.
Yoitinovki38 a avut strlnse legături cu organizaţia eentrală. DupA cum lşi aminteşte Al. Voiti
novici, la Bucureşti, In sediul de pe str. Batiştei, Al. Blr!Adeanu făcea adesea expuneri asupra
situaţiei din mişcarea studenţească ieşeană şi formula aprecieri după care formele organizatorice
erau corespunzătoare. Oricum, considera AI. Voitinovici, F.S.D. a fost "precursorul unui front
popular românesc" a?. La apelul F. S.D. Iaşi38 au aderat n umeroşi studenţi animaţi de convingeri
democratice39• Acţiunile studenţilor i eşeni pentru ciştigarea revendicărilor lor, pentru cultură
şi libertate, dovedeau eli F.S.D. reprezintă o forţă organizată şi vie. "Tineretul universitar In
cadrat In F.S.D. - se scria in "Tinărul Ieninist" duce dirz lupta Impotriva fascismului şi răz
boiului, pentru libertate şi cultură" 40•
Un pas Inainte pe calea redeşteptării studenţimii şi, totodată, un simpton tmbucurător
pentru situaţia politică generală a ţării41 J-a constituit Congresul F. S.D. care a avut loc In zilele
de 23 şi 24 ianuarie 1 936 Ia Bucureşti. In urma acestei puternice afirmări a tineretului univer
sitar (la congres au participat 500 de delegaţi) s-au organizat adunări, demonstraţii de stradă
şi acţiuni revendicative, s-au format gărzi care au zădărnicit numeroase acte huliganice ale
organizaţiilor de extremă dreaptă Indreptate Impotriva unor organizaţii sau personalităţi pro
gresiste. "La 23 ianuarie - se scria In manifestul Colegi �i Colege ! - s-a făcut prima manifes
tare cu adevărat studenţească pentru apărarea intereselor ei". In acelaşi timp s-a demonstrat
că "organul luptei profesionale studenţeşti este F. S.D . " 42•
Atitudinea faţă de Congresul studenţesc de Ia Tg. Mureşn şi organizarea taberei de la
Moeciul de Jos - judeţul Braşov au făcut din F. S.D. o organizaţie cu o puternică aderenţă
aa

54).

,. Studentul rom;\n", anul I I, nr. 5/29 febr. ! 936.
3t Idem, anul 1, nr. 1/27 Iunie 1935.
35 Arh. St. Iaşi, fond Trih. milit., dosar 17/1 935, f. 26 - 27.
ae T imp eroic, Iaşi, "J unimea, 1971, p. 72 - 73.
37 Ib idem, p. 73.
3 8 Arh. C.C. al P . C . H . , fond 33, Mapa 76.
au Tim p eroic, p. 69-70.
4° C. Mocanu, Actinitatea . . . , p. 89.
4 1 Mihai Drago111irescu, O demonstratie în noc turn ol ("l\Iaga1.in istoric", nr.

4 2 Arh. c.c. al P.c.n., fond 33, Mapa 91/1936.
41 Arh. St. Bucureşti, fond Min. Just., D.A .. J., dosar 18/1936, f. 4 - 5 .
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In rindurile tineretului universitar. Tabăra s-a dovedit a fi veritabilă şcoală de educaţie politică
democratică şi antifascistă a studenţimii. Din conducerea ei au făcut parte : Gh. RAdulescu,
Constanţa Crăciun, Mihail Dragomirescu, Al. Antohi, Al. Voitinovici şi alţii44•
Pronunţlndu-se pentru integritatea teritorială a ţării, F.S.D. a considerat că prima nece
sitate a momentului era Frontul Popular; ca principală armă pentru respingerea ofensivei fas
ciste'&. Din iniţiativa P.C. R., In spiritul acordului de la Ţebea, din 19 decembrie 1935, studenţii
democraţi s-au Intilnit cu reprezentanţi ai organizaţiei "Blocului Democratic", "Frontului
Plugarilor" şi PMadoszului" şi au hotărît să constituie un comitet de coordonare In v ederea
generaliuirii acţiunii de lnchegare a Frontului Popular AntifascistfB, Angajamente solemne pen
tru apărarea hotarelor ameninţate de puterile revizioniste rostea ln acele zile şi tineretul studen
ţesc. "0 Românie multilată, iată ce vrea fascismul internaţional. E ceasul unirii - se scria Intr
un manifest elaborat de F.S.D . " '7•
"Frontul Păcii" crPat, din iniţiativa Organizaţiei regionale P.C.R. Moldova, ln anul 1 936
tşi avea sediul in casa lui Emil Serghie de pe str. Albineţ. In august 1936 acest Front, din care
fAceau parte şi studenţi, adresa următoarea Chemare : "Semnatarii apelului lşi dau seama de
primejdia care ameninţă pacea lumii, lşi dau seama de planurile criminale ale revizionismului
fascist, lşi dau seama că războiul ameninţă integritatea şi independenţa noastră naţională.
De acePa chPamă toate energiile, valorile păcii şi culturii să Impiedice pregătirea haosului şi o
catastrofel" u. Cu stringerea fondurilor pentru "Frontul Păcii" s-au ocupat studenţii z. Cuşnir
şi Al. Voitinovici41• Pe această linie a apArArii păcii şi hotarelor stabilite prin sistemul trata
telor de pace de la Paris se situează adunarea organizată de societatea studenţilor tn istorie
din 2 1 noiembrie 19:16, precum şi manifestarea prilejuită de sărbătorirea desăvlrşirii unităţii
naţional-statale de la Iaşi, din 1 decembrie 1 936. Cu toate aceste ocazii, studenţii s-au pronun
ţat pentru menţinerea tratatelor şi păstrarea unui climat de pace pe continentul european.
"Cind norii grei ai revizionismului - spunea In cuvintul său Tr. Bratu - blntuie ln toate păr
ţile trebuie să afirmăm l'ă nu avem de cedat nimănui nici un petec de pămiDt. RomAnia s-a In·
treglt In hotarele ei etnice şi fireşti. Datoria noastră este de a respecta graniţele de astllzi şi a le
pllstra cu sfin\ enie". In acelaşi sens s-au pronunţat profesorii Gr. T. Popa, Ilie Minea, Orest
Tafrall şi studenţii : N. Grigoraş, Petre Osuhovschi, Cicerone Teodorescu50•
Numeroşi studenţi activau In secţiile "Ligii Antirevizioniste"61, acţiunile lor urmărind
crearea unei lumi�2 din care să lipsească războiul cu toate consecintele sale nefaste.
Acţiuni importante au desfăşurat studenţii in cadrul asociaţiei ,.Amicii U.R . S . S . " 51,
sau ln cadrul altor organizaţii create de Partidul comunist. Studenţi ca Năstase Popescu şi
fraţii Penculescu erau deseori văzuţi In preajma muncitorilor de la Intreprinderile "Ţesătura"
sau "Nicolina " 54• In adunări, tinerii studenţi se pronunţau, alAturi de profesori, Impotriva "mij
loacelor energice " folosite de regim, a cenzurii şi a stării de asediu. Ilie Pintilie, Ion Niculi, Vasile
MArza, G. Ivaşcu sau Marin Florea Ionescu au sprijinit intens activitatea studenţilor democraţi.
Impotriva legionarilor, care nu erau prea numeroşi, tnsă de o agresivitate gălăgioasă, s-au coali
zat tineri nu numai din grupările de stinga. Al. Blrlădeanu a fost acela care prin excepţionalele
sale calităţi Intelectuale a dat o deosebită strălucire acţiunilor din acea perioadă 55• Alături
de el, Al. Voitinovici, Magda Isanos (studentă la drept), Zenaida Cuşnir, C. Braga (şt)inţe),
· Ionel Cernătescu (litere), Gh. Gane (agronomie), Al. Antohi, Viorica Zosin, Olga Chicu, Zenobi�
Covăsneanu şi alţii vor fi găsiţi In primele rinduri ale luptei democratice şi antifasciste�6• De orgam·
zarea activităţii studenţilor democraţi, In anii 1935/36, a răspuns, din partea Partidului comunist
Lucreţiu Pătrăşcanu. Nu puţine din iniţiativele pentru crearea de asociaţii studenţeşti sau de
" Timp eroic, p. 71 - 1-lt.
u Arh St. laşi, fond. Circ. I. Pol . , dosar 3/vol. l/1936, f. 3•1.
" Gh. 1. Ionlţă, P.C.R. şi masele populare, Ed. ştunţifică, Bucureşti, 1971, p. 201 .
17 Ibidem, p. 2 30 - 231.
'd A. Kareţkt şi alţii, la�i . .. , p. 2S.
" Timp eroic, p. 92.
�o Arh. St. laşi, fond. Trib. mlllt., dosar 17/1936, nepag.
11 Valeriu Florn Dobrlnescu, Contributii la cunoaşterea
situatiei studentilor ieşeni în perioada 1 septembrie 1 9 ."j 9 - 6 septembrie 1 9 4 0, "Carpica�, Bacău, V I, 1973 - 1 974, p. 2112.
12 Articolul Războiul şi tineretul ("Lupta de
clasă", anul XX, nr. 7, deceml •rie 1 939).
13 Arh. St. Bucureşti, fond !\lin. lnstrucţ., D . I . S.,
dosar 513/1935, f. 47.
6' Arh. St. laşi, fond Pref., dosar 2/ 1 936, f. 12.
1
'
Timp eroic, p. 86.
18 Ibidem, p. 2 7 - 28.
.
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manifestări antifasciste In rindurile intelectualităţii universitare au fost inspirate de partid
prin Lucre\iu Pătrişcanu�•. Sute şi sute de studenţi şi tineri intelectuali ieşeni au semnat pro
teste Impotriva proceselor Inscena te de regim tJnor militanţi ai mişl'Arli progresiste şi muncitoreşti
Astfel, faţă de proct>sul antifasciştilor dc la Craiova din anul 1 li36, (printre arestaţi se afla
�i Nicolae Ceauşescu), 250 de pt>rsoane �intl'lectuali, studenţi, funcţionari şi muncitori din Iaşi)
se alăturau acţiunii "Comitetului de asistenţii. a deţinuţilor politici", cerind "achitarea celor
1 9 antifascişti şi eliberarea lor""· Clştisarea alegerilor din cadrul societil.ţilor, la facultil.ţile de
litere şi filozofie, de studenţii democraţi, contribuţia la apariţia unor publicaţii eu un pronunţat
caracter antifascist ("Manifest", " Ideea • şi altele), activitatea In comitetele pentru apărarea
liberUlţilor cetăţeneşti au fost acţiuni cu o deosebită rezonanţă asupra masei larsi a tineretului
universitar.
Un ali aspect important al a ctivitil.ţii revoluţionare şi democratice desfăşuratil. de ele
mentele Inainta te din rindurile tineretului universitar 1-a constituit prezenţa mnltora .dintre ei,
In afara F.S.D., In rindul organizaţiilor de masă legale Infiinţate sau lndrumate de Partidul
comunist : "Blocul democratic", ,.Comitetul naţional antifascist", ,.Liga muncii", nLiga contra
prejudecă, ilor", "Madosz", Comitetul antirizboinic", ..Frontul Plugarilor", ,.Comitetul pentru
apărarea antifasciştilor", "Comitetul romAn al Reuniunii universale pentru pace", "Uniunea
democratică" etc. Elementele democratice din rindurile studenţilor ieşeni au activat, sub con
ducerea U. T.C. In cadrul tineretului acestor organizaţii pentru unirea eforturilor Intregii mase
studenţeşti, In lupta pentru drepturi şi libertăţi democratice, Impotriva pericolului crescind
al fascismului, pentru apărarea intereselor naţionale ale poporului �An.
La laşi, ca şi In alte centre universitare ale ţării, unitatea de acţiune a tineretului stu
dios s-a desf!!şurat In cadrul unei largi mişcări democratice studenţeşti, In cadrul multor Intru
niri şi demonstraţii cu caracter democratic şi antifascist.
Studenţii farma.cişti ai anului al I I I-lea au refuzat, la 8 aprilie 1935, să participe la cursul
de toxicologie al prof. Şumuleanubll, ca urmare a atitudinii reacţionare a acestuia. Documentele
poliţiei dovedesc rolul j ucat de U.T.C. In organizarea luptelor tineretului universitar, această
organizaţie avind un caracter de masă60. "F. S.D.", ,,ApArarea culturii proletare", ,,Anatole
France", "Pentru pace şi culturi" şi altele au reprezentat asociaţii 1n care studenţii democraţi
luptau pentru dreptul la culturA, Impotriva fascismului şi a războiului. U.T.C. desfăşura, de
asemenea, o activitate intensă pe tArimul sportului. In rindurile tineretului ieşean circulau m!':ni :
feste cu caracter revendicativ, antlrăzbolnic şi antifascist : Către toţi profesorii, fnvilţiltoru Şl
inslitutorii, ciltre toţi salariaţii corpului didactic. Tovarilşi"
semnate de Comitetul judeţean
Iaşi al P.C.R., .Jos Rilzboiul ! şi broşura " V. 1 . Lenin şi 1 ineretul", Lenin, Liebnecht, Roza, Fe
bruarie roşu, De ce sintem socialişti
de Leon Elum61•
De organizarea acţiunilor tineretului se ocupau celule comuniste alcătuite din vechi m�m
bri de partid 82, la unele (cum a fost aceea elin 1 mai 1 936) participind şi profesorii Al. Claud,1an,
Octav Botez, Emil Serghie. Organizaţia studenţească marxistă "Tribuna studentului sărac"
desfăşura o intensă propagandă de stinga. Publicaţii ca : "StudentuJ leninist", "Ttnărul leninist"
"Lupta universitari", "şcolarul roşu", " Studentul nou" şi " Studentul evreu" circulau printre
tinerii studioşi, In ele cerlndu-se "dezrobirea naţiune! de exploatarea capitalistii." 83•
Erau frecvente disputele dintre studenţii democraţi şi cei reacţionar!. La 7 mai 1936.
cind U.N.S.C.R. a propus greva generalA protestlnd astfel Impotriva arestării conducătorilor
Congresului de la Tg. Mureş, grupul studenţilor democraţi la care s-au afiliat tineri din organi
Eaţia Partidului ţărănesc s-au pronunţat pentru respingerea acesteia şi participarea la cursuri
In pofida tncercărilor legionarilor de a-i Impiedica 6'. Marea majoritate a studenţimii ieşene a
respins manifestul legionar Colegi de la toate Universităţile deoarece, aşa cum se consemna Intr-

-

57 C.. l\'aşcu, Resurecţie morale, In "Contemporanul•, 3 mai 1968, p. 2 ; Timp eroic, p.
94 - 96.
&a V. Piuci\, M. Muşat, op. cit., p. 18.
su Arh. I . M. F . , pachet 32-t, dosar 227/1935- 36, inv. 226, nepa!,l.
60 Arh. St. laşi, fond Circ. 1. Pol., dosar 3J H J36, voi. 1., f. 32.
81 Idcm, fond Trib. miJit., dosar 17/1 936, f. 1 67 ; A. I.S. 1. S.P., cota A X X -- 31, februarie
1 936.
82 Idem, fond Circ. V. Pol., dosar 7/1936, f. 18 ; idem, Circ. 1. Pol., dosar 3/1936, voi. 1,
f. 28.
83 Arh. St. Iaşi, fond Circ. 1. Pol., dosar 3/1936, voi. 1., f. 36.
11.1 Ibidem, f. 338- 354 ; 237 ; ldem, fond Circ. 1. Pol., dosar/1936, voi. 1., f. 36, 59 ; Timp
eroic, p. 55.
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un Raport al Corpului IV Armată : "ei nu admiteau declararea unei greve pentru satisfacerea
de ambiţiuni in interesul unei organizaţii politice ci numai cind e vorba de interese studenţeşti.
Studenţii ce nu împărtăşesc vederile legionarilor vor să intre imrdiat Ia cursuri" 15•
Dacă In unele situaţii, uni tatea de acţiune a tineretului universitar nu s-a putut realiza,
aceasta s-a datorat, Intre altele lipsei de Intelegere din partea unor conducători ai diverselor
grupări şi organizaţii studenţeşti care nu Intotdeauna au lnţeles semnificaţia momentelor pe care
le traversa H.omânia, Oricum, din partea studenţilor democraţi, in frunte cu comuniştii şi uteei
ştii, au existat preocupări In perspectiva real izării unui Front popular antifascist in care tinere 
tul universitar să fie substanţial reprezentat88 • Studenţimea independentă din Iaşi chema Ia lup
tă, prin manifestul Colegi şi Colege
pentru organizarea unui front unitar studenţesc. "Să ne
tntindem unii al tora mina - se scria in manifest - pentru a rezista lmpreună" 87 • Mai mulţi
studenţi comunişti şi utecişti au fost eliminaţi din Universitate In anul 1936. "Soluţia aceasta
- sublinia Petre Andrei - este cea mai puţin potrivită şi ea denotă o grt•şită şi primejdioasă
concepţie despre Universitate. Nu avem nevoie numai de boxeri şi de oameni de rezistenţă
fiziceşte. Avem nevoie de minţi luminate care să stăpînească prin spirilualitalea lor şi să dea
direct ive de cugetare In ţara asta" 88 •
Tocmai intr-un moment d e succese, într-o perioadă cind, pentru Partidul comunist era
deosebit de necesară organizaţia de tineret, cînd asupra ţării se abăteau timpuri grde activitatea
U.T.C. din România a Incetat. Fără a cunoaşte s ituaţia U.T.C. din România, unele cadre din
conducerea de atunci a partidului au aplicat mecanic o rezoluţie a Congresului al \' I-ll'a al Inter
naţionalei comuniste a tineretului care, de fapt, a dus Ia desfiinţarea organizaţiilor comuniste
de tineret89 • F . S.D . a intimpinat dificultăţi sporite, iar in primăvara anului 1937 a fost pus In
afara legii. La propunerea comuniştilor s-a decis ca organizaţiile F.S.D. să se considere In fiinţă
şi să ducă mai departe lupta ilegal.
I n pofida dizolvării lJ.T.C. studenţii democraţi din Iaşi şi-au continuat activitatea. In
anul 1937 studenţii antifascişti organizau conferinţe cu caracter progresist la Universitatea
populară a cămjnului Păcurareo. Atunl'i a fost descoperită o organizaţie a tineretului comunist
care activa In lJniversitate. Organizaţia, lnzestrată cu aparatură şi materiale de propagandă,
număra peste 60 de membri71. Pentru activitate revoluţionară au fost condamnaţi Ia Inchisoare
mai mulţi studenţi72• Peste 400 de persoane, in majoritate studenţi, au participat, la 6 iunie
1 937, ln sala "Cultu ra" la o Intrunire a Frontulu i de mocratic condusă de Alfons Herovanu şi

Tr. Gheorghiu73.
Dealtfel, cu toate măsurile represive mişcarea comunistă de tineret continua să activeze
eficient74, lucru sesizat şi de Ministerul de Interne intr-un ordin din 24 martie 1937. "In sistemul
de organizare şi acţiune comunistă - se scria In ordinul amintit - descoperirile făcute repre
zintă Intr-adevăr pierderi simţitoare, dar munca lor de organizare continuA şl ln scurt timp iau fiinţă
noi formatiuni care duc mai departe ideile Innoitoare In care cred" 75•
Schimbările politice petrecute la Inceputul anului 1938 au pus In faţa tineretului sarc1m
noi, complexe, datorate nu numai situaţiei interne, dar şi unei vieţi internaţionale extrem de
agitate. Documentele Siguranţei vorbesc de rolul lui Nicolae Ceauşescu "cunoscut comunist "
ln organizarea luptelor tineretului. "Nicolae Ceauşescu - se scria Intr-un document al Siguranţei,
din 1938 - face apel Ia tineri de a nu se mArgini numai Ia o activitate culturală şi sportivă,
c i sA Intensifice actiunea de propagandă pentru organizarea In breaslă" 71 •
Manifestele comuniste lansate In raza municipiului Iaşi aduceau elogii forţelor de stinga
din China şi Spania, tuturor celor care luptA Impotriva fascismului şi a rAzboiului 77 • I.a 1 5 noi�m
.
brie s-au răsplndit, In corpul clădirii centrale a Universităţii, citeva manifeste şap1rograf1ate
85

18

ldem, fond Circ. 1. Pol ., dosar

Timp eroic, p. 55.

3/1 936,

voi. 1 . , l.

59.

17 Arh. C.C. al P.C:.R., fond 33, Mapa 101/1936.
88 fih. 1. Ionlţă, A. 1\:areţkl, op. cit., p. 195 - 196.
11 1' ile din ist"ria {1. T.C., Bucureşti, Ed. politică, 1971, p. 162.
7 0 "Adeviirul" din 9 Ianuarie 1937.
7 1 Arh. St. Iaşi, fond Trlh. milit., dosar 2/1937, f. 105 - 106 ; ldem, Circ. I II . Pol., dosar

3,1037, r. 232 -245.

72 Arh. Unlv. Ia5l, fond R, dosar 4/1937, f. 22!1 ; ldem, dosar 66/1937, f. 8 - 10.
73 Arh. St. Iaşi, fond Circ., fond Circ. III. Pol., dosar 3/1937, f. 313.
H Arh. t :nlv. Iaşi, fond R, dosar 4/1937, f. 380.
n Arh. St. Iaşi, fond. Pref., dosar 1/1936, f. 38.
71 A. I. S. I. S. P. , cota D XX I I - 2, 1938.
77 Arh. St. laşi, fond Rezidenţa Re«alil a ţinutului Prut dosar 1/1938, f. 16.
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inti tulate : Colegi şi Colege �i se mn at e "Tineretul univ ersitar comunist". Se protesta aici Impo

triva desfiinţării autonomiei universitare, Impotriva exmatricuHirilor şi a măririi taxelor. ]n
acl"laşi timp , se Indemna la luptă hol ărltă Impotriva Gărzii de Fier care, ImpreunA cu aliaţii ei
7
"Hitler şi Horthy pregAteşlc lmpărţ i rea Ţării Româneşti" 8 • Era sesizată de organele poliţie

roşug, "Blocul d em o cra ti c" tn care laturile antifasciste şi cea antirăzhoinică sint rscnţiale71•
Pentru activitate comun!st11 au fost condamnaţi, In 1 938 , de la 3 luni Ia 3 ani mai mulţi studenţi&o

n e.� ti activitatea Parti dului comunist In rindurile studenţinii prin ,,Ajutorul roşu", .. Şeolarul

1 n a n u l 1 939, c u deosebire In a doua sa parte, mişcarea comunistă din Român la cu noaşte
o perioa d ă de transformări structurale, de reorganizare, proces normal dacă avem In v edere noua
conj u n cturi internă şi internaţională a unl"i epoci atit de zbuciumată. ]n această direcţie, re
o rgan i 7.ar ea l' .T.C. a fo st cel mai impo r ta n t momrnt al activit:'!ţii Partidului comunist In rin
durile tineretului . Rl"in riinl are a U.T.C., principală rrzervă de cadre a partidului şi "cel mai
apropiat ajutor al său" 81, a cuprins şi municipiul Iaşi, unde, Ia 23 aprilie 193.9, Intr-o casă con
spirativă, de Ungă gară, a avut loc o consfătuire la care au participat, alături de l n'lputcrni c itu l
C.C. şi reprezentanţi a i organizaţiilor c o m u n iste din Iaşi, Bacău, Roma n, Tg. Neamţ82• Măsura
adoptată de P . C . R . de relnfiinţare a L' .T.C. In 1 939 trebuie apreciată ca total adecvată cl"rin
ţe l or mişcării re,·o!ul ionarc In crl'ştere, intereselor majore alt' unirii efortului de luptă al t i nere
tului cu al maselor larg i muncitoare 1n lmprc ju ră r il e de atunci, hotărltoar� pentru soarta ţării
şi a !ntrl"gu l u i popor român 83• In fruntea Comi tetului de reorganizare a V.T.C. a fost desemnat,
d e către conducerea P.C. R . , ::"i:icolae Ceauşescu.
P roblema reorganiziirii Comitetului regional din Iaşi al Tin eretului Comunist s-a discu
tat, din nou, Ia 17 decembrie J 939, un rol deo s eb it reyenindu-i lui Jiff't:olae Ceauşescu, pe atunci
se cretar general a l V.T.C., care s-a deplasat tn acest scop In Iaşi84 . Retnfiinţ area U.T.C., la
indi ca �iile P . C.R., a rl'prezentat un moment important In atragerea şi mobi lizarea I ntregu lu i
tin erel din România Ia lup ta lmpotrh·a di ct a tu r ii regale şi, apoi, a dictaturii antonesriene85•
ln lunile septembrie şi n o i cm b rit' 1 939 au fost răsplndite pe stril7ile municipiului laşi
manifeste intitulate : Iubitori de ţară şi de popor, Muncitori, ţăran i, funcţionari şi intelectuali,
Către toţi iub itori i de n eam şi de ţară, Lenin, L iebnechi, 1 uxemburg editate de Comitetul regional
din 1\loldova. Pe Ungă revendi cările studenţeşti (mai multe sesiuni de examene, dezaprobarea
F.N.S., scu tire a de tuxe) manifestele cu un caracter mai mult "educativ", făceau apel la uni
tatea tuturor fo rţ elo r democratice tn vederea tnfiinţării Frontului Popular şi a re spin ger ii acte
lor de forţă ale imperialiştilor germani, italieni şi japonezi. " O rga nizaţi i l e comuniste - se
sublinia intr-un raport al Lcgiunii de jandarmi laşi - consideră frontului comun al clasei munci
toare singura posibilitate d e a stăvili războiul imperialist" 88•
Tot din initiativa P.C. R , prin Miron Constantinescu şi Corneliu Mănescu, s-a interven it
pe llngli N i cola e Io rga In vederea admiterii studenţilor democraţi la a ctivitatea "Ligii cultu
rale", asociaţie legală, puţ i n su &pectată şi urmărită de autorităţi. Vreme de aproa pe un an studen
ţii au putut folosi "Liga culturală" pentru organi1.arca activităţii lor antihitleriste87• La Iaşi,
după informaţiile P o l i tici, s-a constituit, spre sfirşitul lui august 1939, o asociatie intelectuală
cu "substrat politic". Condusă de avocatul Gh. Chipcr, acesta avea legături cu dr. C. Dimitriu,
AI. E lrlădeanu şi P a ul Radu88 •
In primăvara anului 1940, la B ucureşti, s-a desfăşurat o conferinţă a organizaţiilor stu
denţeşti u teci s t e din Intreaga ţară care a stabilit principalele direcţii de luptă ale tineretulu i
universitar. Partidul chema studenţimea să se lncadreze In U.T.C., să lupte Impotriva dicta
turii regale, a război ul ui şi a fascismului. pentru condiţii omeneşti de viaţă, mun că şi tnvăţii.78 ldc m , fond Pref .. dosar

5/1938, f. 87.
Ibidem, f. 105- 106 ; idem, dosar 1/1938, f. 2 9 - 30.
80 Arh. St. Bucureşti, fond l\''in. Ed. naţionale, D. l. S., dosar 997/1939, f. 20, 31 ; Arh.
L'nh•. laşi , fon d . R, dosar 49} 1 938, 1. 24 - 25.
81 " L
upta de clasi:i", Anul X X , nr. 7, dec. 1 93 9.
82 \' aleriu Horin D o hrinescu, op. cit . , p.
201.
83 Arh. St. Iaşi, fond R ez i den ţa . . . , dosar 9/ 1 939, f. 1 83 . ; ldem, fond Circ. 1. Poliţie, dosar
14/1939 ' r. 89.
81 V aleriu Florin Dobrinescu, op. cit., p.
202.
e& "Lupta Tineretului", Anu l 1, nr. 1, 15 martie 1940.
8 1 ldern, fond Circ. 1. Pol., dosar 14/1 939, p. 89.
8 7 � h . 1. Ionl ţ :l , Din actiflitatca studenţilor democrati şi antifa.•ci.,ti d-in România, "Stu uii ",
1/ ! 9i2, p. 21.
18 Arh. St. laş!, fon d Re1ldenţa . . . , dosar ·9}1 939- 40, f_ 433.
7u
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turll. 1111 Studenţii, ca şi cPilalţi tineri, erau sflltuiţi sll se Inscrie In U. T.C., singura organizaţie care
reprezenta cu adevllrat interesele tinerei generaţii, sll se organizeze, In formaţiuni in cadrul Aso·
cinţiilor admise sll funcţioneze In România, să transforme breslele In organe de lupti! Impotriva
dictaturii regale. Organizaţiile U.T.C. de la laşi activau, In aprilie 1940, ca o parte component a
a asociaţiilor judeţene, Uteciştii ieşeni acţionau conspirativ, In celule comuniste formate din
din 5 - 13 tineri şi, legal, In bresle. Sectorul cel mai activ era Socola, unde existau 10 - 15 celule
U.T.C. , activele U.T.C. din sectoarele Păcurar!, Tătăraşi şi M.O.P.H. - Textila Copou fiind
In curs de reorganizare90• Numeroşi studenţi au participat la colectarea de fonduri pentru de·
ţinuţi şi au proiectat o demonstraţie la 1 Mai, unii fiind deferiţi tribunalelor militare pentru
activitatea lor.
Aşadar, In anii care au urmat eroicelor lupte ale muncitorilor ccferişti şi pctrolişti, marca
majoritate a studenţilor s-a Incadrat In frontul larg de luptă al forţelor progresiste din
România Impotriva războiului şi a fascismului, pPntru condiţii mai bune de viaţă şi de lnvăţă
tură. Conştienţi de pericolul pe care Il reprezenta pPntru ţară hitlrrismul, fascismul italian,
gardismul etc. ei s-au Impotrivit actelor de forţă ale ee lui de-al 1 I l-lea Hcich, Italiei fasciste şi
Japoni ei militariste, au sprijinit poporul polonez care trăia o adevărată dramă naţională şi
şi-a u exprimat adeziunea la lupta forţelor progresiste de pretutindeni. Tndrumaţi de P.C.R.,
principalul conducător al luptei Impotriva fascismului şi a războiului, studenţii comunişti ieşeni
s-au s i tuat In frunte, exemplul lor fiind urmat de marea majoritate a colegilor, din care unii
făceau parte din organ izaţiile de tif' eret ale partidel•;r burgl• ezt·.
Prin diferite materiale de propagandA ca : manifeste, fluturaşi, ziare et c., sau prin acţiuni
directe, studenţ ii it•şeni şi-au conturat o po1iţie limpede faţll de unele din măsurile cu caracter
intern şi s-au Impotrivit mutilării teritoriale a Urii, tuturor problPmelor care contravcncau !dealu
rilor poporului româ n . Experienţa clştigatll de tineretul universitar din Iaşi In acei an' va fi
amplificată In timpul anilor grei ai regimului antonescian, In mişcarea de rezistenţă.

A

PROPOS D E

L 'ACT IV IT E ANT IFA SC ISTE D E S ETUD IANTS DE IASSY

(1933- 19:!9)

R e s u m e
Dans le present article, fonde sur de nombreuses sources inCdites, l'auteur souligne les
plus importants moments de l'activite antifasciste des etudiants de Iassy dans les annees 1933
- 1939. Le fait est mis en evidence que, sous la direction du P.C.R., le principal conducteur de
la lutte contre le fascisme et la guerre, les etudiants communists iassiotes se sont trouves a la
tî!te, leur exemple ayant ete suivl par la majorite de leurs camarades. Ce faisant, note l'auteur,
ils ont tenu une posi lion claire vis-a-vis de certaines mesures internes et se sont opposes a la
mutilation territoriale de pays de mî!me qu'a tout ce qui portait atteinte aux ideaux du peuple
roumain, e ..:perience qui allait î!tre amplifice, sous le regime antonescien, dans le mouvement
de resistance.
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A. I. S. I . S. P. , cota 8, XX IV - 1 auf,:ust 19-1 0.
Valeriu Florin Dobrinescu, op. cit., p. 201.
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