UNIREA DIN 1 918 ŞI PRESA .OIN ORAŞUL ,IAŞI
1. AGRIGOROAIEI, G. CALCAN, M. STRUGARIU

Unirea din 1918 a fost rezultatul un ui indel unga t proces i s tor i c şi a repre
zenJtat victoria strlHuci-tă a mişcării de eliberare a maselor populare d� pe ambele
versante ale Carpa ţilor, opera intregi i naţiuni române. Lupta pentru unitate na
ţional-statală a atins o intensi tate deoseb i tă in epoca modernă, dar p rtmi sele sale
sînt aidoma unor rădăcini ad în ci în trecutul neamului nostru. C:mtituitatea in
vatra în care s-a zămislit, păstrarea en tităţi i etnico-lingvistice şi c ul tural-sp i rituale,
a legăturilor de via ţă materi.ală, menţinerea fiinţei d e s tat, tend in 'a spre inde
pend enţă consti tuie permanenţe ale ex isten ţe i noastre, factori care au asigura t în ciuda greutăţilor de tot felul - dezvoltarea generală a societăţii român eşti .
După cum se ştie, România a intrat în pr imul război mondial cu gîndul eli
berărH fi i lor săi aflaţi sub a suprirea a ustro-u n gară . In condiţii de care nu ne
ocupăm aici (şi ca urm are , în primul rînd, a nere spec tări i de către aliaţi a anga
jamentelor asumate în a ugust 1916), cu toată vitej i a şi spiri tu l de sacrificiU a l arma
tei române, campania din 1 9 16 s-a incheiat nefavorabil pentru România. Apr oxim a
tiv 2/3 din teritori ul ţării a in trat sub ocupaţi e duşmană. Autorităţile centrale, ce a
mai mare parte a cercur i lor con ducătoare, armata, o parte a populaţiei s-au re
tras in Moldova . Oraşul Iaşi a constituit, timp de doi ani, aşa cum s-a spus, "cen
trul rezistenţei pînă la capăt" in faţa încercării Puterilor C entral e de a ocupa in
întregime teritori ul statului roman .
Confruntat cu mari greutăţi materiale şi m orale, statul român redus
- teritorial - la Moldova şi avind capitala la Iaşi, şi-a reorganizat şi refăcut
armata şi a doved it cotropitorilor că "pe...ai ci nu se trece". Armata română, animată
de cel ma i fieDbinte patriotism izvorît d in apilrarea pămîntului strămoşesc a repur
tat, in iulie- august 1917, succese de covîrşitoare în semnătate militară şi politică.
Rezistenţa din 191 7 a avu t o importanţă capi tală, făcînd să eşueze planurile de
î m părţire, de desfiinţare a statului român, asigurindu-se
continuit:ltca
statală,
menţinerea nucleului către care
gravi·tat toate forţele de el i b era:-e n aţi on ală .
După ce jucase un rol atît de i mportant in un i rea din 1859, oraşul Iaşi, devenit
p entr u o scurtă perioadă capitala ţări i , a parti cip at activ şi la unirea din 1918,
primi nd , pe drept cuvint, denumirea de .,leagăn a l celor tre i Unir i" .

au

Presa care a apărut la Iaşi , in perioa da cuprinsă intre sfîrşi tul anului 1916
şi siiTşi.tul anului 1918 1 , in pofida piedici.lor ce i-au stat in faţă (în spE'dal după

1 Şi-au continuat apariţia, la Iaşi, unele ziare care apăreau aici in peri oada
imediat anterioară <�Opinia", "Mişcarea" ş.a.) ; la acestea s-au adă ugat cele venite
de la Buour.eşti (,.Neamul r()m.ânesc", de exempl u) şi cele care au inceput să
apară, în aces·t interval, la I aşi ("AcţiWlea română", ziar independent, apare la �
ianuarie 1917, " Rom ânia ", inti.tulat şi organ al apărării naţionale, la 2 februari e
1917, .,Tribuna", organ al Partidului mWlcii, la 1 martie 1918). Confo rm unui tabel
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incheierea preliminariilor de la Buftea şi a tratatului de pace cu Puterile Cen 
trale) a j ucat un rol foarte activ şi complex. A fost concomitent şi in egală mă
sură, un instrwnent de informare şi o tribună de la care s-a exprimat hotărîrea
de rezistenţă şi de realizare a unităţii naţionale ; a consellU1at faptele, luind tot
odată atitudine, exprimind increderea nestrămu.tată a poporului roman în d rep
tatea cauzei sale. Precizăm că ziarele apărute la Iaşi, unele mai mt!lt sau mai
puţin i ndependente, altele legate direct de un partid sau gr-upare politică (.,Nea
mul românesc" - ziarul Partidului naţional ist-democrat, condus de Ni rolae Iorga,
.,Mişcarea" - ziar liberal, "Evenimentul", de o anumită orientare conservatoare
etc.), unele mai bine informate, altele mai puţin etc., nu aveau aceeaşi tonal itate ;
ele dădeau glas unor opinii nu intotdeauna identice in ce prive�te succesiunea
etapelor in realizarea desăvîrşirii unJtăţii de stat şi unor puncte de vedere diferite
privind acţiunile politice concrete. Exista, in acest cadru, un acord general asupra
necesităţii desăvîrşirii unităţii de stat. "Realizarea acestui deziderat i storic vi tal subliniază Programul partidului - a fost rodul luptei maselor largi populare, a
muncitorimi i , ţărănimii, intelectualităţii , a cercurilor înaintate ale burgheziei, a
principalelor clase şi pături ale. societăţii, opera intregului popor, a intregii na
ţiuni " 2•
In cele ce urmE'ază, ne propunem să luăm in discuţie unele aspecte care ilus
trează rolul activ al acestor ziare. Din motive lesne de înţeles, n u ne putem re
feri la intreaga perioadă 19 16-1918 şi nici la toate ziarele care <:păreau - in
virtutea cauzelor menţionate - la Ia�i. Unele dintre ele ("Neamul românesc" şi
"România") sint mai cunoscute ; ele au constituit, in ultima vreme, obi€'ctul unor
preocupări mai mult ori mai puţin speciale, sau au fost utilizate - in unele stu
dii - . ca izvoare de informare. Vom încerca să completăm tabloul presei din Iaşi;
referindu-ne, îndeosebi, la alte ziare şi la activitatea lor, la atitudinea adop·tată în

cursul anul-ui 1918.

.

Ca şi în perioada an terioară, dar cu o frecvenţă mult mai mare şi în accente
deosebit de puternice, ziarele au scos în evidenţă caracterul istoric I'!Ccesar al de
săvîrşirii unităţii �i exprimau încrederea nestrămutată în apropierea momentului
ei de realizare . .,La 1859 - scria ziarul "Mişca rea" cu prilejul aniversării acestui
act in ianuarie 1918 - s-a închegat sîmburele din care trebuia să răsară arborele
puternic [ . . . ]. Dar procesul dezvoltării fireşti a poporului român era in curs. Le
gile naturale care cîrmuiesc existenţa naţiunilor imp·un datorii peste care nu se
poate trece şi jertfe ce nu se pot precupeţi. Idealul
unităţii
naţionale a rămas
busola vieţii de stat [ ... ]. Evenimentele sint în curs. Poruncile istoriei se înfăp
tuiesc. Destinele popoarelor nu se pot abate din făgaşul firesc" 3. Dar idealul na
ţional n u s-a realizat de la sine, ci a cerut eforturi uriaşe şi jertfe din partea
poporului român. Referindu-se la perioada scursă de la intrarea României în
război, acelaşi ziar consellU1a : "Am întîlnit dureri ce nu ne-au înfrînt puterea de

luptă, am suferit decepţii ce nu ne-au slăbit credinţa, ni s-au impus jertfe în faţa
deasupra
tuturor
vicisitudini lor
trecătoare,
avem pururi limpede înaintea ochilor un ideal pe care ştim bine că nu-l putem
înfăptui fără dureri şi fără sacrificii" 4• La implinirea unui an de la Mărăşeşti,
ziarul sublinia marea importanţă a acestei bătălii. Apărut în condiţiile regimului
impus prin tratatul de pace de la B ucureşti (7 mai 1 9 18), articolul Mărăşeşti, ca
şi altele cu conţinut asemănător, aveau o însemnătate, semnificaţie, deosebită. Se
releva eroismul armatei române, semnificaţia victoriilor din 1917 in
contextul
luptei pentru desăvîrşirea unităţii : "Războiul a trecut prin diferite faze, încer
cări dureroase de la început, năvala năpraznică a forţelor
inamice,
rezistenţa
îndîrjită şi disputa pas cu pas a pămîntului românesc cotropit -, au fost etape

cărora nu am ezitat. Pentru că, pe

aflat în Arhivele statului Iaşi, in perioada 19 16-19 1 8 au apărut la laşi zeci şi
zeci d e ti tluri de ziare şi reviste, social-politice, cultural-artistice etc., zilnice sau
săptămînale, unele permanente, altele cu o apariţie efemeră (vezi Colecţia N. A.
Bogdan, mapa 4).

2 Programul Partidului Comunist Român de jăurire a societăţii socialiste
multilateral dezvoltate şi inaintare a României spre comunism, Ed itura poli tică;

Bucureşti, 1975, p. 37.
3 Unirea, in .,Mişcarea", 26 ianuarie 19 18 .

4 Ibidem.
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pe care armata română le-a tr ecut cu extraordinară putere de luptă, de jertfa
şi eroism [ . . . ]. Mărăşeşt.ii vor fj aceea ce sint astăzi in sufletul oricărui bWl ro
mân : simbolul gloriei cu c.a:re armata a acoperit prestigiul României şi a sf in ţi t
războiul unităţii naţionale" 5. La împlin i rea a doi ani de La intrarea României in
război , ziarul sublinia, din nou sac rifici ile făcute în lupta pentru "afirmarea ho
tărîtă a dreptului poporului român la Wlitatea lui naţională", ap:reciind situaţia
existentă in pr i măvara şi vara anuJ.ui 1 9 1 8 ca vremelnică, deoarece "biruinţa defi
n iti vă nu po.ate fi I n.c:ăt:uşată dnd se sp rijină pe forţa morală şi pe vigoarea naţio
naLă de care poporul r-omân a dat atitea strălucite · dovezi " 6. Cu acelaşi pr ilej,
ziarul "Evenimentul" publica articolul O măreaţă aniversare (cenzurat in partea
fi_nală), in care, după ce se preciza că in 1 9 1 6 România "şi-a înţeles i storica me
nire", se exp1· ima ,,nes tdim u.ta ta convi ngere că jertfele fără seamăn ale ţării şi ale
neamului intreg nu vor rămînea fără folos" 7.
Aceeaşi în credere în depăşirea greu1ăţilor prin care trecea atunci România se
degaja şi din articolul Trei Românii, apărut în ziarul "Timpul" : "Există o Românie
invadată de inamic, o Homâ n ic care stă impotrivă-i pe front şi altă Homânie in
dosul frontului. Vor· trece vremuri le de cruntă restrişte de azi ca lU1 vis lu n g şi
g1·eu şi cele h·ei Homânii se vor reintîlni in liniştea altor timpuri. Ne va spune
cea i nvadată toate mizeriile şi toată apăsarea W1.ei ocupaţii vrăj maşe. Ne va
vorbi de pe fronturi de toată vigoarea, de tot elanul şi de vi teji a nestăpînită a
oslaşului român. Şi va vorbi in urmă şi Homân ia dinapoia frontului care aici, in
Moldova, a fos t ( . . . ] leagănul refacerii glori oasei oştiri [ . . . )" e.
Hmnânia era nevoită, in primăvara anului 19 18, s! încheie pacea cu Pute
rile Ocn lrale, deoar ece era înconjurată, fără posibilitatea de a mai primi vreun
aj u tor d i n afară 9• Articolul Su b presiunea forţei surprindea aceste
dificultăţi :
,.Dacă am r ezis tat a tit de eroic în cursul mernorabilelor l upte din iulie, august
şi sep tembrie 1 9 17, de astă dală rezistenţa no a str ă ar fi tr ebuit să fie făcu tă in
eondiţii şi mai grele ( . . . ). Trupele au stro-germane se află nu numai în faţa noas
tră şi în a mbele flanc'll r i, dar şi in spatele nostru" 1 0 . Se va incheia "o pace pe
baze impuse de duşmani", care �nu poate fi pe placul nici Wllli z:om â n " şi care
,.ne sfîşie� S>ufletul şi ne l a să adinc indureraţi. Dar această situaţie nu poate fi
decit vrerilelni că, ., d eci nu se poate să nu v i nă pentru noi zile bune. Salvînd deci
ce mai putem salva din naufragiul în ca re ne-au aruncat împrej urările [ . . . ) sîn
tem î ncredinţaţi că p ină la sfîrşit dreptatea cauzei noastre va triumfa " 1 1•

La împlinirea unui an de la apariţia ziarului "România", Mihail Sadoveanu
revenea as;; p r a scopului de e l i berare al intrării României in război 1 2• In aceeaşi
perivadă, marele scriitor caractcriza, intr-un articol de fond, pacea cu Puterile
Centrale ca �o pace tristă", c-e impune o situaţie provizorie, "o stare de tranzi
ţie, căci neamul e 1ntreg şi viază [ . . . ]. Puterile aspiraţiilor
noastre nu pot fi
oprite de trecătoare clipe c are cad în virtejul veşniciei. Ele c uprind de pe acum
in ele i.n florirca vi i toare, ca o lege organică" 13.

tn c ursul an ului 1 9 1 8 , la I�i s-au desfăşurat ample · manifestări (manifestaţii
pe străzile ora!1ului şi in Piaţa Unirii, adWlări, serbări, conferinţe etc.) în favoarea
şi in cinstea iăuririi statulu i naţional român 14• Ziarele din lal'ii au pub l i c at docu
mentele Unirii din 1918, au dat glas bucuriei, entuziasmului fără seamăn care a
5 ,.Mi şcarea", 23 i ul i e 19 18.

o 14 august 191 6, in" Mi.şc area", 1 6 august 1 9 1 8.
7 "Eevenimentul", 15 august 1 9 1 8 .
"'Ţimpul" , 7 februarie 1918.

•

' Desăvîrşirea unificării statului naţional român. Unirea Transilvaniei cu ve
chea Românie, Editura Ac a demie i R.S.R., Bucureşti, 1968, p. 208.
10 "Timpul", 22 februarie 19 18. La 27 ian uarie/ 9 februarie 1 9 1 8, Puterile Cen

trale încheiaseră tratatul de pace cu Rada Ucrainei ; între altele, se prevedea, sub
o anumită formă, oc-uparea teritoriului ucrainean, de trupele acestor puteri.

1 1 -Sub presiunea forţei, m ." Timpul�, 22 februarie 19 18.
12 Mihail Sadoveanu, După un an, in "România", 2 februarie 1 9 18.
13 Idem, Provizorat, in Rom â n i8 , 27 februarie 1 9 1 8.
14 Vezi Aurel Loghin, laşul in istoria constituirii statului naţional unUar
român, in "Analele ştii nţifice ale Universităţii AL 1. Cuza din Iaşi". Istorie, fasc . 1 ,
"

"

1969, p , 53-54.
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cuprins popo.rol român, au relatat desfăşurarea mari lor manifestaţii pri lejuite de
desăvîrşirea unităţii de stat 15• Astfel de articole, informaţii ,
declaraţii etc.
sint
foarte numeroase. Exemplificăm numai cu cîteva.
Ziarul ,.Evenimentul" descria, in n umărul său din 23 octombrie 1918, mani
fcstaţia din ajun, din Pia ţa Unirii, unde cetăţenii s-au adunat in mod spontan şi
" acolo ascultau vorbele inflă·cărate ale oratorilor din popor, care, In aceste patcio
tire :zile, sărbătoreau izbinda idealurllor [cenzurat] şi tri umful românismului ... A
urmat o manifestaţie pe străzile Ştefan cel Mare şi LăpWjneanu, in faţa legaţlllor
Franţei, Angliei, Statelor Unite şi H aliei. ,.A fost frumoasă ziua de ieri , .. - incheia

articolul 1'.
A fost, de asemenea, relatată marea intrunire studenţească din ziua de 22
octombrie care a hotărît să aleagă un <;;o mitet general cu reprezentanţi ai studen
ţ iloc din toate provinciile româneşti. Preşedinte al Comitetului a fost ales Gr. T.
Popa 17, v ii toru l profesor universi tar, medic şi distins om de cultură. Era reprodusă
Moţiunea adoptată de intrUill irea s tudenţească prin care aceasta
cerea, "cum a
cerut şi pînă ax:um, cu mai multă hotărîre decit oricind, Uni rea politică naţi()
nală [ . . . ] intr-un singur stat independent", trimitea "salutul său frăţesc adună
rilor naţionale române" şi invita "pe oamenii culturii, ai şcoalei, ai luptei naţi()
nale, pe toţi factorii conştiinţei româneşti, pe toţi românii de convingere, să de
săvîrşească opera pentru care atîta Mge s-a vărsat, cerind cu glas tare implinirea
voinţei neamului românesc : Unirea [ . . . ]". A urmat apoi o mani festaţie pe stră
zile Iaşului şi o adunare in Piaţa Unirii, la care au vorbit cite un reprezentant al
studenţi lor din Iaşi, din Transilva nia , din Bucureşti etc. S-a ;ucat, şi de
daita
aceasta, Hora Unirii in j urul statuii lui AL I. Cuza 18.

Intr-un alt număr, ziarul infm�a cititorii asupra marii intruniri a profeso..
rilo r universitari, desfăşurată sub preşedinţia rector ului , in t run ire care privea cu
deosebită satisfacţie evolu ţi a favorabilă a operaţiilor militare şi apropierea nein
tirziată a momentului unirii depline. S-a votat o Moţiune ,.de mulţumire şi admi
raţie pentru reprezentanţii tuturor puterilOI!' aliate din localitate şi pentru toate
Universităţile puterilor aliate" 19. Re intrare a României in război alături de aliaţi
era apreciată ca un moment deosebit al "redeşteptării neamului oople!lit, pentru
scurtă vreme, de puhoaiele vrăjmaşe" şi al înfăptuirii "măreţului nostru ideal
naţional" 20.
Manifestaţiile care se produceau in aceste zile la Iaşi ii aminteau unui autor
mişcările unioniste din ianuari e 1859. "Faţă cu marile evenimente europene - scria
el la 24 octombrie 1918 (articolul a apărut citeva zile mai tirziu) - poporul ie
şean adunat in Piaţa Unirii a manifestat cu entuziasm pentru a cest fapt istoric,
şi frum oase şi calde discursuri s-au pron unţ at [ . . . ]. Reali zarea idealului nostru
naţional inceput la 1859 şi menit a se termina cu unirea Transilvaniei este un
eveniment care incheie istoria luptelor noastre pentru inchegarea intregului neam
românesc" 2 1•
Uni.rea in c'urs de realizare 1-a determinat pe G h . Ghibănescu să scrie un
admirab i l articol despre Munţii Carpaţi, din care reproducem aici un fragment :
"Astăzi munţii pe de-a-nt:regul sint ai noştri, cu tot ce au ei, in pîntecele lor,
pe coastele lor, in văile lor. De sus de tot, de unde ies apele din. coastele mun15 Vezi şi Eufrosina Popescu , Ecoul unirii Transilvaniei
cu vechea Românie
tn presa de dincoace de Carpaţi, in Unitate şi continuitate în istoria poporului
român, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1968, p. 417 şi urm.
16 Ziua de ieri, in "Evenimentul", 23 octombrie 1918.
17 Hotărîrile studenţimii universitare, in "E venimentul", 25 octombrie 1918.
18 I bidem.
" Marea intrunire a profesorilor de la Universitate, in ,.Evenimentul.. , 28
octombrie 1918. La 24 octombrie/6 noiembrie s-a format noul guvern. prezidat de
genera lul C. Coandă, care a adresat, la 27 octombrie/9 noiembrie, un ultimatum
trupelor de ocupaţie, cerind�le să părăsească imediat teritoriul României. In
aceeaşi zi, a fost dat decretul de mobilizare a armatei române irnpotri.va Puterilor

Centrale.

20 Ceasu1 1nvterll, In ,.Evenimentul'., 30 octombrie 1918.
21 Amintiri din 1859, in "Evenimentul", 3 n oiembrie 1918.
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ţilor pînă in vale, unde apele se rostogolesc in cimpii ( . . . ], va fi numai ţară şi
pămlnt roman-esc.
Nu mai sint Carpaţii hotar de ţară ; s-a prăbuşit această nedreptate isto
rioă, căci cu prăbuşirea împărăţiilor s-a dus şi mărul dlsco.rdiilor din lume ( . . . ].
In veci să fie munţii ai �tri, căci, dacă ei ne-au păstrat neamul, vrednici
fi-vom să-i păstrăm , ca să fie numai ai noştri" 22.

Ziarul �Evenimentul" (ca şi alte ziare) a informat publicul şi in legăt.u.ră
serbarea cu caracter naţional organizată de Reuniunea
Femeilor Române, in
Aula Universităţii, la 1 noi embrie 1918 23, a informat despre comisia compusă
din prof. dr. N. Leon , rectorul Un i versită ţi i , profesorii dr. Bogdan şi dr. Mezin
cescu, care s-au prezentat la miniştrii ţărilor aliate, aducindu-le, in numele Uni
Tersităţii, felicitări pentru victorie şi "pentru marele aj utor dat pentru înfăptuirea
Idealului Naţional" u şi, in mod deosebit, despre festivităţile din 8 noiembrie, în
chinate lui Mihai Viteazul, festi vităţi ce av ea u , în acel con te x t istoric-politic, o
semnificaţie cu totul deosebită 25. Asupra rolului lui Mihai Viteazul a conferenţiat,
in după-amiazLJ zilei de 8 noiembrie, la Teatrul Naţional, Al. Lapedatu. A mai
luat cuvintul - printre alţii - dr. Bălan, repre zen tantul Transilvaniei. A recitat
versuri patriotice marea actriţă Mărioora Ventura. In seara aceleiaşi zile, in Aula
Universităţii, N. Iorga a conferenţiat despre Politica lui Mihai Viteazul. Originile
şi însemnătatea ei actuală, în faţa oficialităţilor (corpul diplomatic, membri ai gu
vernului şi foşti miniştri), a profesorilor universitari etc. 26.
La 14 noiembrie, " Eve nimentul" publica un apel al "Asociaţiei profesorilor
universitari", care arăta, intre altele : "Cinstind memoria eroilor care şi-au sacri
ficat viaţa pentru el [neam] în cursu l secolelo!r şi in acest uriaş război [ . . . ], să
păşim cu incredere la înfăptui.rea un1tăţii noastre naţionaleh singura chezăşi,e a
vieţii neamului român ( . . . )" 27.
Cu ci-teva zile inainte de 18 noi embrie/ ! decembrie 1918, "Mişcarea" insi sta
asupra caracterului Larg, reprezentativ a l adunării ce urma să aibă loc : .,Adunarea
Naţională de la Alba Iulia va fi o expresie adevărată a voinţei poporului român",
iar "cuvintul acestei adlinări va fi vrednic să rămînă pe vecie inscris în cartea
neamurilor, fiindcă va fi rostit cu toată greutatea cuvenită şi cu tootă energia
morală a unui neam conştient" 2B. Reţinem, de asemenea, din "Evenimentul" un
cu

22 Gh. Ghlbănescu, Munţii, in �Evenimentul", 4 n oi embr ie 1918.
Manifestarea naţională a asociaţiei feministe, in "Evenimentul", 6 noiem

23

brie 1918.

24 �Evenimentul", 8 noiembrie 1918. Prin miniştrii ţărilor aliate, care şi-au
continuat şederea la Iaşi şi după incheierea păcii de la Bucll.re'Şti, s-au menţinut
o serie de legături cu statele respecti.ve şi cu misiunile româneşti din străinătate,
cu preocup a rea constantă de a demonstra dreptatea •cauzei româneşti . Mylţumirile
adresate miniştrilor aliaţi de la Iaşi aveau in vedere şi poziţia, sprijinul pe care-I
aşteptam, in virtutea eforturilO!I:', a sacrificiilor făcute, de la Franţa, Anglia, S.U.A.
şi Italia la viitoarea conferinţă de pace . Nădejdile n6astre vor fi însă infirmate,
in cea mai mare parte, de atitudinea marilor puteri care, la Con ferinţa de pace
de la Paris, au supus România unui tratament discriminatoriu, incluzind-o în rin
dul statelor cu "interese limitate".
25 Vezi articolele : Capul lui Mihai Viteazul, in �Evenimentul", 8 noiembrie
1918 ; Comemorarea lui Mihai Viteazul, în "Even i m en tul" , 10 noiembrie 1 9 18 ;
Comemorarea fui Mihai VUeazul şt ideea Unirii, "Evenimentul", 14 noiembrie 1918.
ş.a In faţa înaintării armatelor d.uşmane, capul lui Mihai Viteazul a fost ridicat
de La Mănăstirea Dealu şi transportat in Moldova şi de acolo la Kerson, unde a
fost păstrat cu grijă. După in toarcerea coloniei române din Kerson , capul lui
Mihai Viteazul a fost depus la Mitropolia din Iaşi, unde se afla şi la inceputul
lunii noiembr i e 1918.
26 Vezi şi "Neamul românesc", 12 noiembrie 1918.
Z1 ,.Evenimentul", 14 noiembrie 1918.
211 La Alba-Iulta. Adunarea Naţională a românilor din Transilvania, in "MLş
carea", 15 noiembrie 1918. "I deea unităţii naţionale - se arăta in continuare numără prea mulţi martiri dincolo, prea mulţi au rostit-o in momente supreme şi
s-au îmbătat de visul ei dezrobitor ; prea mulţi ochi au lăcrim.at sub steagul lui
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fragment din relatarea referitoare la desfăşurarea Adunării de la Alba Iulia :
,.A fost poporul românesc , in număr uimitor de mare, arătînd prin aceasta că
toate păturile sociale ale naţiunii noastre au participat la această zi mare, istorică
adunare, unde s-a hotărît, precum trebuie, soarta neamului nostru pentru vecie
[ . . . ]. Alba Iulia rămîne de-a pururi cetatea celei mai mari înfăptuiri istorice
româneşti pînă in zilele noastre" 29.
La scurt timp după unirea Transilvaniei, z i arul "Opinia.. scria, in articolul
Un act de mare însemnătate : ,.Ferice generaţia căreia i-a fost dat să trăiască
acest ceas, fericiţi cei ce au fost contempo;ranii măreţului eveniment, care a fost
înfăptuit acum o săptămînă" 30• Cu acest prilej, la sfîrşitul lui noiPmbrie (stil
vechi) au avut loc la Iaşi IŢ13nifestări entuziaste. N. Iorga a ţinut, la Teatrul Na
ţional, cuvintarea Ideea Daciei româneşti 31. Pe lîngă adunarea de la Teatrul
Naţional, in Piaţa Unirii s-a jucat, din nou, Hora Unirii 32• R elati n d aceste mani 
festări, ziarul ,.Opinia" scri a : �Eşii, bătrînul oraş al bătrînilor nostri, a îmbrăcat
ieri haina de sărbătoare pentru a proslăvi marele act a l Unirii [ . . . ] 33. O mul
ţime s-a adunat in jurul statuii lui Al. I. Cuza, a "marelui domn sub care s-a
făcut prima unire a fraţilor muntani şi moldoveni". Astăzi , - se arăta in c onti
nuare
se realizează acea Dacic la care au visat înaintaşii noştri 34•
La 3 decembrie 19 1.8, ziarul A c ţi un ea română" publica telegrama profesorilor
Universităţii din Iaşi adresată Consiliului Dirigent, care exprima sentimentele "de
dragoste frăţească şi adîncă admiraţie� pentru reaLizarea unităţii de stat.
In legătură indisolubilă cu intrarea luptei maselor larg1 populare pentru
făurirea unităţii naţional-statale intr-o fază hotărîtoare, Cet"curi politice tot mai
largi şi in primul rind mişcarea mundtorească, socialistă şi democratică se pro
nunţa pentru elaborarea şi aplicarea unor largi reforme, reforme puse in discuţie
şi in ajunul războiului. Evenimentele din 1916-1 9 1 8 au avut un rol i mportant în
grăbirea legiferării şi in lărgirea conţinutului reformelor, faţă de ceea ce înţele
geau anumite cercuri politice să acocde inainte de război 35. In mesajul de des
chidere a sesiunii ordinare a corpurilor legiuitoare, citit in sala Teatrului Naţional
din Iaşi ,la 6 decembrie 1 9 16, se arăta, intre altele : "Vitejia lui (a ţăranulw care
lupta pe front - n ota ns.) îi dă drepturi şi mai mari asupra pămîntului pe care
il apără şi ne impune, mai mult decit oricind, datoria ca, la sfîrşitul x:�zboiuJui,
să infăptuim reformele t�grară şi electorală, pe tem eiul cărora această adunare
constituţională a fost aleasă". Declaraţia prim-ministrului in problema reform elor
aprecia că realizarea acestora a fost amina.tă de declanşarea răzbQii.ului, dar infă
ţişindu-se poporului român posibilitatea realizării imediate a unităţii naţionale,
"cimpul ş� soluţiunea reformelor trebuiau neapărat să fie lărgite" 36• Barbu Ştefă
nescu-Delavrancea, intr-un discurs de o rară frumuseţe remarca : "Şi este o aşa
..

-

"

Horia şi in preajma mormîntului lui Avram Iancu ; in prea multe temniţi au fost
înscrise IliUme de romani pentru ca astăzi această idee să mai aibă nevoie de apă
rare pentru a b iru i . De aceea, nu se aşteaptă cuvintul hotărîtor de la Alba-Iulia
cu nerăbdare in ochi, ci cu seninătatea infăptuirilor istorice, care nu pot nici şovăi,
nici intirzia. El va suna dezrobitor, cum a mai răsunat acum trei veacuri (referire
la unirea realizată de Mihai Viteazul - nota autorilor)".
29 Adunarea Naţională de la A lba-IuHa, in "Evenimentul", 21 noiembrie 1918.
30 "Opinia", 28 noiembrie 1918.
3 1 "Neamul românesc", 28 noiembrie 1918.
32 Vezi şi A Loghin, op. cit., p. 34.
n
Op in i a , 28 noiembrie 1918.
34 I bidem. Cîteva zile mai tirziu, ziarul publica informaţii privind vizita la
Bucureşti a delegaţiei transilvănene şi semnarea decretului-lege de unire a Tran
silvaniei (ll/14 decembrie 1918), insoţindu-le de citeva comentarii : "Visul mult
aşteptat a fost intruchipat. Unirea Transilvaniei şi a celorlalte provincii româneşti
din Ţara Un.gurească este astăzi îndeplinit. In capitala ţării au sosit solii de peste
carpaţi şi s-a pecetluit definitiv unirea [ ]. Idealul odinioară abia intrezărit, il
vedem aievea astăzi. Trăiască Uni rea !14 ( Op inia , 6 decembrie 1918).
35 1. Agrigoroaiei, Problema reformelor agrară şi electorală din România fntre
anii 1916 şi 1918, in "Cercetări istorice", 1975, p. 179 şi urm.
36 ,.Dezbaterile parlamentare. Adi.LI1iarea Deputaţilor", şedinţa din 6 mai 1917,
in Monit orul Oficial", nr . 1 3 din 27 mai 1917, p. 70.
,.
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de strinsă legă.tură inb-e chesti.a naţională şi refocmcle improprietăririi ţăranilor
şi rldiC8!1ea celor 5-6 m i l ioane de su!lete la viaţa noastră pu b lică, că n-ar mai
fi nevoie de n i c i o explicatie ( . . . J. Noi, cu revizuirea con stitu ţiei , dereticăm casa
noastră in car e vom primi pe f1·a ţi i noştri d up ă atitu v reme de dureri şi suferi nţe
[ . . . ). Acum ni s e cer€ să fim -cu sufletul nostru pe front, cu cei care l uptă şi
mor pe front [ . . . ]. Să dăm ţăranilor eroi ceea ce trebuie să dăm şi să le dăm
din toată in.i.ma şi cu toată dragostea n oa stră " 37• S ub presiunea unor cerinţe
obiective ale societăţii române}ti, sub presiunea evenimentelor, a mişcării munci
toreşti şi soci.allste. cea ma! mare parte a cercurilor c ond uc ătoare româneşti· a
·
înţeles, în m ăsu ră d ifer.i.tA, necesitatea reformelor .

In acest cont ex t, cind in mai-iunie 1917 parlamen tul a dez b ă tut şi a vot at
majoritate substanţială modi ficarea Constituţiei, introducindu-se princi pi i le
pe baza c ăror a urmau a fi întocmite leg\le respective oB, presa a participat activ
la aceste di scuţ i i !Şi - f.apt semnificativ - in cea mai mare parte, a su sţ i nu t re
formele , cu deosebiri in ce p riveşte măsura lor, condiţiile concrete de aplicare etc.
"Toa tă lumea d e la noi - scria ."Acţi un ea româ nă" - e astăzi de ac ord in ce
priveşte în dep l i nirea reformelor agrare !Şi electorale [ . . . ]. De aici, de la Iaşi, au
pornit in vremuri de buc urie sufletească principiile unirii şi ale împroprietăr!rii
claselor ţărCineşti, sub fostu l ei do mn itor Cuz.a-Vodă ; tot aici, la I<l!Şi, a fost scris
in cartea destinului R omâniei c.ă in an ul acesta de restrişte !li tulburare sufle
tească să se îndeplinea scă actul cel mai mare din viaţa noastră politică [ . . . )" 39•
In ma i multe articole djn apri l ie-mai 1 9 1 7 �0• ziarul îşi exprima speranţa că cele
două reforme vor ad uce p refac eri adînci în via ţ a politică, socială şi economi că
a ţării şi făcea p ropuner i in sen sul lărgirii caracterului lor democratic. Susţinînd
pe deput a ţii care au oerut urgenţa pentru discut.area reformelor în parlament
:
"Acţiunea română" sublinia importanţa atitu dini i lui N. Iorga : ; Ve_r�ul cald ŞI
.
pornit din adînc patr iotis m al d -lui Nicolae Iorga, ce a răsunat Jaraşi zgudwtor
cu o

ieri inaintea Camerei, a avut darul să ne infioare inimile şi să reverse asuJn"3
sufletelor chiar celor mai recalcitranţi, scinteia datoriei. Marele istoric [ . . . ) a
i mpresi�t chiar ş i pe ce i puţini care au p utut uita vremelnic însemnătatea mo�
mentu.lui istoric prin care trecem" 4 1 .
Adoptarea legii pentru modificarea Constituţiei a fost con semnată cu deo
sebită sati sfacţie : "Camera Deputatilor a fOISt ieri (14 iunie f91 7 - nota ns.) la

n H'idem, şedinţa din 9 i U!I'l i e 1917, in "Monitorul Oficial", nr. 54 din 3 apri
lie 1918, p. 588-589.

-

38 Vezi şi Eufrosina Popescu , Dez�aterea reformelor constituţionale fn parla
mentul din Iaşi. Modificarea Constituţiei din 1917, in "Analele Universităţii Bucureşti. I storie", nr. 1, 1972, p. 69 şi urm.
·

39 Emil N icolau, Reformele agrare şi electorale, in "Acţiunea română", 9 ap ri

lie 1917.

40 Reforme le şi efectele wr, in "Acţiunea românA", 1 9 aprilie 1917 ; PCimînt
eroilor, in .,Acţiun ea român ă", 20 aprilie 1 9 1 7 ; Reformele şi efectele lor, în "Ac
ţiunea română�, 21 ap·rili e 1 9 1 7 ; Reformele. Cfteva date statistice, in "Acţiunea
română", 2 mai 1 9 1 7 etc.
4 1 E. N. [ Emil Ni co l au), Urgenţa pentru reforme, in "Acţiunea română'., 25
mai 1917. Aşa rum se remarcă în articol, N . IOf'ga a avut, in această perioadă, mai
multe intervenţi i in Cameră , susţinînd cu energie cauza reformelor. Fără a res
pinge complet influenţa eveni mentelor extern e in elaborarea reformel or, N. Iorga
accentua rolul hotărîtor al condiţiilor interne : "Nu : ful gerele furtuni lor (din
afară - nota n s.), dacă le--nm avut, le-am avut d in elementele fnsă!Şi care s-au
frămîntat din viaţa n oostră, dacă o furtună s-a lăsat, apele sal e rodnice erau
adunate din însuşi adincul pătruns de ploi şl acoperit de zăpezi al acestui pă
mînt " . Modificarea Constituţiei "ce facem astăzi - răsunau ca un indemn cuvin
tele marelui istorl c, străbătute de un cald patriotism şi dragoste pentru popor e numai fapta i ubitoare de a stringe brtul ostaşului român, de a-l imbărbăta cu
aceste reform e, pînă ce, biruitor, el va veni însuşi să ne j udece pe noi, iar pe
dînsul să se malţe" (.,Dezbaterile parlamentare. Adunarea Deputaţilor", !Şedinţa din
9 iunie 1917, in .Monitorul Oficial", nr. 58 din 13 aprilie 1918, p. 622).
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înălţimea ceaSului de faţă, votind aproape in unanimitate reformele agrară şi
electorală", fapt ce reprezintă "nn act de echi.tate şi înţelepciune politică" 42.

r?blema a fost reluată tot mai intens pe parcursul anului 1918 In legătură
orgamca cu formarea statului naţional unitar. NU intrăm aici in analiz.a modului
difer�t in care cercu:rile conducătoare şi partidele politice concepeau reformeLe,
..
cond1ţu�e
de apli� are etc. 43• Mişcarea munci torească şi socialistă, forţa cea mai
avansată a societaţii româneşti , a consti tuit nn factor deosebit de activ in acest
sens, cerind adoptarea nnor reforme radicale. Curentul favorabil refo�lor deve
nise foarte puternic, antrenind numeroase grupări şi elemente democratice.

�

"

",

In perioada 1 martie - 25 decembrie 1918, a apărut la Iaşi ziarul Tribnna
.
ca or gan al Partidului muncii u ş i l a care a u colaborat oameni poli t i ci şi i n telec

tuali democraţi şi, in condiţiile suspendării presei socialiste, fruntaşi ai mişcării
socialiste icşene. Acest ziar s-a pron unţat pentru desfiinţarea latifundii l or şi o
largă improprietărire 45, pentru vot nniversal şi democratizarea vieţii politi..
--e 46.
Profesorul ieşean Mihai Carp, cunoscut pentru orientarea sa democratică, scria :
,.Cind proprietatea mare ajunge să inăbuşe mica şi mijlocia proprietate şi sd facă

din ţărani şi din proprietarii de mijloc o clasă fllră nici o însemnătate politică şi
socială, atunci proprietatea mare se cheamă latifundiară". Şi de aici concluzia :
reforma agrară trebuie să a ibă ca punct de plecare d esfiin ţarea latifundiilor 47.
Acelaşi autor combătea incercarea unor cercuri conservatoare de a limita dreptul
la vot la ştiutorii de carte. Statul - sublinia M. Carp
s-a făcut deja vinovat
faţă de neştiutorii de carte şi nu trebuie să mai săvîrşească încă o nedreptate .
Votul univers<� ] egal, direct şi obligatmiu reprezintă o necesitate a timpului 4'.
Editorialul ziarului din 16 aprilie 1918 exprima o adevărată profesiune de
credinţă in ce priveşte procesul de democratizare : ,.Avem datoria faţă de noi
înşine şi de ideea, ai cărei credincioşi sintem, să ajutăm din toate puter ile demo
craţia născindă a acestei ţări", instituţiile democratice fiind o cerinţă irezistibi lă
-

,

"

timpului.". "Democraţia - se preciza in continuare - e domnia legilor, e regi
mul li bertAţi i de gindire şi de acţinne, e potrivnică privilegiilor şi abuzurilor sub
orice fonnA. Vom cere şi vom lupta ca democratismul să pătrundă in toate insti
tuţiile şi in toate conştiinţele" 49• Opera vi i 1bare, de refacere şi dezvoltare a eco
nomiei naţionale, �ra legată de democratizarea ţării, de imbunătăţirea situaţiei
maselor ş.i de acordarea drepturilor şi libertăţilor politiei! : .,tn primul rind, refa
cerea e necesar să pornească de la clasa care a fost obijdui·tă de război [ . . . ]. E
clasa nevoiaşă a ţăranilor şi muncitorilor, care au dat armata şi acum sint chemaţi

a

42 Emil Nicolau, Un vot istoric, in "Acţiunea română", 16 iunie 1917.
43 Vezi 1. Agrigoroaiei, op. cit., p. 187 şi W"m.

44 In cadrul dezbaterilor şi a frămintărilor prilejuite de modificarea Constitu
ţiei , s-a creat la Iaşi, la sfîrşitul lunii apri l ie 1917 şi a activat cu oarecari intre
ruperi ptnă la sfîrşitul anului 1918, Partidul muncii, manifestat mai mult ca o
grupare sau tendinţă in viaţa politică şi mai puţin ca un partid , in sensul deplin
al cuvintului. Programul său cuprindea revend icări cu nn larg caracter burgheza
democratic (vezi Eufrosina Popescu, Crearea Partidului muncii şi activitatea sa in
parlamentul din Iaşi (mai-iunie 1911), in ,.Studii", nr. 5, 1972, p. 1017 şi urm. ;
1. Agrigo roa i ei, Programul şi orientarea Partidului muncii din 1917-1918, in .,Ana
lele !ltiinţifice ale Universităţii Al. 1. Cuza din Iaşi. Istorie", fasc. 2, 1973, p. 222
şi .urm. ; i d em, Tradiţiile democratice ale presei ieşene : ziarul "Tribuna" (1918), in
"Cercetări istorice", 1976, p. 175 şi urm.
45 Mi hai Carp, Desfiinţarea latifundiilor, in .,Tribuna", 6 mai 1918 ; idem,
Modalităţile improprietărlrii, in ,.Tribuna", 2 iunie 1918 ; idem, In chestia agrară,
in ,. Tri buna ", 28 iunie 1918 ; idem, Crearea proprietăţii mijlocii,
ţăriineştl,
in
"Tribuna", 30 iunie 1918 şi altele.
46 Vezi ciclul de 6 articole intitulat (reluin du- se şi coonbătindu-se expresia
lui AL Marghiloman) "Votul universal cu temperamente", in ,.Tribuna", numerele
din 17-22 innie 1918 ; Organizarea democraţiei, in ,.Tribuna", 22 noiembrie 1918 ;
Libertatea politică, in ,.Tribuna", 21 mai 1918 etc.
47 M ihai Carp, Dar proprietatea latijundiară ?, in ,.Tribuna " , 20 iunie 1918.
48 Idem, Integritatea votului universal, in ,.Tribuna", 6 iunie 1918.
49 Imperativul zilei, in .Tribuna", 18 aprilie 1918.
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si dea producţia ţări i . li trebuie pămînt şi posibilitate de muncă
trebuie şi libertatea de a-şi spune cuvintul in alcătuirea socială" so.

[ . . . ]. li IT11l i

In geoera l, s-a dat expresie, în acest ziar, unor poziţii democratice hotări·te,
dar care se cirmuscriau in Jj mi tele orinduirii burgheze. Au fost exprimate puncte
de vedere ce purt.au amprenta in fluenţei sociali ste şi chiar puncte de vedere ale
rrW;cArii socjjaliste. A stfel , socialistu1 ieşean Z ahari a Tănase, in articolul Pentru
intelectualii mari la suj tet 51, arăta că intelectualii nu trebuie să se lirnites!:e numai
la observarea nedreptăţ i lor e-x i s.t€'Jlte şi la o critică pasivă. Ei sînt ch emaţi să
propage cultura in rindul muncitorilor, să-i lumineze şi să-i instruiască. Zaharia
Tănase sublin i a că numai pri n clasa muncitoare, care este chemată să· schimbe
din temel i i soci etatea , in telectualitatea democratică poate impune înfăptuirea idei
lor mari , politioco-soci.ale, pe care le preconizează. Opera de ridicare a clasei mun
citoare - revenea Zahar i-a Tănase, in alt articol - trebuie să inceapă de la mun
citorii conştienţi de necesi tatea unirii lor. In această operă este nevo ie şi de
concursul "intelectualil or mari la suflet şi la minte" 52. La inceputul lunii octom
brie, în "Tribuna", Zaharia Tănase a publ i cat citeva articole referitoare la abuzu
rile comise de autorităţi in domeni ul presei, insistînd asupra necesităţii unui regim

profund democratic Jl.

,.Tribuna" a sublin iat r-oluJ maselor largi populare în realizarea măreţului act
naţional. In articolul Cfne a jiicut Vn!rea ?, scoţindu-se în eviden.ţă rolul funda
mental al păturilor de j os, al ţărăn i mi i şi muncitor i mii , erau contestate pretenţ iil e
exclUoSiviste, fie a le liberalilor, fie ale conservatorilor de a se înfăţişa ca realiza
wi ai Unirii. ,.Da, wată lumea de aici a contribuit la închegarea Unirii, iar de
peste grani ţele de ieri , intreaga suflare românească" 54• In legătură directă cu
desăvîrşirea unităţii de stat. s-a arătat necesitatea transformări i vechii Românii
intr-o RomAnie nouă, .,clădită pe IT11l i multă dreptate sodală, pe mai multă grijă
a binelui general, pe mai mult§ iubi re şi soli dari tate naţională" 55•

In cadrul amplului curent care se pronunţa pentru transformări democratice,
�rea muncitorească şi socialistă venea cu accente hotărîte şi cu o perspectivă
revoluţionară : transformarea fundamentală a societăţii româneşti. " Partidul so
cialist din RomAnia - chema DeclaTaţia acestuia din 13 februarie 1919 - face apel
la toate forţel e proletare şi socialiste ( . . . ) pentru uni fic area lor, formînd un singur
bloc socialist, un singur partid prol etar , care să ducă inainte lupta dasei mun ci
toare din noua Românie spre real i zarea idealului ei socialist de dezrobire de . sub
apăsarea burghezo-capitalistă. România nouă de astăzi trebuie să devină RomAnia
socialistă de miine " Sj5. Luind cuvintul la serbarea in cinstea Unirii ce a avut loc
in sala Teatrului Naţional din I�i la 25 n.oi embri e/8 decembrie 1918, studentul
revoluţionar Timotei Marin (din 1919, membru al Pa·rtidulul socialist ş i membru
al Partidului com'lllli st de la înfi inţare) apreci a că ,.temel ii le vieţii sooiale rorn!
neşti" vor fi inlo cuite �cu principi ile democratismului ce va aduce poporului ro
mân [ . . . ] dreptatea şi dezvoltarea CIIJ.l turii pe care o merită". Numai astfel "vom
avea pe deplin o Românie nouă şi maJre" 57.

Presa muncitoreascA şi socialistă a fost, tn cea m ai mare parte, suspendată
in timpul războiului. Către sfîrşit-ul anului 1918 incep să-şi reia apariţia astfel de
ziare. La Iaş i , gazeta "Unirea grafkă" , organ al tipografi lor din locali tate, a pu.
blicat, in special prin pana tinărul.ud Gheorghe Tănase (fratele lui Zaharia Tă-

1 918.

s. Refacere, in .,Tribuna", 1 aprilie 1918.
51 " Tri buna " , 31 august 1918.
52 Pentru muncitori! conşttenţi, în "Tribuna", 5 septembrie 1918.
53 Vezi nwnerele "Tribunei"
din 3 octom brie, 5 octombrie şi
54

"Tribuna",

4

6

octombrie

decembrie 1918�

55 Unire a, in "Tribun a'", 30 noiembrie 1918.

Sj5 Documente de istoria mălciirfi muncitoreşti din Rom4nia 1916-1921, Editura politi că , Bucureşti, 1966, p. 167-168.
,
57 .,Acţiunea română", 3 (6) decembrie 1918 (cf. Eufrosina Popescu, Ecoul
unirii Transilvaniei.. . , p. f22).
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nase) 58 , articol e străbătute de un pu terni c patos revoluţionar . In Pentru tinerit
tipografi ieşeni, indemnind la organizare, Gh. Tănase îş i exprima increderea

nestrămutată in victoria luptei

clasei muncitoare,

.,pentru ca

miine o nouă ome

ni re să se ri dic e pentru a înfăptui pacea şi libertatea fiecăruia" 59. La sfîrşitul anu
lu 1918, cu prilejul re into arceri i la vetrele lor a tipografilor refugiaţi la Iaşi, Gh.
anase e vo ca greutăţile an ilor de război şi marele efort al in tregul ui popor roman

:

}

m

lupta cu dW?manul : "Năprasnioele şi vij elioasele valuri al e soartei i -a u aruncat
(p c tipografii refugiaţi - nota ns.) in bra ţele noas tre, a l uc rător i lor tipografi
ieşeni, acum doi ani, cind de la Severin la Dorohoi se intindea p un tea plinsului
românesc peste care trecea trufaş orgoliul hărpăreţ al sufletelor celor împinte
� ţi [ . . . ]". Evocind momente din lupta comună a tipografilor, articolul exprima
Increderea in apropierea momentului emancipării lumii muncitoare 60. tn dauă
a rticole publ icate imediat după realizarea Uniri i , se insista asupra necesităţii ridi
cării conştiinţei muncitorilor şi a victoriei ideilor socialiste 6 1 . ,.Singurul drum spre
mai bine - scria Gh. Tănase - e stringerea şi UIIl i rea tuturor conştiinţelor de
solidară acţiune, spre intruchiparea doctrinei clasei muncitoreşti [ . . . ]" 62. "Doc
trina soci al i stă - revenea el - ne d ă un im ens cîmp de activi tate şi un m ij l oc
de a ne purifica pe noi, purificind şi pe se meni i noştri, convingerea s i nc eră , încre
derea în reuş i ta nobilei noa�;tre acţiuni de eman cipare a muncitorilor, această
flacără ce trebu ie să ne încălzească in ima veşn ic, să o formăm, căci ea esbe o
;armă puterni că, invincibilă" 63. Noi, muncitorii, strinşi uniţi "vom transforma sta
rea ac tu ală in alta superioară, demnă de specia o menească" 64.
In perioada imediat următoare, gazetele socialiste ieşene (ce au apărut pc
rind) "Social-democraţia", .. Moldova soc ial istă ", " I aşul socialist" vor ac ţiona cu
energie pentru un regim cu adevărat democ r at ic , pentru apărarea intereselor ma
selor largi populare. Această chestilllll e d epă şe şte î nsă ceea ce ne-am propus să
dezbatem in ar ti co l ul d.e faţă.
La sfîrşitul anului 1918 ş i începutul anului 1919 studenţimea din I aş i , maă
numeroasă decit inainte de realizarea deplinei unităţi statele. era oonfruntată c u
acu', e probleme ma t eri al e (lipsa alimentelor, Jocuri foarte puţine i n cămin-e etc.).
Numeroşi studenţi - de pe poziţii revoluţionare şi democratice - au acţio
nat in di recţi a îmbunătăţirii situaţiei, pentru cre area condiţiilor necesare sJ)Te a
putea co11tinua studiile. Timotei Marin insi•sta să se iniţieze demersuri pe lîngă
autorităţile locale, subliniind că "conştiinţa lor (a studenţilor - n ota ns.) de ro
mâni ii opreşt e să ceară lumină în altă parte decit in ţara românească" şi că
trebuie făcut totul pentru contopirea sufletească a tuturor studenţilor din Româ
ni•a 65. I mpr-eun ă cu alţi colegi, el a întocmit un protest faţă d.e abuzurile săvir$ itc
de autorităţi protest adoptat de studenţi la 25 mai 1920 şi publicat în presa socia
l i stă şi dem�rat i că sau difuzat ca foaie volantă. �Apelăm la toţi cei a căror in imă
bate pentru umanitate, care apără pe cei exploataţi şi asupriţi, care sincer voiesc
muncitor tipo gr a f Gheorgh� Tănase (născut in 1895) devine, in
sa Tînărul
al'eas tă perioadă ' principalul purtător de cuvint al Iaşului muncitoresc. tn mai
1919, a fost al e s secretar al Secţiunii ieşene a Partidului socialist, iar in sep� 
brlc acelaşi an, secretar al Comisiei locale a sindicatelor. A avut un ro �eose�1t
in organ izarea şi con duce rea acţiunilor revoluţionare desfăşu_rate la Iaş1� 1med1at
după terminarea războiului. In mai 1920, a fost ales, . la I �ş1, d ep� tat dm partea
Partidului sociali st. A devenit, in 1921, membru al ParbduluJ co m umst .
59 Unirea graf ic ă" ' 1 octombrie 1918 (vezi şi Const. Cl o şcă, Problematica
publicis tcH militantului comunist ieşean Gh. Tănase, în ,. Cercetări istorice" , 1973,

}

t

p . 335 ŞI urm.
60 Gh. Tănase, Celor ce se duc, in .,Unirea grafică", decembrie 1918.
61 Idem, Conştiinţa in raport cu educarea muncitorilor, in ,.Unirea gra!iră", 1
octombrie 1918 ; idem, Conştiinţa în raport cu organizarea clasei muncitoare, in
,.Unirea grafică", decembri-e 1918.
62 I dem , Conştiinţa in raport cu educarea muncitorilor, in ,.Unirea grafică",
1 octombrie 1918.
63 Idem, Conştfinţa in raport cu organizarea clasei muncitoare, in .,Uni.rea
grafică", decembrie 1918.

" I bidem.

65

,.Even imen tul ", 2 februarie 1919.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

t..!'NJREA

11

DIN 11118 ŞI PR.i:!JA. DIN lAŞI

461

realizarea pri nci piilor măreţe de integritate naţională, auziţi-ne glasul şi alăt.u
raţi-1 şi pe al vos tru " - se spun e., in incheierea acestui doclllln
l.e t "· Incă din
3("ejti ani, m<:�j oritatea zdrobi.toare a studen ţimii şi a profesorilor Universităţii din
la<?i s-au ri di'cat cu hotărîre i mpotr i va naţionalismului, a cuziştilor organizaţi in
.,Garda conştiinţei naţionale" ( 1 9 19). A fost sesi zat imediat substratul ocţiunii
naţionaliste. caracterul său nociv, diversionist fii . ,.Pentru mine - preciza prO!f.
univ. dr. C. I. Parhon - acea stă acţiune n-are nimic comun cu conştiinţa naţio
nală sau mă car cu conştiinţa in general" �8• Studenţii deveneau conştienţi de peri
colul grav pe care-I prezentau acţiunile elementelor extremiste. La 1 iulie 1920,
ziarul "Opinia" a p ublicat un comunicat prin care W1 grup numeros de studenţi
ai Uni versi tăţii din Iaşi condamn au ferm mişcările naţionaliste : .,Ne ridicăm in
contra tuturor încercărilor de tulburare a vieţii noastre studenţeşti şi facem apel
la toti , Cl)lege şi c ol egi, să adere in manifestarea liberă a conştiinţei tinere şi
oneste pontru a da dov<Jda, in faţa opiniei publice, că merităm tot respectul şi
concursul in munca noastră depusă in şi afară de Universitate" 69. In 1923, su.b
conducerea Secţiunii comuniste ieşene a apărut ziarul ,.Scinteia " , tribună de luptă
î mpotriva cuz.i smului, a nationalismului şovin. In perioada de apariţie (februarie
octombrie), au publicat ajci articole comunişti, socialişti, intelectuali cu puternice
vederi democratice (C. 1. Parhon, N. Leon , Traian Bratu, Ştefan Voitec, Timotei
Marin ş.a.) 111.
Este C'l.lnoscut faptul că tratatele de pace încheiate du.upă primul război mon
dial au consfi nţit o reali tate existentă, aceea a consti.tuirii sau intregirii statelor
naţion ale din Europa centrală şi de sud-est. Dar la Conferinţa păcii, România
- ca şi alte state mici - au avut de suportat un tratament nefavorabil, fiind
inclusă in rindul sta telor "cu interese limitate" 7 1• Presa ieşeană - ca intreaga
presă românească, dealtfel - a acordat o atenţie specială acestei chestiuni, luind
ntitudine faţă de poziţi.a mar i lor puteri de intervenţie în treburile interne ale
ţări i noastre, de ştirbire a suverani tăţii sta tul ui român (problema reparaţiilor, a
minorităţilor, a tranzi tului etc.). Acest aspect ar putea con s ti tu i obiectul unui
studiu separat. Ne referim aici , în cadrul spaţiului ce-l avem la dispoziţie, la
citeva din a rticolele apărute în zi.arul . . Opinia", in anii 1 9 1 9 şi 1920.
In tr-un articol din 18 mai 1919, se exprima dezamăgirea statelor mici faţă
de situaţia creată la CQnferinţa de paae : ,. Toţi cei care au nădăj dui•t. . . că din
aburii singelui imens, vărsa t in teribilul război d e acum va răsări pacea eternă
de a cu m incolo şi că omenirii nu-i va mai fi dat să. vadă nenorociri ca cele de
a stă zi . s-au înşelat". Statele mici "care au luptat cu mari jertfe ( . . . ) sint jertfite
poftelor S<tatel()r mar i " n. G. Topîrceanu, relevind faptul că ,.trei state, sau mai
bin>�' z i -; trei oam eni " (erau subinţelese S.U.A., Anglia şi Franţa şi, respectiv,
T. W. Wllson, Lloyd George şi G. Clemenceau) deţineau o putere deosebit de mare,
se intreba, in preajma semnării trat a tului cu Germania : ,.Vom avea pe15te citeva
zile inceputul unei ere de pace, sau inceputul unui nou război ? Toate naţiile,
interes.o1te direct sau in direct, îşi ţin suflarea" 73. Evoluţi.a ulterioară a evenimen
telor ne arată cî.t de j ustifi ca te eraru indoielile exprimate de G. Topirceanu in
legătură cu vi itorul păcii. Cîteva zile mai tirziu 74, el insista asupra caracterului
just al cerintelor r omâneşti. S-.au intrebau unii - scria G. Topirceanu - pe ce
.,

t 6 �Social ismul" .

(cf. M. C. Stănescu, "Depun mărt.urie fn faţa
istoriei". Timotei Marin militant şi publicist comunist (1897-1937), Editura Ju
31

mai

1920

nimea. Iaşi, 1977, p. 1 6 .
67 Vezi ş i Ion Agrigoroaiei, Impotriva organizatiilor naţionaliste, de extremă
dreaptă (1919-1920), in .,.Cercetări is torice", 1977, p. 4 1 9 şi urm.
68 ., Opinia", 12 aprilie 1 920.
69 ,.Opinia" , 1 iulie 1920.
70 M. C.
Stănescu, Secţiunea P.C.R. laşi în perioada anilor 1 921-1924, in
,.Anale de istorie", nr. 4, 1 9 72, p. 129.
1 1 Vezi. pe larg, Emilian Bold, De la Versailles la Lausanne (19HJ-1932). Ac

tivitatea diplomaţiei româneşti în problema reparaţiilor de război (Contribuţii),

Iaşi, Editura Junim ea, 1976.
n

71

74

.

Toţi cei care au ndddjduft .. , in "Opinia", 1 8 mai 1919.

G. Topirceanu, Clipa supremă, in "Opinia''; 23 mai 1 9 1 9.

.,

Opinia " , 8 iunie 1919.
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bază merge România la Con ferin ţa păcii, pe baza tratatului din august 191 6 sau
pe baza principiilor wilsoniene ? "S-ar părea că pentru multe state învingătoare,
a plicarea a�lor principii ar exclude aplicarea integrală a condi ţii lor din tratatele
încheiate mainte de război. Pe.Illtru noi, români i, lucrul e mai simplu. RevendicA
rile pe baza căror?. am pornit la război şi pe baza cărora am in ch eiat tratatul
erau atit de legitime, atit de dep-arte d e ceea ce se chea mă imperialism incit nu
au ven i .t în contrazicere cu prin cip i ile emm ţate mai tir zi u de preşed in tele Wilson.
Noi am cerut doar garantarea integrităţi i vechiului regat şi alip irea reglunilor
locuite de o i mens ă majoritate de români . Aşadar, c u o ega lă pute-e pentru sta
bilirea drepturilor noastre putem invoca la conferinţă şi tratatul din 1916 şi prin
cipiile wilsoniene. Iar dacă marii noştri ali a ţi ar găsi că aceste două temelii ale
argumentării noastr e nu se p ot suprapune in mod perfect, pîn ă la milimet.nl, ar
trebui să ne amintim că mtii a venit tratatul, apoi sacrificiile şi tocmai la urmă
principiile. Dacă astăzi ţin cu atîta putere la principii necunoscute m 1916, i-am
putea ruga să le aplice mai mtii in propriile lor state, şi pe socoteală pro prie , ca
să ne dea exemplu " 75.
Profesorul Octav Botez observa că, deşi " au trecut 7 luni de la inch eier ea
annistiţiului şi pacea e dorinţa arzătoare a lumii intregi, o atmosferă de ene.rvare
şi de tensiune stăpîneşte Europa", ori zontul fiind "pretutindeni intunecat " 76_ In
numărul său d in 2 iulie 1919, ziarul ex pri ma poziţia marii majoritâţi a opiniei
publice oare "nici nu COI!lcepe cum ar fi posi bil a semna", deoarece "există aproape
o unanimi tate de păreri in rind ul conducătorilor politici, că o pace care atinge
independenţa noastră poJi.ti.că şi economică nu este de acceptat [ . . . ]. Se impun
nişte condiţii care n u numai că nu corespund onoarei poporului român, ci coosti
tuie o gravă pr imej die pent.nl viaţa noastră ec onom ic ă m vi itor. Aceste oondiţii
izvorăsc incontestabil din natlll"a insăşi a Conferinţei de l a Parisw n.
Ion I. C. Brătianu a părâsit Conferinţa, refuzind să semneze tratatul cu Aus
tcia. Guve rnul condus de el şi-a dat demisia Omsiliul Suprem a trimis RomAniei
o notă prin care, aşa cum preciza ,.Op ini aw din 15 noiembrie 1919, "dacă pînă in 7
zile nu semnăm pacea cu Austria, vom fi eli m ina ţi din rindul statelor aliate şi
asociate şi rela ţi i le diplomatice cu noi vor fl ruptew 7a. In articolul Aliaţii ne
trimit u.n u.ltimatum, ziarul revenea asupra caracterului notei şi a ameninţ!rilor
de "eliminare a României din ali�Snţă şi Liga Naţiunilor şi ruperea relaţiilor
diplomatice cu noi" N. Artico lul Refuzăm să semnăm se referea, din nou, Ia t.ra
tam.enotul discriminatoriu la care erau supuse statele mici. "S-a văzut door de
atitea ori că a liaţi·i nu douâ măsuri : una pentru puterile mari, alta pentru statele
mici 1 " 10. La 1 0 decembrie 1919, R omânia a trebuit, in cond iţii de care nu ne
ocupăm aici, să semneze, totuşi, tratatul cu Austri a.
"La impli n i rea unui an de la terminarea războ iulu i, ziarul remarca, pe drept
ouvlnt, că "nu s-a putut incheia încă acea pace pe ca re omenirea greu incercată
o visa. Nu s-a putut incheia acea pace dreap tă şi sin ceră din oare emană impre
sia trăinidei şi care sâ dea lumii imbol d ul reluării firului vieţii normale [ . . . ].
După ce a trezit atitea le�time speranţe, Conferi nţa de la Paris, care putea fi
măcar preludiul viitoarei păei definitive, n-a ajuns decit să f.le preludi ul unor
vi i toare confl i cte in terna ţionale" 81• Autor'Uil se referea apoi la mari le complicaţii
create prin plecarea lui WHson de la Conferinţă şi prin nera.'bificarea de către
S.U.A. a tratatului de la Paris.
"Opinia" din 7 septembrie 1920 rep rod uc ea fragmente din declaraţia , sem
nată de N. Ti tulescu şi dr. Cantacuzino, declaraţie ce constituia protestul Româ
niei faţă de hotărîrile Conferinţei de la Spa in chestiunea reparaţiilor. Declaraţi a ,
"care - aprecia ziarul - poate fi socotită ca un act de demnitate naţ ională " &2,

1919.

75 I bidem.
76 O ctav Botez, Germania şi Conferinţa de la Versailles, in "Opinia", 24 iunie
,.

",

77 Politica de rezistenţă şi nesemnare, In Opin ia 2 1 iulie 1919.
78 Somaţiune in regulii, ,.Opinia", 15 noie!lllbrie 1919.
7fJ

110

"Opinia", 18 noiembrie 1919.
Opin i a ", 2 1 noiembrie 1919.

"

•1 T. Răşcanu, Problema pdcff, ,.Opinia'., 13 ianua rie 1920.
Un act de demnitate naţtonald, "Opinia", 6 sept. 1920.

82
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exprima d eza cord ul faţă de regimul impus : "Guvernul actual sau oricare a ltul nu
va putea să justiiic: e in faţa ţări i că regimul ce i se impunea e ste drep.t atunci
dnd va fi comparat cu re gimur:i le de favoare de care beneficiază alte ţări [ . . . ].
ln c azu l tn care hotărîrea de c.are e vorba va fi definitivă, delegaţii plenipoten
ţiari ai Rom� iei [ . . . ] declară, în numele guvernului lor, că nu pot subscrie la
aranjamentu l proie dat" eJ.
Conferinta d e la Spa, c.are s-a desfăşurat sub semnul unor dezbateri furtu
noase, a hotărît. fără ca Români.a să poată parti c ip a la discuţi i, să-i repartizeze o
cota parte (1 '/o) din reparatiile germane, cu totul necorespunzătoare p.agubelor
·
suferite in ti mp u l războiul u i n
Intr-un alt articol. se arăta că pacea mcheiată după primul război mondial
este fragilă şi că este nevoie de mari eforturi p ent ru a o, consolida. "Starea in
care se găseşte Euro p a in W"ma semnării tratatului de la Versailles au numit-o
conducă tor i i vremelnici ai naţiuniloc ...pace.., socotind că denumirea este suficientă
pentru ca şi n oţiunea reprez ent-ată prin ea să existe. Şi pornind de la această
falsă apreciere a lucrurilor, o seamă de istorici şi oameni politici au intrat in
analiza acestei ...păei.., că'Ut.indu-i de pe acum efectele şi prevăzind pentru viitoc
care va fi situaţia Europei - şi a intregii lumi chiar - decurgind din aoest
aport al fortelor învinse şi lnvingătoaJ"e [ . . . ]. Cu fruntea in ţărîna desf·un dată de
obuzele pacificatoare, cu miinile înroşite de sîngele fratern vărsat pentru acee�i
operă de pacificare, oa men i i îşi caută pac ea adevărată, născută nu din articolele
intortochiate ale unui tratat oarecare , ci izvorîte din iubirea d e viaţă, din res
pectarea dreptului ].a viaţă, din respectarea fiinţei omeneşti" as.
lndoiel i l e şi ingrijorarea exprimate atunci aveau, din păcate, o bază reală.
Pacea adevăr a tă , definitivă, nu s-a reali zat. Trat.atele de pace conţineau în ele,
după expresia lui G. Topirceanu, inceputul unui nou război.

ln 1916- 1918, poporul român a fost confruntat cu mari greutăţi. O mare
par te din teritoriu i-a fost ocupat de Puterile Centrale. Redus la Moldqva şi avind
ca.pit.ala la Iaş i , statul român !li-a refăcut armata şi a repurtat strălucitele victorii
din vara anu lui 191 7. In 1 918, România a fost nevoită să suporte clauzele apăsă
toare ale tratatului din 7 mai c u Puterile Centrale. In aceste condiţii, presa din
oraşul Iaşi a desfăşurat o activitate complexă in slujba rezistenţei româneşti şi a
realizări i uni'lătii naţional-statale. Ziare ca "România", .. Neamul românesc", "Ac
ţi unea română", .,Mi!lcarea", �Op i nia " , "Evenimentul'., "Timpul" şi altele - fără
a avea intotdeauna poziţii identice in ce priveşte succesiunea etapelor şi acţilllil i lor
politice conc rete - au dat glas hotăririi principalelor clase şi categorii sociale,
intregului popor român de a rezisba in faţa cotropitorilor şi de a-şi realiza uni
tatea n aţională. A fost ex primată increderea nestrămutată in dreptatea cauze i ro
m.Aneşti, s-au publicat documentele Unirii, s-au relatat marile manifestaţii prile
juite doe această realizare vitală. Presa a partic ipa t octiv la discuţiile referitoare
la reformele democratice ce trebuiau. să însoţească marele act n aţional. In acest
sens, s -au manifestat deosebiri in raport cu in terese le claselor sau categoriilor so
ciale ale căror intereSE le reprezentau. Reluindu-şi apariţia către sfir'!litul anului
1918, presa munci torească şi socialistă venea cu accente hotărite, legind strins
Unirea de realizarea unor profun de reforme democratice in vederea transfonnării
viitoare, reVQoluţion are, a societăţii româneşti.

Aspectele luate de noi în discuţie - la car e se pot adăuga şi altele - evi
denţiază cu pre gn an ţ ă ma rete efort colectiv al poporului român: în realizarea
idealului său de unitate naţi onală , necesitate istorică vitală, expresie a legilor.
obiective ale dezvoltării soc i etăţii. Aducem astfel omagiul nostru celOI[' care şi-au
închinat viaţa implinirii nobilelor aspiraţii de libertate şi unitate ale P?P�rului
român, maselor largi populare şi mHitanţilor progresişti prin a căror vomţă s-a
înfăptuit, in 1918, statul nostru naţional unitar.
83 Ibidem.
M Ern. Bold, op. cit., p. 27. Mai tirziu, in unna eforturilor depuse de N. Ti
tulescu, s-e ad ăuga t acestui pTocent, 0, 1°/o. Chiar din această cotă parte cu totul
necorespunzătoare, România a primit, in perioada următoare, o sumă redusă (Ibi
dem, passim).
15 .,Paz Humana", in "Opinia", 3 octombrie 1920.
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L'UNION DE 1918 ET LA PRESSE DE LA VILLE DE IASSY
R � s u m e
Pendant la peri ode 1916-1918, le peuple roumain a �te en butte â de grandes
diUicultes. Les Puissances Centrales s'emparerent d'une partie considerable de son
terrl toire. Bien qu.e reduit a la seule Moldavie et ayant pour capitale la vil le
de Iassy, l 'eta t rournain reorgan.isa son armee et remporta les bri llantes victoires
de !'�te de 1917. En 1918, la Roumani e fut red uit e a subir les clauses onereuses
du traite, clos le 7 mai, avec l es Puissances Centrales.

C'cst dans ces circonstances que la presse de Iassy deploya une activite
complexe au service de la resistance roumaine et de la realisation de l 'unite na
tionale. Des journaux tels que "România", "Neamul românesc", "Acţhmea româ
nă", Mişcarea", "Opi nia \ "Evenimentul", "Tribuna" , ,.Timpul" etc., sans touj ours
embrasser des positions identiques quant a la t;UCCession des etapes et quant aux
actions politiques concretes, furent le porte-parole de la decision des principales
classes et categories sociales, du peuple roumain entier de resister aux envahi sseurs
et de reali ser !'unite nationa l e. On expri·ma la confiance absolue dans la justesse de
la cause roumaine, on publia les documents de l'Union, on relata les grandes ma
nifestations occasionnees par cette realisation vitale.

La presse prit une part active aux discussions concernant les reformes de
mocratiques qui devaient accompagner le grand acte national. A cett e occasion,
il
se manifes ta des divergences par rapport aux interets des classes ou categories so
ciales que te journal representait. Reparue vers la fin de 1918, la presse ouvriere
et socialiste marqua des accents fermes, en rattachant etro i tement l'Union a la
realisation de profondes reformes dem ocra ti ques : elle v isai t, par lă, la transfoc
mation future, revolutionnaire, de la s ocie te roumaine.
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