
ATITUDINI OSTILE RAZBOIULUI, ·REVIZIONISMULUI ŞI AS

CENSIUNII FASCISMULUI, OGLINDITE TN PUBLICAŢIILE 

„GORJANUL" ŞI „REVISTA INVAŢATORIMll GORJENE" 

de PETRE ARDEIU şi CEZAR AVRAM 

Bine cunoscuţi în istoria ţării pri·n tradi)iile :or revo:uţio
nare, locuitorii judeţu:ui Gorj s-au dovedit demni de r'enu
mele pe care l-au purta.ţ în isto-r,i·a l·uptei pentru progres şi in
dependenţă şi în anii grei a·i luptei î:Tlpotriva fasc·ismului, re
viz;oni~mu!ui şi ai războiului hit,l1eri1st, cînd masele populare 
de aici, făcînd front comun cu ce!e din înke·aga ţară, sub 
wnducerea Partidu!ui Comunist Român, s-au ridicat cu hotă
rîre pent,ru stăv.i·lirea s·el1ei, de puter·e a a1c.e'.ora care promo
vau teor'.i'.e reacţionare, retrograde, mistice, ce rid'.cau ·'.a rang 
de lege forţa şi· crima, exploata·rea şi ura. 

Un rol remaircahil în mobilizarea la luptă, în răspîndirea 
cuvîntului celor mai în·aintate forţe a'.·e soci.3tăţii l-a avut presa 
progresistă, care a og:1i·ndit năzuinţe:e şi frămîntări:'e poporu
lui, devenind unu: din mi·iloace,'.e prin· care p1artidul comu,nist 
şi-a exerci,tat în mod mai comp:et ro:ul de conducător. Perio
di::ul „Gorjanul", o·rgan independent săptămîna.1 apăr·u~ la Tîr
gu-Jiu între 15 martie 1924 şi 31 de·cembrie 1947, „Rev1i1:;ta în-
văţătorimii gorj·ene", organu·! „Soci.etăţii învăj'ăfori'.or din ju
deţul Gorj" pubf,cat în peria-oda ianuarie 1930 - d3cembri·e 
1940, ca şi ziarele „Fac:a Muncii" din Rimn:cul Vî'.cea, „Gîn
duri Noi" din Craiova, „B,'.ocul", „Şcoa:a M.ehedinţu,'.·ui" din 
Turnu Severin, „Ori,zon~uri" din Slot.inc şi Caracal, au înserat 
în pagini·:e lor numero·as.e art1i.co~e prin care au demascat de
opotirivă teoriile reacţionare, retrograde şi profund dăunătoa
re neamu·lui românesc ca şi metode'.e fasdst1e de guverna·~e, 
rididndu-se cu hotărîre pentru apărarea civifoaţi.ei, indepen-
9enţei şi suvemni.~ă.ţii tăr,ii amen1i1nţa~e grav de fascism. 

?97 



Răspunzînd teoriifor fasciste menite a pregăti subjugarea 
poporul•ui român, „Gorjanul" nr. 18/1927 a pu5li·ca~ docu.11en
tul şi înf:ăcăratu•I ortico·: „Patria" semnat de D. Pupăză. Aci, 
după o descriere amplă şi ;ust!f,i.cată a bogăţii'.or şi fru.nuse
ri:·or patriei şi o evidenţiem a principale'.or momente din isto
ria luptei pentru independenţă şi libertate, autorul a :ansat un 
patriotic apel către oihi·tori : „ ... să ne iubim pat·ria mai presus 
de orice. Aceasta să ne fi.e crezu·! de fi,ecare clipă. Ace:a ce 
nu iubeşte pămînt•ul pe care-l ca:că şi care_,! adăposteşt.e, nu 
se iubeşte nici pe el nioi pe aproapel.e său". 1 Ana:izînd viaţa 
social-po:.i.'.·ică românească, aoelaşi autor, în art.ico:u: „Gene
rajia indolenţei" apărut înt•r-un a:t număr a•I periodi.c:U'lui amin
tit, s-a dedmat nemu•lţumit de edu1caţia pe care o primesc t·i
n.eretul, de curente•:e p·o'.itiice rea1cţionare care p•ri.ndeau teren 
în societatea românească, D. Pupăză fiiind adeptul un•ei 1 i"'.)oste 
hotărîte a mase:or popu•:air·e". Ne trebuie o primeni~e aC::11că 
în toată ·a:cătui.~ea socia:ă şi naţională de azi ... o :uptă a?rigă 
contra politicei rău înţe'.·easă, de azi, o înlăturare a laşităjii de 
gîndi.re şi un avîint puternic pentru înţe:egerea :um·: şcoalei ... " 2 

Fo'.osindu-se de sucv.::eml repurtat de dr. N. Lupu la Socie
tatea Naţiunilor în apărarea păcii, „Gorjanu:'' a făcut cu a
cest prilej o amp'.ă şi documenta1ă ana:iză a situaţiei po:i:ice 
internaţiona'.e, cerind o mai intensă aingajare din par·tea s~a
telor membre ale îna·:tul·ui, forum în lupta pe·ntru apărarea 
păc·ii, pentru exc:udera ·răziboiului. „Am fi oare p.rea ex:gen.i 
dacă am cere ca ce•! puţin între membrii actual,j ai Soci.e~ă;ii 
Naţiunilor, războiu•! să tie interzi1s chiar şi în cazuri:e to:era
te prin pact ... " :i 

In viederea real-izării unui c:imat de pace se pre·cor:iza o 
vie propagandă p.ent·ru dezarmare, din partea tuturor fact0-
ri'.or responsabi:i, sub'.i1niindu-se ro:•ul deosebit al presei mon
dia.Je cu ajutorul căreia a·r trebui să s·e pornească „o marc 
cruciadă avînd ca deviză - Război războiulu·i"." Mc.1ifestînd 
puternice tendi1nţe progresiste, Gheorghe Lăscăteu, în artico
lul „Forţă şi drept", s-a pronunţat impotri~a forţei ,,puterni
cilor zi I.ei care fac ce vor", 5 pentru drepta•te şi pace între 
toate popoare·'.e, fie mic sau mare. Cu comp:et·itudine în ar
ti·co·:·u·I „Geneva", ace'.aşi autor a pu•s în diSiCuţie a·ceeaşi com
plexă problemă - real1izarea păcii -, pentru care Soc:eta7ea 
Naţiuni:or trebuia „să lupte pe toate căi'.e p.entru înitîietatea 
dreptu'.ui1, dîndu-1 cui se cuvine, nu cui .e mai tare ... " 6 Periodi
cu.I cita·t mai sus, ca şi alte ziare apărute în ţară, a avut în 
preocupări dezvă:uirea pregăt1irilor de război ale u1nora din 
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ţările europene, pent·ru că „războiul est-e cea ma·i od!oa,să şi 
cea mai ime·nsă crimă ce se săvkşeşte în omeni.re". 7 l:ie Cojo
caru, aut·orul articolului „Pax perpe,tua", arătînd ma,tur,i,tat-e şi 
înţelegere a situaţiei rea:.e, a dema-scat i·ntense'.e pregătir·i pen
tru un nou fla!=Jel „în ma·rile iaborntorii din toate co,lţuri1'.e lu
m:i", 8 unde „p•e fundu·: eprubet.e:or ... s•e prepară gaze toxice 
şi a•sfixiante" 9 şi unde se „cercet-ează noi mij'.oa,ce de asas·i
nare savantă a mi·:ioa·ne de oameni". 10 în continuare, au,torul 
a !uat poz;ţie faţă de sentimentul de autoli.niştire a conducă
torilor popoare'.or; ce se credeau adăpostiţi prin înche·ierea u
nor trata-te in,ternajiona'.,e fă.ră a•cop,erire, creduli şi încrezători 
în frazeo:ogia ţări:or care preg6teau cu intensitate un n-ou răz
boi. „Adăposti,;i la U•'Tlbra răcoroasă a fraze.!or umanitariste, 
purtînd unii cu glo.r·ie, a:ţii cu mihnire cicatricea rănilor primi
te, condu·cătorii neamurilor. par a nu vedea spectru'. demo1nic 
şi rece a•: unor mari conflicte armate ... 1'.·uzi·a păcii perpetue 
este ul1tima utopie a ve,acului". 11 Fără a· se considera războiul 
ca ceva inevi~abi!, z,iarul a sub:iniat în repetate rînduri necesi
ta.t-ea uni.~ii tuturor forţelor paşnice, cer·inţă obiectivă în :upta 
de a transforma acest pe,ricol în ceva evitabi·:, „ca şi ciuma, 
holera şi a:te mo'.ime care de pe vremea lui Pasteur nu ma·i 
au puterea de odin:oa.ră şi nu rrai îndrăznesc să se arate în 
Europa şi nici pe aiurea". 12 Ace:aşi săptămînal a menţionat 
necesita•'ea prevederii pac•telor şi tr-atate'.or cu sancţiun.i con
crete în caz de încă:c·are, fără de care „un sta•t porni,t spre 
răozbc.i sh-se-va de serr.inătur;:.e de '.a Pa.ris a'ît cît se sfi.este un 
tren blindat de un me'.·c fără ghioace, ca:··e ar vrea să:; ji1ă 
calea". 1

:i întă-rindu-ne această convi·ngere, Simion Mehedinţi 
în ar~icolul „Pe drumul păc:i" conc:uziona : ,,Pînă nu se vor 
putea lua măsuri, efective, stafia războiului se îna'.ţă mai ame
ninjătoare dedt oricînd". 14 

Dezbateri aprinse în cofoane,'.e săptămînalului, au provo
cat şi teorii'.e federalizării sta.telor e-uropene pe baz-e po:itico
economice, semnatar·ii articolelor r·idi·cîndu-se cu hotărîre îm
potriva acestor idei, argumeniMnd că „tendinţa de hegemoni.ea 
state'.or ma·ri, sau a cielui mai puternic dintre el1e, de a înge
nunchia economiceşte şi apoi po:·it!iceşte sta.te·le miic•i ... 15 nu 
·este folositoare naj·iuniilor care nu vor renunţa ,,aşa de uşor 

·'.a tendinţe, la fe~ul for de viaţă şi la sentimentul naţionalist, 
ca apoi să treacă sub robi,a regimului federat·i.Y, atunci dnd se 
simt destul de bine între frontierele lor" 16 Dovedind realism, 
în continuare, s-a afirmat că naţiunile nu vor pentru că nu 



„înte:eg să servea·scă drept debuşeu de desfacere nk:i al piro
duse:or industria·le germane, r.i·:i a'. ce:or f:anceze ori eng.Jeze, 
ca apei să suporte rob·a po?i:ă a a:es~ora". 17 

Grija pentru viitoru'. cmenirii., pentru apărnrea păcii, şi-a 
găsit un spaţiu i rrportan1: 11 coloane'..~ „G:Jrja nu·! ui·". Ar 1t:co: e 
ca „Viitor tulbure", ,,Asuprc păcii", 11 M!roase a praf" etc. au 
analizat în profunzime si'ua'.ia po:itică '.nternaj'iona:ă, a<trăgînd 
a·t·enţia asupra numeiroa·se'.or focare de război, 'indoindu-se de 
eficienta trata·tive,:or bazate pe forţă şi neadevăr. V. Uscă+es
cu, în articolul „Dezarmarea", a conc'.uziona·t că Fpsa măsu
rilor efici·ante impus·e de Liga Najiunifor fac ca dezarmarea să 
se prezi;n~e ca o „go·gorijă pe care ni:neni nu o mai ia în se
r·ios, dtă vreme Japon:a. es·te în război de cucerire i.npot1 iva 
Chinei, cin.d German:a se pregăteşte pentru revanşă ... , dnd 
l•ta:ia caută a·'.·te a·:iat.e ... ". 'J Ace:a~i autor, după ven'.rea lui 
Hit:e.r la putere, s-a ridi:at cu hotărba î-:.pott iva irni·~arorilor, 
a·trăgînd atenţia asupra p1rofunde:or imp::caţi·i pe care politi·ca 
fascistă le-ar avea· asupra României „Hit:er în c.artea sa Mei11 
Kamipf spune că lupta şi războiul s1;11t sfi.:1.te, iar în locul po
poarelor mici trebuie să troneze vigurosul popor german„. 
Ridicînd najiona'.·i·srnu: .:a o doc.tr:nă în care premăreşt·e egc)
ismu•: şi bruta·:itatea, el pregăteşte p.entru ziu.a de mîine rob".a 
celor:alte popoare, în fo:osul său ... Mistica hit:eriistă nu numai 
că nu are nimic co:nun cu aspiraji::e a:es~u·i neam, dar chiar 
voeş.te di·solu;ia lui, voeşte să pună stăpîni,·e şi pe noi". '9 Re
feri·tor :a a·ceeaşi problemă, î•ncă din onul 1929 a·rr.i.ntitu·I pe
riodi·c scria·: „ ... să ne fer.im de imitaţie, căci nici oamenii, nici 
popoare·'.e nu se aseamănă; nu n.e trebuie ni1:i u:i Muso:iini, 
nici o armată fascistă, nu ne trebuie cete de voinici". 2

J Atentă 
fată de întrea!=Ja evoluţie po::ti.:ă europeană, gaze.'.,a a ses:zat 
şi comunicat citi·tori<'.or orice schimbare în raportul de forte 
dintre principa'.,e'.e state europ·ene, urmărind cu prioritate evo
luţia· tări'.or fa~ciste, car.e prin pol1i 1~:c.a lor de inarmare şi ere.a-
re a no~ focare de război, puneau în grav pericol pacea ş1 
se·cu:ritatea sta:telor europene şi implicit a României. 

Semni·fica-tiv mi se pare modul matur şi v·i·z!ona·r al comen
tării î·n pagini'.e „Gorjanuluii'' a a•'.iantei po:itice şi militare a 
Germa·ni·ei, lta'.·i·ei şi Ungariei. „ ... perico·! mare ameninţă a prin-
de iară~i bătrîna Europă ce abia-şi duce trupu-i hodorogi.t... 
Esite absU!rd să se mai înt.rebe cineva care-i scopul a·cestei a:i-
ante, cînd î·n Germania, cance~arul Hitler face decilaraţii pu
blke că idea·IU'I său, şi al f;ecărui gerrr.an, este restaurarea 
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Germani·ei înainte de tratatu1I de '.a Versailles ... să nu vedem noi 
perico1'.u·: ce ne ameni•nfă, cînd în Extremu: Orient tunul şi mi
tra:iera seceră zi'.ni.c mii de suflete a!e rasei galbene şi pre
gătesc ba·i·a sîngelui ce va scălda întreaga omenire?". 21 

Sesizînd tendinţele cotropitoare ale statelor fas:::i1s~e, d.eşi 
acestea încercau să apară dori~oare de pace, după o pă'run
ză~oare şi amp'.ă ana:iză a situaţiei exis~ente, în toamna anu
lui 1934 gazeta a scris cu îngrijorare: „Ceva se pregăteşte. 
Tn Extremul Orient, Japonia vrea din nou să-şi încerce noro
cu.\. Tn Europa, unităţile ita:iene se deplasează spre Marea 
Roşie şi sînt gata să ata·ce Abis.;n;a. Numai atît n-ar fi nimic ... 
dar Germania şi Ungaria abia aşteaptă ... se pare că un nou 
măcel mondia'. pregăteşt·e". 22 

Problema războiu'.ui a continuat să constitu:e una d:n pro
b:emele importante a'..e săptărrîna'.u·lui gorj:m. învăţătorul V. 
Popa Măceşanu, în ar~ico:u•! „între pace şi război" publ:ca~ în 
primăvara anului. 1935, s-a arătat un fin analist a! situaţiei 
existente şi un reafot prevestitor. „Dincolo de paravanul con
ferintei dezarmării şi bunelor in~enţiuni pacifiste, se lu:::rează 
febril la aruncarea omenirii în vîl~oarea unui nou mă·:::e: ... sem
nifi.:::ativ apare faptul că Germania bate cărţile p.e faţă. Prin 
or~anizarea serviciu:ui militar ob'.iga~ori.u, a că'.cat c:a·Jze'.e 
militare a:e tratatu'.ui de la Versai'.les. Tn lumina acestor rea
lităfi izbucnirea uraganulu·i es~e i.nevitabi·lă". 2J 

Ameninţări!e lta:iei îî1potriva Abisiniei au fos-t nelipsi~e de 
o notă de sarcasm, fiind re'.eva•te în ·ar~i·:o-lu·I ,.Tntre lta'.·ia şi 
Ab:sinia". „Abisinia este unu: dintr.e ce:e mai bogate şi mai 
complete ţinutu·~; de p·e g'.ob ... Sub pre~ext că vor să civi·'.izeze 
lumea, eng'.ezii şi fran·cezi.i stăpînesc jumăta·te din Abi·sinia ... 
Italia vrea să le mai vină în aju·tor ... ca să mai civilizeze şi 
ea ... în consecinţă, raporturi·le s·e încordează, iar !~alia mob=:i
ze·ază şi trimi.'e trupe în Afri-ca". 2r. Urmăr.ind cu vădită îngri
iorare soarta tris.~ă a Abi~iniei, ziarul concluz=ona pri1 note 
puternice de pa'trio·~ism, într-un a•'t număr, prin artico:u: „ \bi
sini.a - trage·dia unui popor". „Noi românii p'U~·em trage o a
dîncă învăţătură din ce:e c·e se petrec în îndepărtata E·tio;Jie. 
De !a umi·'.ul munci·tor pînă la cei din vHul piramidei socia:e, 
pe toji un fior să ne străbată de ce va fi şi c·e vom fi mîi•ne. 
Oricum ar fi. mtăzi, to•t mai rău va fi cînd duşmanul va ridica 
sabia a·supra noastră şi p·e noi ne va gă·si abia în ceasu·! al 
Xl-'.ea. Tmged:a Abisiniei să stea vie în minţi!e noastre". 2~ 

Exprimînd în pagini•le sale sentimentul poporu'.ui român, 
dorinţa sa de pace,, de condamnare a fas0oi·smu'.ui, cea·'.alt6 
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revistă gorjană a făcut o a·spră c1 irică metode:or şi mq.oace:or 
fo:os:·te de fasciş·ti pentru a-şi îno'.ătura adversarii po:i,~ici. Ex
ponent al atitudinii învăţătorimii din ace·st :udeţ, revis~a con
damna· amsi·natul folosi·t în cazu~ lui L. !3arthou şi rege:ui A
lexandru .al lugosfoviei. 26 

Descri:nd cu durere soarta tristă a Aus<triei, căzu\·ă v:dim'.l 
a agresiunii fas·ciste, „Go1rjanu:" a consemna·t în adico'.u·: „Pe 
mormîntu: Austriei· (sub semnătura lui P. N:co'.aescu-lv\onu): 
„Cisrr.a prusacă, în virtut·ea rudeniei dintre ei, a cmor1t-o. Noi 
asfixiere ce n·e-o puse la îndemînă cu mu:~ă bunăvoinţă, nu 
putem să nu îndep:·îngem soarra Austriei". 27 Mani fes· indu-şi so
lidaritatea cu jăoriole care au căzut vidimă agresiu·nii fa.sciste, 
z:arul amintit a scris cu o pronunţată notă de îngrijorare în a
nu•I 1938 : „Germani·a, dorn:că de cuceriri teritoriale, a pre
tiins o bună parte din teri.!oriul Cehos'.ova·ciei ... Cehos:ovacia 
opunînd rezis,•.enjă, Hit:er a ameninţat cu războ:u:, discursurile 
rostite de el nefiind a'.·tceva dedt o p·'.edoarie în favoarea 
groaznicu'.ui măce:". 28 

lntensifaarea proP'agandei. fasciste î:1 lume şi ridicarea or
ganizaţ'.i:or fasciste din interioml ţării la lupta pentru cucerirea 
puterii poli~ice a de1termina·t pe Mat·ache lones.cu să redacteze 
şi să pub·lice a6:o:ul „Ţară vîndută", notînd cu tris~eţe şi în
grijorare : „în iarna pierza·niei, pe ulije:.e deznădejdei româ
neşti, ninge cu :acrimi. în intuneri-cul despica·t de .Ji<:ări.rile de 
fu:ge-r a:e răzbunării, se proiectează pentru o c:ipă spe'Ctrul 
hidos al strigoilor cu ghiare de s·înge smu·lse di.n inima ca:1dă a 
prăzii. Ei au to·~ul de vînzare. Ş:i ţară, şi părinţi, şi conş·tiinţă. 
Chi·ar ei sînt de vînzare ! Un popor vîndut de ai săi, pentru 
hani ! Români, în ţara vî1ndută, cadenţaji în marş fun·erar, trec 
t•rădătorii şi sînt mu·:ţi ca .:acrimi•le noastre" !'9 

În ace'.aşi an, 1938, în coloane:e ziaw'.ui s-a menţionat că 
„în judeţul Gorj o se1 ia de profesori, avocaţi, meseriaşi, ţă
rani şi e'.emente burgheze au vo~at contra noii Cons·'.i<·uţii". ~0 

Exprimînd îngrijorare•a faţă de spectrul războiu:ui necruţă
tor ce se apropia, „Revista învăţătorimii gorjene" a consem-
nat: „ ... sîntem înconjuraJi de duşmani care ne cer revizuirea 
f.ratate!or şi care anunţă că războiul de mîine nu va mai fi 
războiul sîrme•lor ghimpa•te, ni·ci al grenadelor, nici al tunuriilor, 
ci a•'. avioaine'.or şi a•: gaze'.·or asfixiante". 31 ln fa.fa pericolu'.ui 
rev1i·zionis·t, pe care fas·cismul î: aduce cu sin·e, ca o parte com
ponentă a cortegiului de crime, misticism şi incultu: ă, presa 

302 



din Oltenia a dat o ripostă hotărîtă aces;or concepţii, con
damnînd cu tărie po:itica de trădare naţiona•lă a organizaţi
ilor fasciste di·n in!·eriorul ţării în frunte cu garda de Fer, ca şi 
pdi.::·ca state·lor fosciste revizioniste. începînd cu ar~i:o:-ul „Pace 
sau război" :12 al !ui Aure•'.ian Motomancea, con!inuînd cu art:
co:e'.e 11Vecini şi ... fraţi", 3:i „Visul lui Janoş", 3

• „Poli~ica re
vanşardă a Unfl'ariei", 35 „Pe:ricolul maghiar", 36 ş.a.m.d., sub 
semnături•le lui. Georghe Lascateu, 11:.e Cojocaru, N. Lu·ngescu 
etc., editorialul gor\an a sub:iniat în repetate rînduri că „pro
paganda şov.inis!ă este acţiunea grofilor expropriaji prin re
forma agrară din România" 31 ce doresc ,,revizuirea front:ere
lor, cu scopu·'. de a-şi re'.ua în stăpî·nire latifundiile din state'.e 
succeso:-a'.e, şi în specia·'. din România". 38 

Concomitent ziarul a înserat în paginile sale cuvîntăr:le 
unor oameni po'.itici români ca Gheorghe T6tărăscu, Ni:olae 
Ti'.u'.escu, Gheorghe Duco etc., argumentînd cu aceasta şi re-
1:efînd voi.nta întreg:i na;iuni române de a apăra pămîntul 
sfînt al ţării î.l"potriva pre·tenţi.i'.01r venite din partea puterilor 
fasciste. 

Faţă de măsurile lua·te de guvernu·! r·omân, măsuri înc:i
nînd spre didatură şi imi!area me·tode·:or fasciste, Congresul 
învăţători:or gorjeni a prote·s·tat cu tă1;i.e în februar:e 1933, 
votînd o moţiun·e c'.ară şi tăioasă împohiva acestor măs..uri. 
Organul de presă a: învăiţă>tor.im:i de peste aceste melea·guri 
a consemnat acea·stă mojiune prin care întregul Congres ,,piro
teste·ază energeti.c oontra aces~or pe:rmanente n·esocotir i cerînd 
cu toa·tă tăria ... să se renunte :a măsurile abuziv·e :uate de 
guvern". 39 în acelaş timp ziarul Gorjanul a devenit ecou.I am
pfo:or manifestajii antirevizionis•te care au avu·t loc în Gorj ca 
şi în toată 0'.ten:a, expr.imînd cu a·cest pri·'.·ej hotărîirea tut•uror 
români'.or de a apăra cu preţul vieţii hotarele ţării. Descriind 
Manifestajia an~i:eviz:onistă de la Tîrgu-Jiu (organizată la 28 
mai 1933 - n.n.) ziairul nota; „aceasta a fost o grandi·oasă ma
nif.estaţiu·ne, spre a se prntes•'a împotriva celor ce cred - în 
nebunia lor - că actua'.a hartă a Europ;i s-ar mai pu·'ea schim
ba şi că popoare cu tradiţie şi civi.!izaţ:e mai pot fi din nou 
roabe neamuri·lor mongo~o-teutonice, reduse azi în hotare!e lor 
fireş~i". •0 Tn continuare ziarul ·a reprodus cuvîntări·'.e pe~s~na
lită~i'or part:•cipa•nte din care de1sprindem pe cea a lui Mirn;i 
Constan~inescu, preşedinte'.·e secţiunii local.e a Ligii cu:~urale, 
care a arătat p1rintre a:1!e'.e că „tratatele de puce, p·e baza că
ro1ra s-ou trasat odua·lele frontiere ale neomu1~.i:or au absor-

. ~ I . 
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bi.t rîuri de s1nge. Ele nu pot fi căo'.ca~e cu a'î~a uşu inţă". ' 1 

Cu pri:ejul ace~~e; man:fe.staţii ca de a.tf.e,: şi '.a cea din 14 a
pri:i·e 1935 de la Anin.casa - Gorj, rr.ii:e de pmi.i:;pa1nfi prezen'.i 
- jărani, .e'.evi, profe.sori, 1nvăfă~ci:i, funcţionari - şi-a1u ·3x,Jr:
mat cu acest p: ilej întreaga şi energica lor hotăd~e de a nu ce
da „n:ci o brazdă din pămîntul scump al ţării, făiră a-l fi apă
rat cu preţul vieţii lor". li' N•te numeroase a1r•ti:ole ca „Războ
iu'. bate '.a uşe", ,,între pace şi război", ,,l:a·ia antirev':zi.Jni·s
tă ?", „Românii şi rev;z:oin.iştii" sau cele referi·'.Oa·re :a mc:· i'J 
manifesi·aţii a·ntirevizioniste vor constitui put1ernice semnale de 
a'.arrr.ă pentrn opin:a pub'.ică românească ~i s•trăină impotr.iva 
perico:ului pe care forţa fascistă europeană o reprezenta pen
tru integrita·'ea statelor, şi în ace:aşi timp un pu~er·ni: cata'.i
zato·r pentru u•nirea enrgi:·lor mase·'.c1r popu-!are în cpăi:area 
inte·grităj·ii şi suveranităţii popoarel61r. Edifrntor este, de ex·e:n
p'.u, ar:iw'.ul „Fără sîinge, ni::: o brazdă" publicat sub semnă
turn lui Adrian N. Popescu - Sohodol, care fă·oînd o pe·nekai1-
tă analiză a situaţiei po'.i'.ice a Europei ainu:ui 1983 cons'.a.~a 
cu tr'.s'eţe că „în urma trecut1ului acord de la Miln:::hen 
unde mari'.e pu:e1·.i din Europa, într-un moment de s:ăb:6une, 
au recunoscut Germa·ni :i o porţi'Jne din Cehoslovacia, paroe-se 
că această ·rezolvătoare stare de '.ucruri, fiind socotită ca o 
slăbiciune din pa·r:tea sta·'.e!or dor:toare de pa·:e d:in Eu:·o;Ja, a 
lăsat mînă liberă a··tor state răpi:oare, care s-au grăb.it g:J•s;nd 
momentu: oportun să se arunce ca nişte fiare pe stî;vul rămas 
încă în viaţă, să-l sfi. ie făiră cruţare ... fără s•înge ni~i o braz
dă !. .. Ceea c·e îna:ntaşii ne-a•u :ăsat prin singe'.e vărsat de ei 
tot pr;n sînge trebu'.e să păs~răm sau să pie.rdem". ' 3 

lns•taurarea dic'a'.1u•rii regale în februa.rie 1938, măsu. i'B 
luate şi ilT':punerea noii Consti·tuţii au stîrnit uin val de protes~ 
în Gorj. Ce'e două gazete l·oca'.e au i.!ustrat în pag;ni'.e lo·r a
ceas~ă stare de !ucruri. Deven;nd ecou al pro~·es.tului învătăto-

rimii gorje·ne exprimait în cadru·! Congresu:ui din 1938 şi cu o
cazia diverse'.or înh'uniri, Revis•ta învăţătorimii gorjene a cerut 
în numele a.cestora .renuntarea '.a măsuri'.·e dictator.ilar si res-
pectarea libertăţilor cetă'ţe·neşti. '" · 

Obligarea României de a accepta O.ic'.a•tul de la Viena a 
produs o exp'.·ozie de nemulţumire în toate straturile so:iale 
româneşti, mase'.or popu·'.a•re din întreaga ţa•ră manifesitîndu-şi 
cu tăr:e hotărî·ea de a se op1une cu arma în mină răpirii 

nordu'.ui Transi·lvan.iei. Tn articol·ul „Azi nu, d-'.e conte I", Gh. 
Lascateu a scris cu vădită durere : „cînd scriu rînduiri:e de fa;ă 
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jumătate din trupul Ardealului nostru swmp şi drng va fi că
zut imăşi S'Ub s1ăpî1nirea străir1"ă ... M!ntea refuză să price.apă 
cum s-a putu·t înfăptui a.ceaistă nemaipomeni,tă nelegi.uire. Dic
tatul de fo Viena e tot ce-a putut să conceapă o min,te ome
nească mai absurd". 45

· în continuare auto,rul a sub!iniat foptlill 
că „acest Dictat n-aire !'a bază niJCi un temeiu de drept şi de 
a,ce.ea e cu desăvîrşire imorai'.". 46 Aceeaşi convinge.re despre 
evidenta nedrepta.t:e care se f6ciuse Români.e.i răzbate' si din 
a'.te artico!e d;n core reţi.nem ,,Ardealul", ,,Dicta1tu,I de ·:a Vie
n'a", s'Jb semnă+u·ra l'ui A. Co~ea1ciu. 

Con;ide1rînd fascis'Ti>ul ca străin spidului popoiru'.ui român, 
masele populare din Gorj alăituri de cele din între,aga ţară 
au condamnat cu fermita,te mij!oace:e fofosite de foscism în 
drumU''. spre pu+e,re : forţa, tnisticism1ul, corupţia, crima. Atît 
„Gorjanul" cît şi „Revista înv6ţăto,rim:i go1rjene" au pub:icat 'nu
rnier·oase ar~icole de condomnare a aces,tor pra-:;~ki. Od:osu'. a
msinat a·I lui I. G. Duco va fi puterni1: înfiBrOt de în~reaga su
f'.a.re a Gorj1ului" care blesteairnă cu ultima energie acieO'Stă a
bomin,abilă crimă". 47 Profesorul Dem. C. Neg,~escu, în arh:·:i
l·u·! ,;Anul morminte'.or", a no·tat cu vădită îngrijornre despre 
rea'.ităţi,'e momentu'.ui : „ai porniit l1a dimtn cu ce~ mai ordinar 
asasina·t şi ai adunat în c,ale atîtea vieţi mă1reţe, văduvind 
popoare'.e de înţe'.epc:unea şi ocrotirea :or; azi poposeşti !a 
răscruciul ce'ui mai n311ernic a1te·n,tat... regele Alexandru al 
luqoslaviei cade răpus mişe·!eş·te; a.lă~uri, simbolul şi profetul 
păcii ... Lou:s Barthou ca şi Duca ai: nostru ... ". 48 

Ac.eeaşi condamnare categoiri<:ă a rnetode'.or f.a.S1Ciste de 
înlăturnre a rivalilor politici ·O găsim şi în ·artico'.ele „Jertfa 
marelui bărbat Duco", puhlkate în cele două 0 1rg1ane de presă 
din judeţ,ul Gorj. R1efeiritor la a·sasinatul lui L. Barthou ~i rege
'.•ui Alexandru, „Revist·a învăţăto,rimii go·rjene" a c,omemna~ că 
11învăj6tor!mea română înfieriînd odiosu'! asasinat şi pe autorii 
'.1ui, ,animată de a!.ese senfimente de paoe pe care o propovă
duieşte, e gata oridnd pentru a opri orice tendinje de a 
schimba configuraţia hotare'.01r sitatelo.r europen1e, fiindcă păs
trnrea !,or înse·amnă păstrmea păcii". 49 Un alt articol i1tituJ.a,t 
).G. Duca" apărut sub semnăitura lui Constantin V. Cătvt în 
orga1nul de presă al învăţăitorimii go,rjene a sub'1 i 1n:·a~ e;ă odio-
sul asasinat ,,a zgudui~ p7nă în adîncul sufletelor to~ piQporu! 
a,cesto'r ·~ocuri". 50 Revista a făcut în ac~e!a-şi ti1rnp o exadă şi 

necesară pre,cizare scriind că „tînărul cărui1a i-a trecut pr~n cap 
funes~ul gîn:d şi pe care l-a aplicat cu aHta cruzime nu este 



e·)(presia g1eneraţiei tineretului românesc de az·i, cd·re 1-·a de
zaprobat p1rofund. Gestiul de ·'.1a· Siin-aia ne doare, ţa.ra simte 
profund pierdienea primul1u.i său cetăţean ... ". 51 lncriminînd pe 
aut.orii mo.ra1li ai a•cestor orime, „Gorje·anu·I" nota referitor 1a 
asasinarea lu.i Duce : „C. Zel.ea Codreanu, C·are a ucis pe Man
ciu la laşi, a pre1gătit mora·l:mente asa·sinarea celui mai în
zestnat si ma.i bun r·omân - loin Duce. Acea1sta este ce.a mai 
abjectă ·faptă ce poate încolţi în creem! unei făpturi· omeneşti 
degenerate. Socotesc că nici un ba:1canic din lume nu închide 
î·ntre zidurile lui asemenea făpturi ... Fapta aceas~a abominabilă 
îţi ·repugnă, da•r în °acelaşi timp te dezgustă şi te ·revo:-~ă". ~~ 
Săptămînalul mici SU'S 6tat a condamnat cu fermi.tete u·cide-rea 
pe patul spit·alu1lui Brîncovenes•c a lui Mihai•I Stelescu: „Zece 
ti·neri studenti crescu·ti la scoa!•a nenorocită a unui om care nu 
a dat nimic ·p·entru cv'.t1ur~ româniească (C.A. Cuza) ... au c:u
ruit cu g!·o•anţe, au 6opîrţit cu bia·rda ble·stemată trnpU': unui 
holna·v, aşezat pe partiul de sufor.inţă ... Asemenea orimă oribi:ă 
nu s-•a p·omeni·t în tirecut·u: na·ţi.ei româneşti". 53 Atentatul asupra 
rectorul•ui Universită·ti din lasi a fost de asemenea înfierat ~u 
tărie în coloanele cotidi·anu1:ui : „Mi·şeleasc·a faptă a ceilor trei 
a·tenta·tori a înfipt odine pumnalU'I în inima ţării. Gestul scele-
rat a fost h:estema.t de niati•a întreagă care nu poate to!era 
sistemul a·ces·ta bia1rbar de de·stirămare, prin suprimare.a valo·ri
lor ei". 5

• 

lată, suiccint, cum preSia progresistă de pe aceste melea
guri a contribuit la răspîndi<rea· cuvînt·ul·ui ce:or mai înainta~e 
forţe ·ale s•ocietăţii, ogrlindind năzui·ntele şi frămîintări.'.e popo
ru'.1ui în acei an.i tje grea cumpănă. 

NOTE 

1 „Gorjanul", an IV (1927), nr. 18 din 2-9 iunie, p. 1. 
2 Idem, an. V (1928), nr. 29 din 1-8 august, p. 1. 

3 Idem, an. IV, (1927), nr. 29-30 din 12-20 septembrie, p. 3. 

• Idem. 
s Idem, an. V (1928), nr. 3 din 15-23 ianuarie, p. I. 

6 Idem, an VI (1928), nr. 12, 13 din 31 martie, p. 4. 
7 Idem, an XV, (1938), nr. 128 din 3 martie, p. :!. 

8 Idem, an. V (1928), nr. 6 din 25 februarie, p. 1. 
9 Idem. 

io Idem. 
11 Ilem. 
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13 Idem. 
14 Idem. 
15 Idem. 
16 Idem. 
11 Idem, an VI, (1929), nr. 34, din 18 septembrie, p. 2. 
18 Idem, an X (1933), nr. 11, din 26 martie, p. I. 
19 Idem, nr. 23 din 23 iunie, p.1. 
20 Idem, an VI (1929), nr. 28-29 din 1-8 august, p.I. 
21 Idem, an X (1933), nr. 12 din 5 aprilie,.P. 2-3. 
22 Idem, an XI 11934), nr. 48 din 30 noiembrie, p. 1. 
23 Idem. an XII (1935), nr. 13-14 din 10 aprilie, p. 7. 
24 Idem. nr. 31-32 din 1-7 august, p, 1-2. 
25 Idem. an XIII (1936), nr. 17 din 10 mai, p. 3. 
26 „Revista învăţătorimii gorjene", an V (1934), nr. 9-10, p. 5. 
21 „Gor.ianul", an XV (1938), nr. 11 din 28 martie, p. 1 
28 Idem. nr. 35-36 din 22-30 septembrie, p.4. 
29 Idem. an XV (1938), nr. 1 din 1-8 ianuarie, pagina 1. 
30 Idem. nr. 8 din 2B februarie - 8 martie, pag. 3. 
:11 •• Revista învăţătorimii gorjene", an V (1934), nr. 1-2, pag. 4. 
32 „Gorjanul", an I (1922), nr. 2 din 19 ianuarie, p. I. 
:i:i Idem, an V (1928), nr. 20-21 din 8-15 iunie, p. I. 
:J• Idem, an VI (1929), nr. 31-32 din 22-31 august, p. 3-4. 
~5 Idem, nr. 28-29 din 1-8 august, p. I. 
:J6 Idem, nr. 25-26 din 8-15 iulie, p. I. 
:11 Idem, nr. 28-29 p. I. 
38 Idem. 
39 „Revista învăţătorimii gorjene", an IV (1933), nr. 3 din martie p. 10-l:l. 
40 „Gorjanul", an X (1933) nr. 19-20 din 25-31 mai, p. 3. 
41 Idem. 
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