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ORAŞUL IAŞI ÎN PRIMELE LUNI DE OCUPAŢIE SOVIETICĂ.
INSTALAREA FORŢELOR COMUNISTE (1944)
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Abstract:

The events which took place in the summer of 1944 have radica/ly changed
the image of city of Iasi. The presence of Soviet troops created a new social
and politica/ conjuncture, one which was different comparing to the other
parts of Moldavia, a conjuncture which was manifested especially among
peop/e who have not been evacuated and experienced a much higher
complexity a.fter the state o.fficials returned and especially a.fter the attempts of
the new governmental structures from Bucharest to resume the connections
with Moldova.
Starting from a primary argument, that of military occupation exerted by the
Red Army, the demarche attempts to achieve a more lucid description of the
stages that led to the seizure ofstate administra/ion structures and in the same
extent to portray a critica/ perspective on the importance of communis!
movement in Iaşi.
Another point of interes/ was to rejlect the overall image of Mo/davia,
especially seen from the exterior of it, by resorting to memoir notes and
reports of politica/ committees. From this demarche we cou/d not leave
unnoticed the role played by a number oflocal politica/figures or members of
the Communist Party of Romania, which distinguished themselves as service
too/s in thefirst months ofSoviet occupation.
The main purpose of the text is to provide an accurate picture of the city,
which was largely destroyed by bombardments of the Soviets, pictured as a
space of social tensions caused by foreign military occupation, but also
politica/, by /osing contact with the central authorities of the Romanian state.
Given this background and with the Soviet military as the main factor, the
local organiza/ion ofcommunists has shown thefirstforms ofexistence.
Analiza extinderii controlului sovietic pe teritoriul României implică, încă de
la început, o serie de perspective prin intermediul cărora să poată fi construită o
viziune cât mai clară asupra acestei problematici. În primul rând, mutaţiile impuse de
condiţiile războiului de pe frontul de est, concretizate prin ofensiva militară sovietică
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de la începutul anului 1 944, au condus totodată la reacţia internă a statului român.
Prezenţa trupelor Armatei Roşii în apropierea graniţelor româneşti, şi ulterior
amplificarea influenţei în Moldova, s-au simţit începând cu luna martie 1 944, când
trupele ocupaseră o bună parte din nordul regiunii, în acelaşi timp stabilizându-se şi
frontul Chişinău-laşi 1
Fără îndoială că schimbările rapide înregistrate în special în compartimentele
administrativ şi social nu pot fi percepute fără a ţine cont de autoritatea militară
prezentă în oraşele Moldovei, iar în acest caz ne referim la Iaşi. Argumentul care face
referire la existenţa unui partid comunist organizat necesită, de asemenea, o lămurire
clară. Acestă situaţie a suferit ulterior distorsiuni grave, comuniştii şi istoriografia
regimului încercând să inducă un scenariu ce sugera existenţa unui partid comunist
bine organizat şi cu planuri precise de preluare a puterii. În realitate, nu este vorba
despre existenţa clară a unor structuri politice, ci mai degrabă de încercarea unui grup
redus de aderenţi comunişti care au ajuns mai curând să invoce, sub un înţeles
simbolic, organizaţiile de partid care au funcţionat în ilegalitate politică, în perioada
interbelică şi care au dispărut odată cu intrarea României împotriva singurului stat în
care comunismul a fost institutionalizat şi care încuraja mişcarea comunistă din
România. În ceea ce priveşte membrii, cei mai mulţi veneau după stagii de închisoare
sau după ce au rupt, timp de mai mulţi ani, orice fel de relaţie cu activităţile subterane
ale comuniştilor. Relaţia existentă în primele luni între structurile comuniste cu greu
identificabile şi cei supuşi în totalitate directivelor sovietice s-a modificat îndeosebi
după impunerea guvernului Groza, când sunt luate primele măsuri vizibile de control
asupra instituţiilor regionale şi locale.
Schimbarea brutală a raporturilor de forţe militare aflate în conflict a generat
contextul destructurării propagandei construite de regimul antonescian, ce s-a
manifestat vizibil în starea de spirit a populaţiei din spaţiul românesc şi îndeosebi în
zona estică a ţării, aceasta fiind cea mai expusă eventualelor atacuri ale inamicului.
Sfera de interes militar s-a concentrat asupra oraşului Iaşi, un punct strategic de
importanţa regională conferită de existenţa instituţiilor statului, dar şi a numărului
relativ mare de locuitori, în comparaţie cu celelalte centre judeţene ale Moldovei.
Odată cu intensificarea neliniştii ce persista în rândul populaţiei, provocată de un
eventual atac sovietic, au fost luate măsuri de grăbire a evacuării unei părţi
semnificative a populaţiei româneşti, oraşul fiind în scurt timp cuprins de zvonuri ce
anunţau iminenţa unui atac sovietic de mari dimensiuni. De asemenea, o starea de
spirit tensionată s-a resimţit tot mai mult şi în rândul numeroasei comunităţi evreieşti
rămasă în oraş 2 •
Evenimentele desfăşurate în vara anului 1944 au schimbat radical imaginea
orasului Iaşi. Prezenţa trupelor sovietice a conferit o nouă conjunctură, una distinctă
faţă de celelalte zone ale Moldovei, ce s-a manifestat în special în rândul populaţiei
care nu a fost evacuată, şi care a cunoscut o complexitate mult mai mare după
revenirea funcţionarilor statului şi încercările guvernului de la Bucureşti de a relua
1

Nicolae Ionescu, Moldova in anii 1944-1947, Editura Kolos, Iaşi, 2005, p. 1 5-20.

2 Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale (D.J.A.N.) Iaşi, fond Chestura de Poliţie Iaşi, dosar 47/1944, f.
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legăturile cu Moldova. După ce mai bine de jumătate din oraş a fost afectat de
bombardamente, ceea ce a condus la retragerea angajaţilor din admnistraţie, fosta
capitală a Moldovei părea să caracterizeze, prin situaţia în care se găsea, întreaga
regiune aflată sub ocupaţie sovietică, transformată într-o zona de conflict ce depăşea
autoritatea statului român. Actul de la 23 august 1 944 a surprins judeţele din centrul şi
sudul Moldovei rară administraţia de stat antonesciană, astfel că noile forţe politice au
demarat măsurile de instalare a noilor prefecţi spre sfârşitul lunii august şi începutul
lunii septembrie 3
Distrugerile înregistrate au contribuit masiv la ruperea legăturilor Moldovei cu
celelalte zone ale ţării, determinate în special de afectarea transporturilor feroviare.
Pagubele erau vizibile de la principalele centre feroviare şi până la poduri şi porţiuni
însemnate de linie ferată distrusă de bombardamente4 , aspect intens exploatat în
propaganda comunistă în scopul discreditării guvernelor conduse de către generalii
Constantin Sănătescu şi Nicolae Rădescu, toate fiind puse pe seama dezinteresului,
inclusiv situaţia dezastruoasă a Iaşului şi izolarea întregii regiuni a Moldovei 5 • În plus,
comportamentul trupelor Armatei Roşii părea să caracterizeze cât se poate de fidel
libertatea pe care Uniunea Sovietică o deţinea în România, implict rolul decizional
asupra viitorului acestei ţări 6. Consecinţele militare imediate ale ocupaţiei s-au simţit
în Iaşi, unde soldaţii români, care primiseră ordinul de a-i întâmpina pe sovietici
pentru stabilirea legăturilor între cele două armate, au fost dezarmati şi arestaţi de
către sovietici 7
*

Demersul pe care ni l-am propus constă în analiza primelor schimbări produse
în Iaşi, de altfel unul dintre principalele centre administrative şi culturale ale ţării, în
contextul noilor factori decizionali care s-au impus după 23 august 1 944. De
asemenea, unul dintre argumentele relevante de la care pornim presupune înţelegerea
unui context dictat de un interval de câteva luni în care oraşul Iaşi a fost supus unui
asediu militar considerabil. Astfel una dintre principalele mize ale studiului indică
racordarea acţiunilor celor care şi-au asumat condiţia de membri ai Partidului
Comunist din România, la situaţia generată de război. Mai precis, redarea unei imagini
cât mai fidele necesită repere precum: prezenţa factorului sovietic în oraş ca element al
presiunii sociale, situaţia delicată din punct de vedere instituţional care a permis unor
noi persoane, controlate în totalitate de sovietici, să ocupe funcţii de conducere şi
inexistenţa unor legături clare între aderentii comunişti din laşi şi structurile centrale
ale P.C.dR.

3 Nicolae Ionescu, op. cit., p. 99.

4

Apud Const. Botez, Dem. Urmă, L. Eşanu, Istoria unei citadele muncitoreşti. Nicolina-Iaşi 1892-1972,
Editura Universităţii "Al. 1. Cuza", Iaşi, 1 972, p. 309.
5 Moldova Liberă", an 1, nr. 44, 12 noiembrie 1 944, p. 3.
"
6 Gheorghe Onişoru, România în anii 1944-1948. Transformări economice şi realităţi sociale, Editura
Fundaţia Academia Civică, B ucureşti, 1 998, p. 14.
7 Adrian Georgescu, La început a fost sfârşitul. Dictatura roşie la Bucureşti, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1992, p. 26. Vezi şi Anton Raţiu, Cumplita odisee a grupului Lucreţiu Pătrăşcanu. Adevăruri
dureroase, voi. 1, Editura Gestiunea, Bucureşti, 1 996, p. 1 04- 1 09.
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Problematica nu a fost ocolită în istoriografie, însă cercetările realizate s-au
concentrat mai degrabă spre tratarea particularităţilor legate de comportamentul
trupelor sovietice în general starea de spirit existentă în rândul populaţiei. De
asemenea, nu au fost omise direcţii de cercetare care au privit mutaţiile de ordin
administrativ din Primăria sau din Prefectura Iaşi, precum şi soarta unor instituţii
precum Jandarmeria sau Poliţia de pe plan local. În acest sens amintim lucrări şi studii
de bază realizate de istorici ca Dumitru Şandru, Gheorghe Onişoru sau Nicolae
Ionescu care, deşi nu şi-au concentrat demersurile exclusiv pe cazul Iaşului, au realizat
analize pertinente care au contribuit la conturarea unei imagini apropiate de realitate a
Moldovei, în special prin descrierea şi a altor zone ale României. Sursele de bază
folosite de către aceştia constau în fonduri de arhivă ale Jandarmeriei din Moldova,
Chestura de Poliţiei din Iaşi, Prefectură, Primărie, Comitetul Judeţean al P.C.R. Iaşi,
toate existente în cadrul Direcţiei Arhivelor Naţionale din laşi. Din acest cadru nu
putem exclude memoriile lăsate de Adriana Georgescu, Anton Raţiu, generalul
Constantin Sănătescu sau Gheorghe Zane, dar şi informaţiile din rapoartele trimişilor
sovietici referitoare la situaţia în care se afla Moldova după venirea sovieticilor.
În acelaşi timp, menţionăm că au existat intenţii sporadice de a trata rolul pe
care l-a deţinut organizaţia comunistă de pe plan local în preluarea conducerii şi mai
ales legăturile pe care aceştia le-au întreţinut cu forţele sovietice stabilite în oraş. În
acest sens îl amintim pe Andrei Muraru care a realizat un studiu despre Vasile Mârza,
principalul lider comunist al Moldovei în contextul schimbărilor ce au urmat
momentului 23 august 1 944, care în primii ani postbelici a deţinut funcţia de secretar
regional.
*

Noile condiţii speciale impuse de către trupele sovietice au urmărit preluarea
controlului în instituţiile administrative ale Iaşului prin simpla ocupare a funcţiilor
rămase libere în urma refugierii funcţionarilor publici sau înlăturarea prin mijloace
violente a acelora care rămăseseră în oraş. A existat şi o a treia modalitate de preluare
a puterii în urma pactizării conducerii instituţiilor locale cu forţele comuniste. În
realitate, acest plan nu a urmărit o strategie exactă în Iasi, la fel cum nu s-a întâmplat
în întreaga regiune a Moldovei. Înaintea ocupaţiei trupelor sovietice, o mare parte
dintre locuitorii oraşului care nu se refugiaseră şi-a exprimat sentimente de simpatie
faţă de noile forţe decizionale, ca o formă de a intra în posesia unor avantaje care le
ar fi putut schimba poziţia în ierarhia socială, iar în cele mai multe cazuri se aflau
persoanele expropriate în timpul regimului anterior8
Oraşul Iaşi se număra printre centrele de judeţ din Moldova în care nu
funcţiona o administraţie oficială de sorginte românească. Urmările imediate ale
schimbărilor de la 23 august 1 944 au determinat o ruptură parţială între Bucureşti şi
restul regiunilor ţării, iar în acest context situaţia din Moldova a devenit una
îngrijorătoare în urma ofensivei sovietice care anihilase aproape toate tendinţele de
rezistenţă şi îşi impusese autoritatea pe plan administrativ. Comandamentul sovietic a
numit în funcţie doar persoane obediente faţă de noua autoritate militară şi dispuse să
colaboreze cu forţele de ocupaţie, ceea ce a atras un număr ridicat de indivizi cu
8

D.J.A.N. Iaşi, fond Chestura de Poliţie Iaşi, dosar 4711 944, f. 13 8.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS, XXXI II, 2012

428

9
simpatii ce urmăreau doar beneficiile oferite de către conducere • Mulţi dintre aceştia
nu deţineau nicio pregătire şi existau cazuri numeroase care avuseseră probleme
majore cu respectarea legii sau care proveneau din rândul minorităţilor, în special din
cadrul numeroasei comunităţi evreieşti din oraş 10 • Revenirea funcţionarilor evacuaţi a
generat o serie de conflicte pe fondul refuzului noilor angajaţi de a-şi părăsi funcţiile,
ajungându-se chiar până la manifestări violente în care erau folosite armele 1 1 • Într-un
raport întocmit la 26 ianuarie 1 945 de către Circa a IV-a de Poliţie din Iaşi, destinat
chesturii, era sesizat faptul că prezenţa trupelor sovietice a permis eliberarea unui
număr mare de puscariaşi care şi-au reluat activitătile ilegale în propriile localităţi, cu
siguranţă acestea fiind încurajate de simpatii comuniste 1 2 • Totodată era invocată paza
insuficientă care exista în Iaşi, pe fondul înlăturării unui număr ridicat din personalul
poliţiei şi a faptului că cei eliberaţi din închisori nu puteau fi identificaţi din cauza
inexistenţei cazi erelor acestora 13 • Într-o notă informativă a Inspectoratului de Jandarmi
din Iaşi este surprinsă situaţia din Frontul Plugarilor, organizaţie politică răspândită Ia
sate şi aflată sub control comunist, care ,,neavând cadre, şi le-au recrutat dintre cei

mai răi oameni ai satelor - mulţi dintre eifoşti chiar condamnaţi - şi după cum este şi
de aşteptat din partea unor aşa elemente instigă populaţia la rele şi ilegalităţi care
dăunează bunelor interese ale statului'' 1 4 •
Consecinţele imediate şi-au făcut simţite prezenţa. Atât instrucţiunile trimise
de organizaţia centrală a Partidului Comunist din România, cât şi cele venite de Ia
guverm au fost ignorate de către noii funcţionari, ceea ce a produs o diminuare a
autorităţii statului. Generalul Constantin Sănătescu descrie succint în jurnal situaţia
din Moldova în timpul guvernării sale: "cu Moldova tot n-am putut lua o bună

legătură şi aud că domneşte acolo mare dezordine, provocată de comunişti şi evrei,
care nu execută ordinele de la Bucureşti'' 1 5 Starea în care se afla regimul

administrativ din România figurează şi în rapoartele reprezentantului american
Schuyler din Comisia Aliată (Sovietică) de Control, înfiinţată în urma armistiţiului din
septembrie 1 944, care amintea că prefecţii şi primarii din judeţele ţării au fost
înlăturaţi, urmând a fi instalaţi în funcţie aderenţi de stânga, dintre care cei mai mulţi
erau comunişti 1 6 •
În fiecare reşedinţă de judeţ din Moldova exista, după caz, un prefect legal şi
unul comunist, aceeaşi situaţie caracterizând şi baza funcţionării a două poliţii, una de
9 Gheorghe Onişoru, P. C. R. -evolutia programului şi practica guvernării, / 944-1947, în "Anuarul
Institutului de Istorie «A. D. Xenopol))", Editura Academiei Române, Iaşi, tom. XXIX, 1 992, p. 2 1 9.
10
Dumitru Şandru, Comunizarea societăţii româneşti în anii 1 944-1947, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 2007, p. 1 7- 1 8.
1 1 Idem, Armata sovietică în România şi instalarea noilor autorităţi după 23 august 1 944, în Arhivele
"
Totalitarismului ", Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, an II, nr.4/1994, p. 20.
1 2 Idem, Instaurarea administratiei comuniste în Moldova, în Constantin Hlihor, Maria Ignat, Şerban
Papacostea (coord.), 6 martiel945. Începuturile comunizării României, Editura Enciclopedică, Bucureşti,
1 995, p.65.
1 3 D.J.A.N. Iaşi, fond Chestura de Poliţie Iaşi, dosar 3 1/ 1 945, f. 3 1 .
1 4 Idem, fond Inspectoratul de Jandanni Iaşi, dosar 128/1 944.
1 5 Constantin Sănătescu, Jurnal, Editura Humanitas, Bucureşti, 1 993, p. 1 76.
1 6 Ioan Chiper, Florin Constantiniu, Adrian Pop, Sovietizarea României. Percepţii anglo-americane
(1944-1947), Editura Iconica, Bucureşti, 1 993, p. 1 53 - 1 54.
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stat, iar cealaltă controlată de comuniştii locali, din moment ce nu putem vorbi încă de
existenţa unor structuri de partid clare. La laşi, instalarea lui Vasile Alexiuc la
prefectură a declanşat grave nemulţumiri în special în rândul naţional-ţărăniştilor care
nu acceptau ca "un prefect cu 4 clase să conducă un leagăn al întregii culturi
româneşti" 17• Cu aproximativ două luni în urma actului de la 23 august 1 944, Alexiuc
semna un apel făcut la adresa populaţiei de către armata sovietică în timpul înaintării
din Moldova, prin care încerca să se evite evacuările. Cu această ocazie, viitorul
prefect se autointitula "mare proprietar şi fost deputat al Eparhiei Moldovei a Sfintei
Mitropolii a Moldovei şi Sucevei'' 1 8•
Urmările evacuării au fost exploatate prin deciziile Comandamentului Sovietic
şi ale prefectului Vasile Alexiuc, la rândul său numit in functie de către forţele
comuniste. Primele hotărâri au privit confiscarea bunurilor si proprietătilor din oras,
urmând ca acestea sa fie preluate de către Primărie 1 9 • Reacţia autorităţilor centrale ale
statului privind situaţia din Moldova s-a concretizat prin unele măsuri de abia odată cu
venirea la guvernare a generalului Nicolae Rădescu, când sunt înfiinţate comisii
interministeriale menite sa reglementeze situatia prefecţilor, primarilor şi cea a
funcţionarilor publici fără studii şi pregătire în postul ocupat abuziv, instalaţi prin forţă
de trupele sovietice20
În majoritatea judeţelor Moldovei, spre deosebire de celelalte provincii,
aparatul administraţiei locale din subordinea M.A.I. a putut fi înlocuit într-un interval
de timp mult mai scurt, consecinţă a prezenţei trupelor sovietice în partea de nord încă
din luna aprilie 1 944 şi a evacuării funcţionarilor statului din partea centrală şi din sud
în cursul lunii august21
Schimbările din lunile următoare, culminate cu instalarea unui guvern de
factură comunistă, s-au produs cu o mai mare uşurinţă, odată ce instituţiile judeţene
erau controlate de către elemente manevrate la rândul lor de F .N .D. Cazul prefectului
marionetă Vasile Alexiuc, alături de numeroase altele ale celor care au ocupat funcţii
de conducere în Iaşi, poartă o importanţă specială. Spre deosebire de alţii, acesta
deţinea, se pare, o avere considerabilă ce cuprindea proprietăţi şi o moară în comuna
Şipote ( judeţul Iaşi). Relaţia apropiată pe care a deţinut-o cu autorităţile militare
sovietice a cunoscut avantaje după 23 august 1944 când a fost instalat în funcţia de
prefect al judeţului Iaşi, motiv ce îi oferea frecvent ocazia de a se lăuda în cercurile
apropiaţilor şi chiar în faţa ruşilor, unde spunea că a fost numit în funcţie chiar de către
Stalin22 • Deşi nu făceau parte din Partidul Comunist, atât prefectul, cât şi primarul au
fost menţinuţi în funcţii pentru simplul motiv că urmau instrucţiunile F.N.D.,
facilitând influenţa comuniştilor asupra instituţiilor locale23 Momentul de constituire
17

Apud Adrian Georgescu, op. cit., p. 39.
Alina Tudor-Pavelescu, Octavian Dascăl, Afrodita Petrovici, Partidul Comunist din România în anii
celui de-al doilea război mondial (1 939-1 944), Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, 2003, p. 346.
19
D.J.A.N. laşi, fond Comitetul Judeţean P.M.R. Iaşi, 1 945-1 950, dosar 3/1 945, f. l .
20 Gheorghe Onişoru, România în anii 1 944-1948 .. , p. 23-24.
2 1 Dumitru Şandru, Comunizarea societă{ii româneşti.. , p. 3 1 .
22 Ibidem, p. 20.
23 În şedinţa conducerii PCdR din 1 4 decembrie 1944 cu delegaţii regionalelor de partid privind situaţia
numerică şi activitatea politică a structurilor locale, Petre Ganea - instructor trimis de Comitetul Central
18

.
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al comitetului Judeţean al F.N.D din Iaşi are loc la 23 octombrie 1 944 în urma
consfătuirii de la sediul Partidului Comunist din strada Muzelor, la care au participat:
Vasile Mârza, Simion Bughici şi Stoica din partea comuniştilor, Virgil Ionescu de Ia
P.S.D., Ion Niculi şi Iordăchescu din partea Comisiei Locale a Sindicatelor Unite,
Vasile Gheorghiu (Frontul Plugarilor), Dumitru Niţă şi Constantin Petrea (Uniunea
Patrioţilor)24 •
Revenirea autorităţilor refugiate a produs entuziasm în rândul populaţiei 25,
întrucât dezordinea creată de prezenţa trupelor sovietice în oraş şi îndeosebi
incertitudinea cu privire la condiţiile de trai au provocat, timp de câteva luni, o stare de
profundă nelinişte. Întoarcerea funcţionarilor reprezenta o dovadă a primelor semne de
reacţie ale statului român în ceea ce privea situaţia din Moldova. Între 29 septembrie şi
2 octombrie se întorc angajaţii Inspectoratului de Jandarmi Iaşi, iar la sfărşitul lunii
octombrie şi cei din Inspectoratul Regional de Poliţie 26, însă o mare parte din angajaţii
celor două instituţii a fost dezarmată şi în numeroase cazuri arestată. Presiunile au fost
puse chiar de către prefectul Alexiuc, care cerea Legiunii printr-o adresă din
9
decembrie 1 944 ca jandarmii să elibereze posturile, pentru simplul motiv că exista
7
deja o poliţie rurală2 Astfel de afirmaţii făcute publice ofereau legitimitate acestei
poli/ii şi altor organizaţii în demersurile de arestare a jandarmilor şi a efectuării
8
proceselor în doar câteva zile 2 • Intensificarea acţiunilor de confiscare a armelor
jandarmilor reprezenta consecinţa presiunilor exercitate de prefectul Alexiuc, liderul
comunist Vasile Mârza şi de către reprezentanţii Comisiei Aliate de Control,
discreditarea prezenţei Jandarmeriei în Moldova ocupând un loc special la discuţiile
din întrunirile publice29 sau în articolele scrise în presa de factură comunistă 30•
Ignorarea totală a cererilor guvernului condus de generalul Nicolae Rădescu a fost
surprinsă şi de către comandantul Legiunii de Jandarmi, maiorul P. Negulescu, care
avertiza la 6 februarie 1 945 conducerea jandarmeriei că prefectul Vasile Alexiuc nu va
executa niciodată instrucţiunile venite de la guvern, decât dacă ar primi aprobarea
Frontului Naţional Democrat de care asculta orbeşte 3 1

la Iaşi - aminteşte de Alexiuc ca fiind un fost liberal, rămas cu unele concepţii burgheze, dar care "este
împotriva tuturor elementelor reacţionare, fasciste" . În relaţia cu Comitetul Judetean P.C.R Iaşi, Ganea
preciza că "este susţinut totalmente de noi, cu toate greşelile lui de ordin economic, prin faptul că mai
întelege să lase mână liberă unor oameni de afaceri, pentru că, spune el, oamenii aceştia au suferit
cândva şi acum trebuie să şi câştige" Radu Ciuceanu, Corneliu Mihail Lungu (coord.), Stenogramele
şedintelor conducerii P.C.R. 23 septembrie /944-26 martie 1945, Institutul Naţional pentru Studiul
Totalitarismului, Bucuresti, 2003, p. 1 7 1
24 Moldova Liberă" , an 1 , nr. 30, 2 5 octombrie 1 944, p. 1 .
"
25 Dumitru Şandru, Comunizarea societăţii româneşti , p . 1 9.
26 Î
n schimb, directorul Băncii Naţionale şi chestorul Poliţiei din Iaşi au fost retinuti imediat ce au ajuns în
oraş. Ibidem, f. 22.
27 Idem, Jandarmeria din Moldova în anii 1944-1 945, în "Anuarul Institutului de Istorie «A. D.
Xenopol»", Editura Academiei Române, laşi, tom. XXXI, 1 994, p. 395-406.
28 Idem, Comunizarea societăţii româneşti ... p. 25.
29 D.J.A.N. Iaşi, fond Inspectoratul de Jandarmi Iaşi, dosar 1 28/1 944, f. 1 O.
30 " Moldova Liberă", an 1, nr., 67, 1 O decembrie 1 944, p. 1 .
3 1 Dumitru Şandru, Comunizarea societăţii româneşti , f. 28.
...

.

...
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La fel ca în multe alte oraşe ale Moldovei, la Iaşi refugiaţii reveniţi în oraş, în
special funcţionarii publici, erau consideraţi de către cei recent instalaţi în funcţie
drept străini şi etichetaţi ca fascişti-hitlerişti. Odată ajunşi în oraş, trebuiau să se
prezinte la Serviciul de Siguranţă al Chesturii de Poliţie, unde le erau întocmite fişe de
către şeful serviciului, un evreu numit Otto care, pe fondul schimbărilor din august
1 944, îşi asumase imediat funcţia de şef al Poliţiei de Siguranţă de pe lângă
Inspectoratul Regional de Poliţie Iaş e2 • În acest sens, informaţiile sporadice oferite de
către organul comunist central de presă "Scânteia" despre situaţia din Moldova,
remarca revenirea autorităţilor într-unul din numerele sale, sub titlul "Strigoii care se
întorc la Iaşi" 33
Într-o scrisoare a lui Iuliu Maniu adresată lui A.l.Vâşinski, liderul naţional
ţărănist invoca dezordinea existentă în Moldova ca urmare a implicării sovietice în
structurile administrative. Trecuseră două luni de la semnarea armistiţiului şi
autorităţile române nu reuşiseră să se instaleze decât parţial, iar mulţi dintre aceştia
fuseseră împiedicaţi de autorităţile militare sovietice să revină în posturi. Maniu
consemnează zvonurile conform cărora sovieticii ar fi trecut deja la deportări, iar
starea de spirit a populaţiei s-ar fi agravat. În plus, persista o incertitudine asupra
semnelor care indicau că Moldova ar fi fost abandonată, urmând ca această regiune să
fie ruptă de România34 • În acest sens, Anton Raţiu relatează o parte din imaginile
Moldovei distruse de război:

"Constatarea noastră a fost din cele mai dureroase. În fiecare oraş cu gară de
pe întinsul judetelor Moldovei, erau organizate echipe compuse din elemente, în
marea lor majoritate străine de neamul nostru, amestecate cu scursurile societătii:
impostori şi lumpenproletariat, adunate din subsolulurile pesti/enţiale ale Moldovei!
Aceste echipe " speciale " nu făceau nimic altceva decât să aştepte în gări pe fiecare
funcţionar: învăţător, profesor, preot etc. care, întorcându-se din refugiu, veneau să
şi ocupe postul din cadrul administratiei de stat pe care şi-/ părăsiseră datorită
războiului. Toţi aceştia au fost arestaţi imediat fără niciun fel de discernământ. După
concepţia lor, Moldova trebuia să scape de intelectualitatea română!"35
*

Intervalul de timp august 1 944 -martie 1 945 este unul cuprins de incertitudini
în ceea ce priveşte activitatea comunistă în Iaşi. Documentele de arhivă ale
Comitetului Judeţean P.C.R. Iaşi plasează momentul constituirii acestuia la data de 24
septembrie 1 944, fiind compus iniţial din 6 membri 36 Informaţiile coincid în mare
măsură cu raportul lui Vasile Mârza din şedinţa Comitetului Central al P.C.R. cu
activiştii locali privind activitatea de propagandă şi presă comunistă din 28 ianuarie
1 945, în care acesta preciza că la data de 20 septembrie 1 944 a fost organizată prima
manifestaţie comunistă din Iaşi, având la bază 8 membri de partid. Însă venirea
32 Ibidem, p. 23-24.
33 " Scânteia", an 1, nr. 37, 27 octombrie 1 944, p. 5.

34 Radu Ciuceanu (resp.), Ioan Chiper, Florin Constantiniu, V italie Văratec, Misiunile lui A.!. Vâşinski în
România (Din istoria relaţiilor româna-sovietice 1 944-1 946), Institutul Naţional pentru Studiul
Totalitarismului, Bucureşti, 1 997, p. 9 1 .
3 5 Anton Raţiu op. cit., voi. 1, p. 1 34.
36 D.J.A.N. Iaşi, fond Comitetul Judeţean al P.M.R. laşi, 1 945- 1 950, dosar 1/1 945, voi. 1, f. 1 8.
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celorlalţi comunişti din închisori a intensificat activitatea �ână la organizarea primului
miting, cu ocazia căruia a apărut ziarul "Moldova Liberă" 7• Numărul redus al acestora
poate fi socotit unul fidel realităţii, dacă este să-I asociem situaţiei din Bucureşti, unde
observăm din datele oferite de către Iosif Rangheţ, unul dintre liderii Partidului, faptul
că imediat după 23 august 1 944 numărul de membri comunişti din Bucureşti era în jur
de 80 3 8, iar la 23-24 septembrie 1 944 când conducerea P.C.R. se reunea pentru prima
dată în condiţii legale pe stadionul ANEF la o demonstraţie mai amplă 39, mulţi dintre
membri nici nu se cunoşteau 40
Poliţia personală a comuniştilor a căpătat o formă instituţională şi la Iaşi, în
21 decembrie 1 944, sub denumirea de Inspectoratul Poliţiei Rurale, Regionala laşi4 1 ,
organizaţie structurată după modelul miliţiei sovietice, cu ofiţeri ce purtau stele în loc
de trese42 şi unde fuseseră instalaţi soldaţi ai diviziei "Tudor Vladimirescu" în funcţii
de organe care să asigure ordinea publică43 Decizia de respingere a directivelor de
desfiinţare a poliţiei comuniste din Moldova trimise de Ministerul de Interne în
februarie 1 945 a fost luată direct de Prefectura Iaşi în frunte cu prefectul Alexiuc şi
subprefectul Mihăilescu care dimpotrivă, solicitau recunoaşterea şi perfecţionarea
acestei poliţii pe fondul serviciilor aduse Armatei Roşii44
Conform informaţiilor oferite de Siguranţă, Vasile Mârza era considerat
liderul comunist din Moldova45, care alături de prefectul Iaşului, Vasile Alexiuc,
primea ordine de la comandamentul sovietic. Colegi din Regională precum Gheorghe
Chitic sau Burghelea se pare că îl laudau pentru eforturile depuse în partid, dar îi
aduceau şi critici vizând atitudinea dictatorială46 În anii '30, se pare că Mârza era o
prezenţă cunoscută printre studenţii de la Facultatea de Medicină din Iaşi, aspect
surprins de Alexandru Voitin (Voitinovici) în memoriile sale: "aportul doctorului

Mârza a fost esenţial pentru ca munca politică să-şi arate roadele. Devenind student,
am aflat că doctorul Mârza fusese cel care, cu ani înainte, iniţiase organizarea unor
mici întruniri ale studenţilor progresişti din diferitele săli de cursuri şi laboratoare,
atât la Facultatea de Medicină cât şi la alte facultăţt"47 Un alt nume cunoscut al
regimului comunist din România, Alexandru Bârladeanu, puncta succinct etapele prin
care biologul ieşean a trecut. În timpul studenţiei sale din Iaşi, Mârza a ocupat funcţia
de conferenţiar la Facultatea de Medicină, fiind, se pare, deja încadrat în P.C.dR .. La
17 Radu Ciuceanu, Corneliu Mihail Lungu (coord.), op. cit., p. 259.
1 8 D.J.A.N., fond Comitetul Regional al P.M.R. Moldova, 1 944-1 947, dosar 28/1945, f.22.

19 Dinu C. Giurescu, Guvernarea Nicolae Rădescu, Editura ALL, Bucureşti, 1 996, p. 30.
4 0 Stelian Tănase, Clienţii lu ' tanti Varvara. Istorii clandestine, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005, p.
434.
41 D.J.A.N. Iaşi, fond Inspectoratul de Jandarmi Iaşi, dosar 1 28/1 944, f. 38.
42 Dumitru Şandru, Jandarmeria din Moldova ... . p. 400.
43 Idem, Comunizarea societăţii româneşti.... p. 26.
44 D.J.A.N. Iaşi, fond Inspectoratul de Jandarmi Iaşi, dosar 1 28/1 944, f. 1 1 8.
45 Ibidem, f. 1 5- 16.
46 Andrei Muraru, " Micul burghez ". O călătorie în biografia lui Vasile Mârza în Intelectualii şi regimul
comunist: Istoriile unei relaţii, "Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în
România", voi. IV, Iaşi, Editura Polirom, 2009, p. 2 1 1 .
47 Alexandru Voitin, Însemnările unui ucenic politic de odinioară, Editura Albatros, Bucureşti, 1 975, p.
33.
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revenirea lui Bârlădeanu din U.R.S.S. petrecută în jurul anului 1 946, Mârza era deja
prim-secretar al regiunii Iaşi. Însă ,,Mârza a fost un intelectual nu prea strălucit, dar

un om cinstit. Nu a/ucat un mare sau un lung rol politic. La un moment dat, s-a retras
din viaţa politică''4 •
Grupul minuscul format în jurul lui Vasile Mârza şi în care mai intrau

ilegalistul Simion (David) Bughici 49 şi Mihai ( Mişa) Novicov 50 şi-au exprimat o
atitudine de refuz faţă de noua conducere a C.C. al P.C.R. ce se concretiza prin
presiunile puse în favoarea alipirii Moldovei dintre Siret şi Prut la Republica Socialistă
Sovietică Moldovenească şi implicit înglobarea în U.R.S.S. Doar intervenţia Moscovei
a condus la calmarea spiritelor secesioniste manifestate de liderii comunişti din
Moldova, considerându-se că mişcările nu se desfăşurau într-un moment oportun 51 •
Mişcarea de autonomie a Moldovei şi Bucovinei de Sud orientată spre
U.R.S.S. era dusă mai mult în ascuns decât în public, însă noile organe administrative
nu erau străine de aceste semne dictate în mare măsură de comandamente1e militare
sovietice. Conform rapoartelor Inspectoratului de Jandarmi laşi, astfel de atitudini erau
promovate cu deosebire de către locuitorii de origine evreiască intraţi în contact cu
forţele comuniste locale şi care reprezentau în zona Moldovei principala categorie
socială pe care se putea baza noua conducere pentru preluarea controlului în
administraţie 52 •
*

Ofensiva comunistă din debutul anului 1 945 a fost asociată ulterior cu
călătoria liderului comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej la Moscova (3 1 decembrie

48 Lavinia Betea, Partea lor de adevăr (Alexandru Bârlădeanu despre Dej, Ceauşescu şi 1/iescu.
Convorbiri; Maurer şi lumea de ieri. Mărturii despre stalinizarea României; Convorbiri neterminate cu
Corneliu Mănescu), Editura Compania, Bucureşti, 2008, p. 3 1 .
"
49 Membru al P.C.dR. încă din perioada interbelică( I 933), sub numele conspirativ de
"Emil Becşa ,
Bughici va prelua funcţia de secretar al Comitetului Regional Moldova al P.C.dR. după plecarea lui
Mârza Ia Comitetul Central. În anul 1 934 era muncitor textilist la fabrica "Adriana" din laşi. Este arestat
şi condamnat de Tribunalul Braşov Ia 5 ani de detenţie, executaţi Ia Doftana între anii 1 936-1 940. În 1 940
este arestat din nou şi închis pe rând în lagărele Caracal, Târgu Jiu, Vapniarca şi Grosulovo, de unde a
evadat în 1 944. Din 1 948, va urca în funcţia de director Ia Direcţia de Cadre a C.C. al P.C.R., iar din anul
1 952 o va înlocui pe Ana Pauker Ia conducerea Ministerului de Externe. Florica Dobre(coord. ), Membrii
C.C. al P.C.R. 1 945-1989, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2004, p. l l 7. Gheorghe Crişan, Piramida puterii. Dicfionar de personalităfi politice şi de stat,
generali şi lideri religioşi (1944-2008), Bucureşti, f.e., 2008. p. 1 50.
50 Raporturile lui Novicov cu mişcarea comunistă interbelică nu sunt nici ele lipsite de interes. Până să
ajungă unul dintre principalii responsabili ai Secţiei de Propaganda şi Agitaţie din cadrul Comitetului
Regional P.C.R. Moldova şi unul dintre personaje cunoscute care contribuiau la presiunile din mediul
universitar ieşean, acesta a avut şi un trecut ilegalist. Alexandru Bârlădeanu, care îl cunoscuse încă din
timpul studenţiei, îl aminteşte ca fiind unul dintre cei care au deţinut un anumit rol în stalinizarea culturii
române. În anii '30 şi-a petrecut o perioadă din viaţă Ia Doftana alături de Gheorghiu-Dej, fiind de o
vârstă apropiată cu cea a lui Ceauşescu. Pe fondul schimbărilor ulterioare anului 1 848, Novicov a
cunoscut ascensiunea în partid, ocupând funcţii înalte la Bucureşti chiar şi după 1965. Lavinia Betea, op.
cit., p. 1 78.
51 Anton Raţiu, op. cit., voi 1, p. 1 33.
52 Dumitru Şandru, Armata sovietică în România ... , p. 2 1
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5
1 944- 1 6 ianuarie 1945) 3 , unde ar fi primit, se pare, directive clare pe baza cărora
F.N.D. să provoace pe teritoriul întregii ţări agitaţii în sprijinul reformei agrare,
violenţe şi incidente de stradă 54 • Treptat, astfel de manifestaţii cu revendicări de ordin
economic au luat o altă faţă odată cu intensificarea opoziţiei, ajungându-se la
adevărate reacţii de sfidare la adresa guvemului 55 Binefacerile pe care Uniunea
Sovietică urma să le aducă prin marcarea acestei vizite a liderului comunist erau
traduse de redactorul ziarului M. Ghimpu (Moise Grunberg) în ,,Moldova Liberă" în
intenţia de a sugera rolul măreţei Uniuni în redresarea Moldovei 56 Până la sfârşitul
lunii ianuarie 1945, cererile de natură economică se îndreptau spre majorarea
salariilor, aprovizionarea întreprinderilor cu materii prime sau îngheţarea preţurilor.
Luna februarie a adus mesaje noi în manifestaţiile comuniste organizate sub numele
F.N.D. prin lozincile scandate: Jos guvernul Rădescu!, Vrem guvern F.N.D. !, Trăiască
Armata Roşie! 51 Informaţiile obţinute de Inspectoratul General de Poliţie fac referire
la aderenţi comunişti înarmaţi care nu ezitau să poarte armele la vedere pentru
intimidarea populaţiei şi în eventualitatea întâmpinării opoziţiei. Astfel de imagini
sugerau mai degrabă intenţiile Partidului Comunist de a prelua puterea prin
intermediul oricărui mij loc, inclusiv prin accentuarea violenţei îndeosebi în zonele
marginale ale societăţii. Existenţa unei presiuni sociale a fost exploatată de către
forţele de orientare comunistă mai ales în scopul acaparării influenţei politice,
argumentul ideologic fiind trecut pe un plan secund până la acapararea întregii puteri.
Înarmarea simpatizanţilor forţelor comuniste a fost posibilă doar în urma
concentrării trupelor sovietice pe teritoriul României, când o mare parte a muncitorilor
din întreprinderi, componenţi ai trupelor de şoc, a primit arme necesare la anihilarea
manifestărilor de opoziţie la adresa P .C.R. 58 Deşi legăturile de serviciu ale
Inspectoratului General cu judeţele din Moldova erau întrerupte, la Bucureşti ajungeau
informaţii referitoarea la posturi, secţii şi legiuni de jandarmi care fuseseră devastate,
iar armamentul, efectele şi arhiva distruse sau confiscate 59
Măsurile luate de către comandamentele sovietice au vizat anihilarea
autorităţilor poliţieneşti, dezarmarea şi chiar eliminarea fizică a organelor de ordine
publice, ceea ce a dus la imposibilitatea de a mai interveni în vederea împiedicării
ascensiunii comuniste60 • Inevitabil, consecinţele s-au repercutat asupra întregii
societăţi. Starea de nesiguranţă existentă în rândul populaţiei ieşene, pe fondul
nivelului scăzut al traiului şi al necesităţilor economice, este alimentată de
numeroasele acţiuni de furt şi jaf. Documentele organizaţiei judeţene de partid
53 Ion Bucur, Lupta pentru putere. instaurarea regimului totalitarist în România (1944-i947), Bucureşti,

Editura Universitatii Bucureşti, 20 1 0, p. 1 92.
Apud Reuben H. Markham, România sub jugul sovietic, Editura Fundaţia Academia Civică, Bucureşti,
1 996,
p. 1 1 8.
55 Nicolae Ionescu, op. cit. , p. 8 1 .
56 " Moldova Liberă", an II, nr. 1 04, 2 7 ianuarie 1 945, p. 1 .
57 Natalia Tampa, Starea de spirit din România la începutul anului / 945, în Constantin Hlihor, Maria
lgnat, Şerban Papacostea(coord.) ,op. cit. , p. 3 1 2-3 1 8.
58 Dumitru Şandru, Comunizarea societăţii româneşti ... , p. 80-84.
59 ibidem, p. l 48.
60 Idem, Armata sovietică în România ... , p. 23.
54
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amintesc faptul că la astfel de acţiuni s-au dedat şi soldaţii sovietici prezenţi în oraş, la
care autorităţile locale nu au răspuns prin nicio măsură luată. Pericolele întâlnite pe
străzile Iaşului se resimt şi în frecvenţa redusă a membrilor de partid la şedinţele de
celulă, în special cele desfăşurate pe timpul serii 6 1 • Starea de panică era pusă de obicei
pe seama repatriaţilor: ,,s-au întâmplat o serie întreagă de cazuri unde oamenii au

fost dezbrăcaţi de pe stradă seara când se duceau acasă, multe case jefuite şi chiar
tramvaie seara au fost ofrite şi pasagerii jefuiţi. Un taxator a fost injunghiat şi i s-a
furat geanta cu bani"6 Comportamentul violent al soldaţilor armatei sovietice63

manifestat prin spargeri ale locuinţelor, însoţite de ameninţări prin focuri de armă,64
punea totodată într-o lumină proastă imaginea organizaţiei de partid, care deseori
trebuia să argumenteze în faţa membrilor atitudinile aliaţilor sovietici, aruncând
responsabilitatea asupra adversarilor politici şi a acţiunilor de discreditare declanşate
la adresa Partidului Comunist65
În raportele întocmite de Circa IV Poliţia Iaşi, furturile şi crimele erau puse pe
seama unor indivizi îmbrăcaţi in haine de ostaşi sovietici, comise la ore târzii, când
străzile erau goale, în aşa fel încât sa nu existe martori care să stabilească identitatea
făptaşilor66 • Au fost şi cazuri în care situaţia a degenerat în adevărate confruntări între
forţele locale ale Poliţiei şi soldaţi din trupele ocupante, într-unul dintre ele fiind
împuşcat, se pare, secretarul Comisiei interaliate de Control 67 Libertatea soldaţilor
Armatei Roşii s-a simţit deseori printr-un comportament violent faţă de cei care aveau
misiunea de a menţine ordinea publică, deseori înregistrându-se bătăi declanşate din
simple întâmplări precum ordinele de oprire ale maşinilor militare sovietice şi pe
fondul consumului de alcool 68 • Ca măsuri principale erau propuse cele care priveau

"interzicerea băuturilor spirtoase, emiterea de ordonanţe drastice în această privinţă,
ordonanţe care să nu lase speculanţilor de băuturi şi acelora care vând băuturi pe
ascuns, nici o portiţă de scăpare"69 • Prezenţa trupelor Armatei Roşii în Iaşi şi în cursul

următorilor ani, în ciuda încălcării tuturor înţelegerilor armistiţiului româno-sovietic, a
contribuit masiv la impunerea directivelor trimise de Comitetul Central, în schimb au
reprezentat o adevărată povară atât pentru organizaţia locală, cât mai ales pentru
populaţie 70
Teroarea instaurată printre români faţă de sovietici a continuat să se manifeste
şi la întoarcerea acestora de pe frontul din vest. În organul de presă comunist "Lupta
Moldovei", tânărul student gazetar Lucian Dona, cu numele real Henri Nathansohn, se
D.J.A.N. Iaşi, fond Comitetul Judeţean P.M.R. Iaşi, 1945-1 950, dosar 1 1 1 945, voi. I, f. I I I .
Ibidem, f. 1 14.
63 În acest sens sunt relevante cele 600 de documentele existente Ia D.JA.N. Iaşi, fond Inspectoratul de
Jandarmi Iaşi, dosar 1 2911944.
64 Idern, fond Chestura de Poliţie Iaşi, dosar 1 78/1 945, f. 38-40.
65 ldern, fond Comitetul Regional P.M.R. Moldova, 1 944- 1 947, dosar 411945, f. 1 07.
66 Idern, fond Chestura de Poliţie Iaşi, dosar 3 11 1 945, f. 8-9.
67 Ibidem, dosar 1 78/1 945, f. 99.
68 Ibidem, f. 394.
69 Ibidem, dosar 3 111945, f. 9.
70 Radu Filipescu, Prezenţa armatei sovietice în judeţul laşi. Informaţii privitoare la anul 1946, în
"
"Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopoh> , Editura Academiei Române, laşi, torn. XXXVIII,
200 1 , p. 1 7 1 - 1 83 .
61
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remarca printr-un articol intitulat Se întorc eliberatorii prin care ţinea să deterioreze
grav imaginea trecerii trupelor sovietice pe teritoriul românesc: ,.pe străzile pline de

foc şi fum, printre ruinele clădirilor prăbuşite, au trecut ostaşii pe care 6 luni i-am
aşteptat cu toată căldura sufletului nostru, cu speranfa mereu vie"7 1 • În schimb, într-o
notă adresată de Susaikov lui Molotov la 4 decembrie 1 945 referitoare la
comportamentul soldaţilor sovietici la întoarcerea în U.R.S.S. întâlnim o altă
caracterizare succintă a oraşului: "Capitala Moldovei se află sub teroarea unor

huligani, fală de care noi suntem obliga/i să ne purtăm cu atentie, ca fală de cetălenii
sovietici, în timp ce ajunşi în Uniunea Sovietică, ei sunt trimişi ca trădători în lagăre
de concentrare sau la muncă silnică" 72

Într-un memoriu întocmit de către locţiitorul preşedintelui Comisiei Aliate de
Control, I.Z. Susaikov, referitor la situaţia politică internă din România din 20 mai
1 945, este amintită misiunea organizaţiilor de partid judeţene şi regionale, în fruntea
cărora se afla câte un secretar de partid cu rol în exercitarea unei dualităţi a puterii la
nivel local. Din această poziţie, formaţiunile comuniste au sabotat guvernul condus de
generalul Nicolae Rădescu şi totodată au promovat prin cele mai diverse mijloace de
propagandă instalarea guvernului Petru Groza. Se remarcau organizaţiile de partid din
Moldova, în special cele din judeţele Iaşi, Fălticeni, Botoşani care îşi formaseră o
autoritate proprie, ignorând-o, se pare, pe cea centrală73 Reprezentantul sovietic
amintea pericolul scizionist coagulat în jurul secretarului organizaţiei judeţene, doctor
Vasile Mârza şi al altor lideri comunişti locali care au creat o polifie personală pe
lângă cea de stat subordonată Ministerului de Interne condus de Teohari Georgescu.
Prefecţii şi primarii locali au fost obligaţi să li se subordoneze, creându-se astfel
rupturi în cadrul F.N.D. prin nerespectarea instrucţiunilor trimise de la Bucureşti,
motiv pentu care Susaikov a convocat conducerea C.C. al P.C.R. împreună cu care a
stabilit necesitatea organizării şedinţelor cu secretarii judeţeni şi regionali 74 •
*

La momentul aşa-zisei ieşiri din clandestinitate, mişcarea comunistă din Iaşi
era aproape inexistentă în plan organizatoric, la fel cum se întâmpla la nivelul întregii
ţării în timpul războiului. Simpatizanţii comunişti locali, precum şi cei recent veniţi
din închisori, sau odată cu tancurile sovietice, iau primele măsuri de organizare a
structurilor primare (celule comuniste) îndeosebi în zonele muncitoreşti periferice ale
oraşului şi în principalele instituţii administrative. La Prefectura laşi situaţia din punct
din vedere numeric a celulei nu se dovedea a fi una prea bună. Funcţiile de răspundere
erau într-adevăr, destul de ridicate în raport cu membrii comunişti, care doreau un
control cât mai strict asupra funcţionarilor, dar în acelaşi timp să se simtă chiar ei
supravegheaţi. Astfel, toate actele erau direcţionate spre un comitet nou înfiinţat de
membrii celulei, avându-1 drept preşedinte pe subprefectul Bogdanovici. Din raportul

"
"Lupta Moldovei , an 1, nr. 36, 8 iunie 1 945, p. 1 .
72 Radu Ciuceanu (resp.), Ioan Chiper, Florin Constantiniu, V italie Văratec, op. cit. , p. 2 1 5.
73 Ibidem, p. 1 74- 1 80.
74 Ibidem.
71

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS, XXXIII, 201 2

437

întocmit de secretarul F.Grimberg aflăm că la venirea sa în instituţie, la 1 2 ianuarie
1 945, existau doar trei membri, iar celula încă nu funcţiona75
Epurarea, una dintre armele cel mai intens folosite de comunişti în extinderea
influenţei pe toate planurile societăţii, a avut două înţelesuri: a existat o epurare
oficială prin care noile schimbări politice impuneau înlăturarea din instituţii a
persoanelor care au servit regimului anterior şi una neoficială prin care multe persoane
au fost îndepărtate din posturi de conducere fără preocuparea de a fi stabilită o vină cu
încărcătură fascistă. Astfel, epurarea ia o nouă turnură, fiind depăşit cadrul legal care
o integrează într-o formă eminamente politică76, unde un rol determinant I-au deţinut
personaje din vârful ierarhiei de partid precum Teohari Georgescu sau Lucreţiu
Pătrăşcanu 77
Administraţia locală a avut cel mai mult de suferit de pe urma purificării. Pe
măsura preluării funcţiilor de conducere în ministerele din timpul guvernului
Sănătescu şi ulterior din guvernul condus de generalul Rădescu, comuniştii şi-au
atribuit o autoritate clară în planurile de epurare din aparatul administrativ 78 •
Consecinţele înlăturării masive a conducerii din vechiul regim s-au resimţit printr-o
criză de cadre, alimentată şi de numărul redus de membri înregimentaţi în Partidul
Comunist imediat după luna august 1 944, ceea ce a oferit posibilitatea ascensiunii
celor de origine muncitorească sau a oportuniştilor care suferiseră în timpul conducerii
antonesciene 79• Sfârşitul anului a adus măsuri de înlocuire a mai multor prefecţi cu un
trecut necorespunzător, printre ei aflându-se şi prefectul judeţului Iaşi Vasile Alexiuc,
înlocuit cu Constantin Bordeianu 80 şi tot la iniţiativa Comitetului Regional al P.C.R.
din Moldova este organizată conferinţa prefecţilor din Moldova la 1 5 februarie 1 945
81
în scopul stabilirii dimensiunilor dezastrului cauzat de război •
Implicarea evidentă a Comitetului Regional al P.C.R. Moldova în impunerea
unui membru activ al organizaţiei regionale într-o funcţie ce devenea tot mai lipsită de
autoritate în măsurile luate pe plan local este însoţită de modificări la conducerile
Siguranţei din Iaşi şi Bacău şi la şefia Poliţiei din Botoşani 82 • În schimb, în zona de
nord a Moldovei, acţiunile de înlăturare a prefecţilor necomunişti au întâmpinat
dificultăţi generate de lipsa unor organizaţii judeţene de partid bine organizate. La 9
martie 1 945, ministrul de Interne anunţa numirea a 27 de prefecţi în întreaga ţară,
dintre care numai puţin de 1 9 proveneau din formaţiuni politice controlate de

75 D.J.A.N. Iaşi, fond Comitetul Judeţean P.M.R. laşi, 1 945-1 950, dosar 8/1 945, f. l l l .
76 Ion Zainea, Politică şi administraţie în România ( 6 martie 1 945-1 martie 1 946). Epurarea, Editura

Universităţii, Oradea, 2004, p. 1 3 - 1 7.
77 Ramona Coman, Despre crearea şi funcţiile instituţiei judiciare, în Ruxandra !van ( coord.),
Transformarea socialistă, Editura Polirom, Bucureşti, 2009, p. 36-37.
78 Dumitru Şandru, Comunizarea societăţii ... , p. 1 3 6- 1 3 7.
79 Andrei Cosmovici, Viaţa universitară în comunism. O perspectivă psiho-sociologică, în Adrian
Neculau (coord.), Viaţă cotidiană în comunism, Iaşi, Editura Polirom, 2004, p. 50.
80 Ion Zainea, op. cit., p. 45-47.
81 Moldova Liberă", an I l, nr. 1 1 7, I l februarie 1 945, p. 1 .
"
82
D.J.A.N. Iaşi, fond Comitetul Regional P.M.R. Iaşi, 1 944- 1 947, dosar 4/1 945, f. 37-38.
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comunişti: Frontul Plugarilor - 6, P.S.D. - 5, Uniunea Patrioţilor - 6, P.C.R. - 4,
83
P.N.Ţ (Anton Alexandrescu) - 2, P.N.L (Gheorghe Tătărescu) - 2, neutri - 2
Nici la primării situaţia nu se dovedea una clară. Imediat după noile legi
introduse de guvernul Petru Groza, printre care şi legea pentru purificarea
administra/iei publice (29 martie 1 945), la 1 6 aprilie se declanşează un nou val de
numiri în funcţia de primar. Cu această ocazie, primarul Iaşului, profesorul Constantin
Tucaliuc, este înlocuit de Eduard Lăzărescu, unul dintre instrumentele devotate
comuniştilor locali 84 • Atitudinea ostilă a comuniştilor faţă de Tucaliuc s-a evidenţiat
încă din perioada luptei pentru victorie prin articole publicate în ziarul ,,Moldova
Liberă" 85, prin care era atacată Jandarmeria din Iaşi, acuzată că ar fi intenţionat să
instaleze prin forţă pe viitorul primar86 Odată cu venirea în funcţie a noului primar
Eduard Lăzărescu la 1 4 martie 1 945 87, a fost stabilit şi un nou consiliu de colaborare al
Primăriei care îi mai includea pe Gheorghe Negrescu (membru P.N.Ţ. Anton
Alexandrescu), Virgil Ionescu (membru P.S.D.) şi Cohn Davidovici (P.C.R.) ca ajutori
de primar, Leo Bartfeld - secretar general, Săvescu - delegat al comitetului de
instituţie şi Constantin Surugiu ca reprezentant al F.N.D. 88
La 1 O iulie 1 946 urma să aibă loc o nouă modificare a legii administrative, în
urma căreia prefecţii au primit libertatea de a numi primarii din oraşele care nu erau
reşedinţă şi în comune. Urmările s-au văzut în toamna anului 1 946 după ce o mare
parte a primarilor şi viceprimarilor a fost înlăturată pentru ca forţele comuniste să-şi
impună soluţiile cele mai favorabile pentru campania electorală 89
Liderii de la Bucureşti sau cei recent sosiţi de la Moscova erau conştienţi că se
aflau aproape de acapararea puterii într-un stat ostil şi nepregătit pentru construcfia
socialismului, o Românie în care comunismul fusese menţinut ca speranţă în cea mai
mare parte de către minoritari şi unde teza naţionalismului nu ar fi putut atrage
aderenţi 90• Extinderea brutală a influenţei sovietice asupra politicii interne româneşti
din intervalul de timp anterior instaurării guvernului condus de Petru Groza 1-a avut în
prim-plan pe trimisul sovietic în România, Andrei Vîşinski începând cu ziua de 27
februarie. Evoluţia comportamentului acestuia explică cu claritate violenta politică pe
care Uniunea Sovietică era capabilă să o manifeste în scopul preluării controlului prin
intermediul unui partid comunist aproape inventat după 23 august 1 944. Astfel, de la
prima călătorie a lui Vâşinski în România, din timpul celei de-a doua guvernări
Sănătescu (noiembrie-decembrie 1 944 ), 91 şi până la comportamentul violent adoptat în

83

Dinu C. Giurescu, Uzurpatorii. România (6 martie 1945-7 ianuarie 1946), Bucureşti, Editura Vremea
XXI, 2004. p. 25.
84 Ion Zainea., op. cit., p. 45-47.
8 5 Moldova Liberă", an Il, nr. 1 30, 1 martie 1 945, p. 1 .
"
86 D.J.A.N. Iaşi, fond Inspectoratul de Jandarmi Iaşi, dosar 94/1945, f. 40.
8 7 Moldova Liberă", an II, nr. 1 4 1 , 14 martie 1 945, p. 1-2.
"
88 Lupta Moldovei ", an I, nr. 4, 27 aprilie 1945, p. 3.
"
8 9 Ion Zainea., op. cit. , p. 49.
90 Ovidiu Buruiană, Antifascism şi naţionalism ca pretext în strategia de comunizare a României (19441948) în, "Xenopoliana", Buletinul Fundaţiei Academice «A. O. Xenopol», an VII, nr. 1 -2, 1 999.
9 1 Radu Ciuceanu (resp.), Ioan Chiper, Florin Constantiniu, Vitalie Văratec, op. cit. , p. 34.
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faţa refuzului exprimat de către Regele Mihai de a accepta un guvern procomunist
condus de Petru Groza, nu au fost decât câteva luni.
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