ŞCAREA DEMOCRATI CA ŞI SOCIALISTA DIN ORAŞUL IAŞI
·
PREAJMA cREARII PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
1. AGRIGOROAIEI
contextul perioadei de puternice frămtntiiri soc�al-ec.onomice şi politice
urmat primului război mondial, crearea Partidului Comunist Român, in
, a reprezentat un moment de maximă importanţă, cu consecinţe hotăasupra dezvoltării ulterioare a ţării pe drumul democraţiei şi socialis1mplinirea 50 de ani de la crearea Partidului . Comunist Român repr�
prilej deosebit de cunoaştere a factorilor interni şi externi, obiectivi
tivi care au contribuit, 'fiecare intr-o măsură bine determinată, la rea
acestui important act istoric. tn acelaşi timp, cercetarea unor aspecte
·e locală evidenţiazli o dată mai mult, complexitatea pto.blemelor refe- ·
la România postl:elică.
'
ceea ce priveşte situaţia oraşului Iaşi şi a Moldovei istoriografia con
lilll!l��a�l:!l'alll ă a insistat asupra aspectului economic şi, tn mod deosebit, asupra
Uilor de trai şi a luptei maselor muncitoare sub conducerea elementelor
ionare ·in perioada ce a urmat primului război mondial. Şi tn acest sens
torii ieşeni au obţinut rezultate importante. 1 , Dacă aspectul socjal-eco
a fost, in general, bine reliefat, . viaţa politică locală a fost neg],ijată, sau.
·
tangenţinl.
.
.
Uneori S:a pierdvt .di n vedere fapt.ul . că istoria . lUptei clasei muncitoare, a
· 1 socialiste, . a partidului com)Jnist . tţ'ebuie pre.z·entată, _şi . pe plan local,
In contextul situaţiei social-economice· cit şi a vieţii politice; .in: strinsli �egli-·
cu activitatea . celorlalte 'forţe · revoluţionare, dem6cratk� şi progresis�.
lJi cele ce urmeaZă, ·vom lm.•erea să ne opl'im, ' pe s'curt, . numai ·. asupra unor
te ale situaţiei oraşului Iaşi intre cele două războaie mondiale �� in special
crearea Partidului Comunist Român, aspecte pe care l'e=anr-conside-"'
.,...t..,"""'ua
setnlllficatlve fn . .sensul particularizArii . �tuaţiei : politiee . genera1e · şi · subli-

1 Lipsa spaţiului ne tmpiedică să reproducem

lista lucrărilor ·care au ·analizat
te ale situaţiei oraşului Iaşi intre cele două războaie m ondiale şi ln special
mişcării revoluţionare. ·Ne mărginim Să amintfm autori ca : · A Loghin, Em. Bold,
Benditer, Gh. Ungureanu, I. Hagi u, A. Karetehi, S. Davicu; L. ' Eşanu; o:. Boţescu;:
Morăraşu, C. Botez, V.' . Adăscăliţel. I. Saiiu.- D. Şandru, C. �loşc4 şi a!ţii care
·
semnat studii valoroase tn acest sens.
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rolului ina i nta t al m i şcări i socialiste locale in confruntarea cu forţele
politice reacţionare. Considerăm că, departe de a rezolva definitiv această pro
blemA, am supus di scu ţi ei numai citeva din faţetele ati t de diverse ale vietii
politicii locale din peri oada 1918 - 1921.
Oraşul lruşi a constituit, şi inainte de primul război mondial, cent1·u! u n or
dispute politice însemnate. Viaţa p oli t i c ă din ora�ul laşi a cuno sc u t o p uterni cA
acti vi zare a cond iţi i l e in care el a dev enit, timp de aproximativ doi ani ( 1 9 1 6 191 8), capitală, în urma ocupării unei m a ri părţi din teritoriul ţării ( i nc lu si v
Bucureştiul) de către ger ma ni . Auto ri tăţ i l e centra le, cea m a i mare parte a cer
curilor conducătoare, armata s- au retras in Moldova.
In condiţiile rAzboiului, oraşul laşi a constituit locul unor puternice şi t> n 
tuziaste manifestări care expr.mau hotărîrea neclintită a p oporu l u i rcmân de
a rezista in fa ţ a duşmanului şi de a desăvîrşi unitatea statului naţional. I n
iunie 1917 a u avut Joc l a laşi i mp res io na nt e adunări ale voluntarilor arde
leni şi a altor voluntari romAni. La 30 octombrie 1 9 1 8, populaţi<� Iaşului adu
nată la statuia lUi Al. 1. Cuza a man i festat puternic pentru d esăvîrşi rea u n i 
tăţii de · stat ; l a · 8 noiembrie, acel aş i an , a fost comem orat, printr-o serban:
cu caracter naţional, Mihai Viteazul 2• Un irea Transilvaniei cu patria mam3
a prilejuit la Iaşi, ca
şi in intreaga ţarll, momente impresionante. La l • '
dec t mbri e (27 noiembrie) 1918 a avu t loc pe străzile oraşului o m are man i 
festaţie. ln Piaţa Unirii s-a j ucat ,.Hora UnirW. L a Teatru l Na ţ io na l s-e.
de sfăşurat un festival la care au luat cuvintul reprezentanţi ai provinciilor
rom âneşti l, Ziarel e ieşene salutau cu deosebită bucurie marele act naţional
După ce jucase un rol atit de important in unirea din 1859, ora şul riişi, de
venit pentru o scurtă perioadă capitală a ţării, a participat activ şi 1<> unirea
din 191.8, primind pe drept cuvint, denumirea de . leagăn al celor două Uniri " .
Fără a analiza aici viaţa politică din oraşul laşi .din per ioada 1916 � 1 91d
(aspect . ce ar putea constitui obiectul unui studiu !Separat), amintim că, in C ()Jt
dlţllle grele ale infringerilor de pe front, sub presiunea m asel or populare , cer
C'Urile conducătoare au fost nevoite să reia in discuţie proble ma . reformelor
anunţate lncă in�inte de război. După ce in primăvar
anului 1 9 1 7 regele a
promis soldaţilor attt pAmint cit şi o mai largă participare la treburile statu
lui, la 20 iulie 1920 s-a procedat la modificarea constituţiei pentru a face posi
bi lA ImproprietArirea ţărănimii ; şi introducerea votului universal. Decretul-leg�r
nr. 3402 dat la Iaşi, in 14 noiembrie 1918 4, completat .apoi cu alte măsuri legis-

nierii

a

lative, introducea votul u niv ersal care, cu toate limitele lui, reprezintă, fărA
indoialA, un progres faţă de votul cenzitar.
In general, problema reformelor a preocupat toate partidele politice, modi 
flcarea constituţiei in parlamentul de la la,i a dat naştere la vii discuţii şi chiar
la unele regruplri In cadrul forţelor politice �. Astfel, este cunoscută incercara
unor oameni politici de a constitui la laşi la lncep1,1tul anulu i 1 91 7� PartidvJ
mun� care C:erea In par�ent' refot:me mai Jargi dcclt. cele propus� . de guv_eru.
n4�-se la condiţiUe . formării acestui partid, N. Iorga arată c! · uni.i tiner.
din 'PArLidul liberal "ca G. .Diamandi, dr. Lupu, .cu clţiva alţi aderenţi aJuner
Indată. t� .�volu.ţia (din 1et.ruarie - LA.) va izb�D.i ln RU&ia. •.sA saJ gindeascA la

�

. 'l A. LOehfn: · ra.;ill in � C!onstituint :;tatulut . Mţi0n4l unitar TDmdn, �
.Analele ştiinţifice ale Universitll ţil .Al. 1. Cuza• din laşi u, istorie:.--temttl- ·JPI;-._.;
' ·
·- - . . ·
, . .
Ul�, . fasc. .J, · P· 53.
- .
· . . . ·:� Jbi.dem,
p. 54.
· .
.
.
.
.
..
• 'D«t-etul. - lege electoF(Jlll- -Jt in#rUDJLu.ni.4 prWU;oar.e .:la :, aplicareQ ; -eî; Baal·
reşti;: Imp�merla. statului, 191.9. ,
.
� . Re.laţii .a.g�re fi miff:q.ri ţ�rlinqti t� . �n.ia 1908---:-l 9iJ. Editura .pali Gca.
Bucureşti, 1967, p. 207.
_ ; .... _i.. ,
;:
:: ·.
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Cll'l:i:3Jili2:aţie, semisocialistă, a aşa-zisului Partid al muncii" 6. Bazele aces
fost puse in i nteriorul parlamentului de un grup de deputa�i 7• I n
eri amintiţi, in Partidul muncii a u mai intrat Gr. Trancu-Iaşi, Grigorc
Iorga îl consideră şi pe C. Stere printre "muncişti " 9 In primăvara
Partidul muncii se dezorganizează 10. Aşa cum s-a observat 11, în
au intrat intelectuali cu vederi democratice ( . Lupu, Gr. Iunian,
precum şi politicieni demagogi ca Gr. Trancu-Iaşi. Prezenţa unor
personalităţi deosebite cu vederi democratice în rindurile put·tidc
de la sfirşitul 1·ăzboiului este un fenomen explicabil. I mportantele
' �
survenite în societatea românească în timpul şi la sfîrşitul războiu
,
din anii avintului revoluţionar, au sădit în inimile oamenilor cat·e
'1
greul războiului convi ngerea, ulterior infirmată, că ţara va cunoaşte
111I•iftlia
'Dl r·e radicală. Intelectua l i progresişti, oameni de diferite convingeri
· filozofice - pri ntre care şi numeroşi oameni de cultură din oraşul
mllitau pentru realizarea importantelor reforme cerute de masele popu
rmărind acest scop, străini de manevre politice, ei au i ntrat în par
eze existente sau au girat cu prestigiul lor înfiinţarea unor partide
cum foarte bine s-a subliniat, evoluţia ulterioară a acestor partide, . nu
e sub semnul. indoielii buna-credinţă a acestor oameni, atunci sincer ani
grijă pentru destinul poporului căruia i se devotaseră" 13.

-:�=�
::=��

enlă în acest sens este gt·uparea politică intitulată Partidul ţărănesc
-���:r
��o în frunţe cu Pau1 Bujor, C. 1. Parhon, Ion Borcea ş.a., care a actiJaşi la sfîrşitul anului 1 9 1 8 şi în anul 1919. Noua grupare politică a intc

ieşcni · urmărea . realizarea unei reforme agrare radicale, et·a sincer
în îmbunătăţirea · situaţiei maselor populare şi în special a ţărănimii.
profesorul universitar Paul Bujor desfăşurase şi in anii războiului o
·vitate în di recţia reformelo1· democratice 14 . Unele ziare locale au privit
' e crearea acestui partid. • Un grup de profesori universitari din Iaşu1
al tuturor marilor mişcări de progres, scria ziarul .Opinia", au format .
uJt un parţid . muncitoresc-ţărănist• - de nuanţă socialistă - condus
· necont.estatc ca act"tlalul preşedinte al Senatuluj (Paul Bujor - I . A.),
CDC�.sel:>i pentru noi dascălii, de însuşi ministrul instrucţici publice, d. Bar-

un partid social ist propriu-zis, a cea stă grupare era - dacă ne
la Paul Bujor şi C. I. Parhon - puternic influenţată de ide- .
rnoct·atice ale · · mişcării soci aliste şi p ri vea cu mul tă simpatic şi
rn)şecwc� rnu!lcit01·cască. E;a u 1·m ă re a să atragă, in afură de ţărănime,
mulţi profesori şi invă�ăt01·i de la oraşe şi sate. ln alegerile din jude
dc ·Ja începutul lunii noiembdc · 1 91 9, · Parti d u·! ţă ră nesc şi muncitor a
�EC•ntclt l istă proprie. A t·euşit să obţină un loc in Cameră (di.n şapte d.cpuwţ+.
fi

g

Ior a, · Jsturla
l:::IS
IL"\D"t' ILi. Ş.:Q. p. 9,

. .:ronidntlc�w. voi.

X, Bucureşti 1 939 , p.

:.!Ilo"

şi. Menwrli,

voi.

1,

� .Luci au I'rccJ.escu, E.ncicloped,ia · .CugPta rea'' , Bucureşti ,
.a. p. 8;:)9. Se arată
Gr: Trancu. - Ia�i .îr). 1 9 1 7, cu alţi 9 deputaţi a pus in laşi bazele Partidului
.

.
a I bidem, P. · 4 52.
•
Iorga, Memorii, vol. I, Bucureşti , ş.a . p. · 230-231 .
10 Ibidem, p. 353.
11 R�laţii anrare şi mişcări ţărăneşti, p. 207.
1 Z Z . Ornca, Ţărănismul. Studiu sociolugic, I�d i lura polilică,

9

34.
13 Ibidem, p.
1 4 I bidem,

1 960,

15
14

-

Bu c u rc� ti ,

Hl!i!\

3 .

p. 36 şi Contribuţii la istol'ia
vol. li, Bucureşti, 1960, p. 168.

dezvolt ă rii

Uni vcrsif(iţii

di11

I u �i

"Opinia", 22 februarie 1 920.

Cercetăi'Î istorice
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dt alt>gea c : rcumscri p ţi a ekctoralli a j udeţului Iaşi), in persoana prcf. univ. Paul
B uj or

16•

Deşi Paul Bujor avea, in general, idei mai avansate d::-dt ale Pat·tidulut
ţ ărăn e sc infiintat la Uu c u reşti , la sfirşitul anului 1918, el considera că acest
partid va mil'ta hottr it pentru imbunătăţirC'a imed i a tă a situaţiei m ... sdor o �.
(;rupare a polit:că de la Iaşi a fuzionat cu Partidul ţărănesc şi impreună cu alţi
intelectuali şi o a me n i poli tici vo� const i t u i , şi după ruz , u nea cu l'urtid ul naţional
d t n 192J, aripa de sti ng J a acestui purt d ce se va i n cadra in m i şc an· a genual
demc.cr-lică d apoi a n l i f<.� sc i sUi . l hiar şi adversarii politici au rec u noscut că �In
!uşi, elcm �: n t ul zis demouat d i n partidul naţil;nal-ţărănisl p :.. re o prl'pondera asu
pr.J l utut·o r celorlulte nuanţe cort' u l că tuiesc uceustă orgunil'a\ie polit că" 1J. M..J.i tir7 i u, U n l i d i ntre ei, nt•mulţumiţi de pl· rtrac tăril c progrumatil·t'. demagogia şi intc. re
sde politicianis te ale unur conducători, vor p ă r ăsi nccst portid 19•
ln ... nii imC' d : at următori primului război m<.. ndiul, in timp ce partidele bur
ghcte treceau printr-un proces de restructurnre a f<;rţclor lor, organizaţiile munci
lureşti şi, in sp eci a l partidul socinlist, au c unosc u t o p t.: tern i că activlzurE', care :1
!unt l orme din ce in ce mai vigu roase 2o. Această apr<.•ciere es te vulubllă şi pentru
s<·qiunea d;n Inşi a Partidului social ist. Socialiştii ilşeni, in cea mai mare parte
elemente revoluţionare, uu organil'.at şi ccnc!us, in anii de avin t revolutic.nar, nume-
n • at. e acţi uni
n vcr,dkulive. Clcmonstroţii şi manift·stnţ i i ale m un t:itor i m i i ieşene,
la rare au participat şi al te categorii sociale d i n o ra'i 2 1•

Pe plan local, secţiunen Partidului socialist a consti t ui t forţa politicA cea m ai
i nR i ntată ; ea şi-a creat un deosebit prestigiu ntit printre munci t<.. r i cit şi in cadrul
p ă t uri l u r mijlocii şi intel ec tu al i late 22 Sl·di ul o rga n i za ţ i ei loc-ale a Pa rti dului socialist
şi a C:omisili l o ca l e a sindicatelor o funcţ i o n d t un timp in clădi rea de pe strada
Colonel Langa nr. 7 (azi Max Vexler). Tot a i ci a fun c ţionat in 1 �20 Şcuala socia ·
li:;td .Max Vcxler•. O dată cu cre şte re a mişcări i revoluţionare, sala d i n strada
Ccloml l .anga devenise neincăpătoare ; s-a inchiriat utunci casa din strada Ghic.s
Vodă nr. 32, unde s-a mutat sediul Part id ului socialist şi a C L m isi c i locale a sin
d i cdtelor. Aici <.U a v ut loc nu meroase udunări soci al iste , de aici au pl ecat nume
ru:.. se m.J n i fcstnţi i şi dem onstraţi i pe străzile Iaşului •J. I n această perioadă au apă
rut la Inşi imporLnte organe de presă sociali'ite : .Social-demccraţia" (1918) şi apoi,
in 1919-19:!U, . M u ld u va s.. ciulistă" şi . Iaşul socialist•. Un rol deosebit in acţiunea
c!c crgani :t a re a muncit ori mii ieşenc, pl·ntru suti sfacerea revendicărilor ei economice
şi politice 1-uu a v ut fraţii Gheorghe ş i Zuhuria Tănase, Leon Ghelerter, Petre
Constantinescu-Inşi, Octuv Băncilă ş.u.
Este de remdrcat activitatea socialiştilor ieşeni şi a uncr intelectuali cu v ederi
lmgi democratice pentru ridicarea nivelului cultural-ştiinţific, pentru clarificarea
H

. Mon i t oru l oficial " , pnrtea a III-a, nr. 6 d i n 3 decembrie 1 9 1 9, p. 52.

V. Livcanu, Situaţia politicii internli a Ro mdniei fn momentul crelirii Parti
dului Comunist Rumdn. S.stemul parttde lor politice, in .Stud i i " , nr. 3, 1966, p. 4a1.
17

1 J I oan Dafin, Iaşii cultural şi so cia l , voi. Il, Bu cureş ti , 1929, p. 219.
19 l n 193U il găsim pe prof. u ni v. 1. Borcea cd şef al organizaţiei locale a
p, rtl d ului ţărănesc - clr. N. L u pu ( Arh i velE' s tat ul ui Iaşi, Fond Inspectoratul de
poli ţie , dosar 9/1930, f. 61 ).

20 Ion Popescu-Puţuri, Crearea P.C.R. - rezultat a l dezvoltlirii mişcării revo
luţionare şi demuc rati ce din Humdnia, in .Anale de istorie". nr. 2-3, 19u6, p. 71 .
2 1 In arti colu l de faţă nu ne vom opri asu p ra mişcărilor revendicative ale mun
C'ilcrimii ieşene deourt:ce ele au fost ana l i7o te pe l a rg de m ai mulţi cercetături
(Hz:i nota 1 ). Tn ce e a ce pri veşte acţ iuni le altor categorii sociale vezi L. Eşanu şi
D. Morăraşu , Acţiunile urwr plituri mijlocii din Moldova fn anii 1918-:-1921, iD
,.Danubius�. I sto ri e , IV, Ga l aţi , 1970.
22 L. Eşanu şi D. M orăraşu , op. cit., p. 262.
2l A. Kurc ţch i , L. Eş <�.n u, f1. Tudoran, laşi. - mlirturii ale luptei revoluţionaT�
'aşi, l!Xi!l p. 11-12.
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a masei de oameni ai muncii. Au funcţionat Cercul de studii 24 şi Şcoala
care aveau un auditoriu constant, format din muncitori, studenţi, funcţia
.
meseriaşi etc. 2�. Programul şcolii, anunţat de ;,laşul socialist• din 2il
ton..-.� 1920, prevedea trei şedinţe pe săptămină cu teme din diferite domenii :
biologie, economie politică, istoria socialismului, Hteratură ş.a. ln cadrul
.xialiste au ţinut cursuri şi conferinţe dr. C. I. Parhon, dr. Ghelerter; prof.
ctlltillan tinescu - Iaşi, L. Gheller, ş.a.
la socialistd din laşi a avut o contribuţie i mportantă la răsplndirea ideilor
după primul răztoi mondial. O aC',iune · s' milară a intreprins şi .Iaşul
S..a remarcat, la sfirşilul anului 191 9 şi inceputul anului 1 920, ciclul de
al prof. P. Constantinescu-Iaşi privind Dic t at ura burgheză şi Lupt a de
explicate pe baza principiilor marXiste 26. Impotriva autorului, atunci profesor
Internat, elemente naţionaliste au dezlănţuit o campanie acuzindu-1 .de
crimă de a fi socialistu v.
Sfcţia locală a Partidului soci alist, elementele revoluţionare au organizat, tn
de numeroase mişcări greviste care au culminat cu participarea la greva
....Jll din octombrie 1920, manifestaţii şi demonstraţii pe străzile oraşului pen•
.drepturi economice şi politice 28• Organizaţia socialistă ieşeană a desfăşurat o
!BZ:LSă propagandă in cadrul campaniei electorale premergătoare alegerilor par
tare din Iaşi de la 25-27 mai 1920 �9 care au prilejuit o dispută foarte aprinsă.
��DLm că in urma indicaţiilor primite de la conducerea partidului, lista sotia
ieşeni a fost retrasă şi n-a mai participat la alegerile din 2-4 noiembrie
A fost deschis un birou electoral in Str. Col. Langa nr. 7, s-a constituit un
'tet electoral, s-au organizat numEroase adunări şi manifestaţii 20• Astfel ,ln
campaniei electorale, socialiştii din localitate au organizat de 1 mai 1920 o
demonstraţie care a pornit d n strada Ghica Vodă. Coloana demonstranţilor
frunte cu Gh. Tănase, Leon Ghelerter, Octav Băncilă ş.a. s-a indreptat spre
Unirii şi apoi spre Bucium unde a avut loc o serbare cimpenească 3 1•
Se observă şi la laşi in cadrul alegerilor din mai 1920, pe de o parte, con
. tele votului universal in sensul pătrunde! ii in viaţa politică a unor categorii
· populare 32, şi, pe de altă parte, o puternică fărămiţare a grupărilor bur
. Partidul socialist se prezenta cu o organizaţie locală puternică, cu o mare
uenţă in viaţa pol:tică a oraşului. La alegerile din mai 1920 pentru j udeţul Iaşi
inscris zece liste 33. Pe lista socialiştilor ieşeni figurau nume deosebite de revo
onari, exponenţi fideli ai Intereselor maselor populare, printre care : Gheorghe
e, dr. Leon Ghelerter, Petre Constantinescu, Octav Băncilă ş.a. 34• Candidaţii
'alişti au stabilit un contact strîns cu masa de alegători. In adunările electorale
· arătau că Partidul socialist este reprezentantul sincer al poporului, cereau amnis
generală, demobilizarea completă, o politi t ă de prietenie cu toate ţările vecine,
bunătăţirea situaţiei maselor pupulare, refacerea şi dezvoltarea oraşului laşi.
utorităţile au l uat măsuri ln vederea tmpiedicării propagandei electorale socialiste.

..

jiDr::âilislte

�=;:··
11

24

,.Inşul socialist•, 8 şi 15 februarie 1920.
Ibidem, 22 februarie 1 920. Vezi pe larg K. Miriam, Un edificiu al mişcării
uncitore�ti : casa d in strada Max Vcxler, in .Cercetări istorice•, laşi, 1970, p. 309 şi
următoarele.
26 Vezi n umerele din februarie 1920 ale . Iaşului socialist".
27 .Opiniau, 22 februarie 1 920.
28 Vezi ., l aşul socialist·• din 15 februarie şi 7 martie 1 920.
29 ..Monitorul ofiC:al", partea a I I I-a nr. 4 din 26 iunie 1920, p. 19.
30 ,.Opinia • , 11 aprilie 1920.
·
31 I bidem, 4 mai 1920.
32 Aron Petric, Cu privire la trlislfturile regimului social-politic din Ronuinw
fn anii de dupii 1918, in ,.Forum", Ştiinţe soclule, Cercetări privind istoria Româ
niei, anul 1, 1970. voi . VI, Bucureşti, p. 47.
33 ,.Monitorul oficial", partea a I I I -a. nr. 4 din 26 iunie 1 920, p. 19.
25

34 Ibidem.
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ln acest sens, erau folosiţi jandarmii, erau aresl.a\i cei care imprăştiau manifeste
electorale socialiste la sate etc. Pictorul Octav Băncilă, într-o declaraţie făcută la
poliţie, in 13 ma i 1920, protesta impotriva acestor abuzuri arătînd că "toale aces
tea dovedesc socialiştilor că nu mai există lege cind e v01·ba ca ci să f i e loviţi sau
asasinaW ».
La 21 a prili e 1920, secţiunea Iaşi a Pa rtid ului socialist adresa preşed intelui
biroului central al circumscripţiei electorale un memoriu semnat de candidaţii
dr. L. Ghelerter şi Gh. Tănase şi de delegalul alegătorilor socialişti, Z. Tănase. E rau
demascate ilegalităţile şi abuzurile săvîrşite în procedura electorală ca : omilerca
unui număr mare de alegători din listele de alegători (în special din tre cetăţenii
care au primit dreptul de vot în urma reformei electorale), neeliberarea la timp a
cărţilor de alegiitori. .s-au emis
se arată in document - şi putem fuce dovada
oricind, cite patru sau cinci certificate pe aceleaşi nume, pe cind unora din ale
gători nu li s-a eliberat nici un certificat• 36, Se înţelege că cei .favorizaţi" erau
in special partizanii guvemului, ai administraţiei care organiza a l ege ri le , in timp
ce · simpatizanţii socialiş Lilor erau persecutati.
In aceste condiţii, lista guvernului (Partidul poporului împreună cu Partidul
conservator-democrat) a obţinut 5 mandate, socialiştii au obţinut un mandat
(Gh. TA.nase) şi Liberalii tot un mandat (Gh. Gh. Mîrzescu) 37• Celelalte forţe politice
n-au obţinut nici un loc în Cameră. Fără a exagera cu nimic, .considerăm că socia
liştii ieşeni au repurtat un important succes în a l ege ri le din m ai 1920. In afara lis
tei guvernului, a cărei succes era "garantat • prin mijloace .administrative", l i sta
socialiştilor a intrecut toate celelalte liste in ce priveşte numărul voturilor opţinute.
Gh. Tănase a obţinut 3306 voturi, in timp ce liberalul Gh. Gh. Mirzescu
Daci avem in vedere şi măsurile luate de autori tăţi abuzurile săvirşite in ale
geri, succesul socialiştilor ne apare şi mai pregnant. In operaţia de validare a
deputaţilor, nefiind nici o contestatie a fost proclamat ales, alături de ceilalţi depu
taţi ieşeni, ş i Gh. Tănase. Or, este ştiut că adesea erau introduse, de că tre guvern,
contestaţii impotriva socialiştilo1·, şi apoi a comuniştilor, care se încheiau cu i nva
lidarea alegerilor. Gh. Tănase se bucura de mare popularitate şi invalidarea lui
ar fi stirnit nemulţumirea generală a muncitorimii.
De asemenea, au fost declaraţi deputaţi suplean �i toţi ceilalţi reprezl•ntanţi
inscri şi pe listă socialistă de la Iaşi 39• Muncitorimea icşeană şi cei lal ţi simpati
zanţi ai mişcării socialiste din oraşul Iaşi şi-au adus contribu\ia la succesul ge ne
ral al Partidului socialist care a obţinut în alegerile parlamentare din 1 !)20, :w
de mandate in Cameră şi 3 mandate in Senat 40•
Rezultatul alegerilor din judeţul Iaşi mai are şi u altă semnificaţie. �1 n•pJT
zintă in ansamblu, şi asupra acestui fapt vom re veni u înfrîngere a or ga ni :.�:at i i lor
naţionaliste, de dreapta, ca1·e n-au reuşit să trimită nici un reprezentant d i n
j udeţul Iaşi.
fn perioada premergătoare grevei genci·ale, muncilorimea i eş ea n ă a organil'.ul
numeroase manifestaţii prin c are cerea îmbunătăţirea condiţiilor de l ru i �i pro
testa impotriva ,.legii Trancu-Iaşi" care ingrădea foarte mult dreptul la gn.>\'ă " ·
De la tribuna Camerei, deputatul socialist Gh. Tănasc demasca prăpastia di n t rc
)>!;omisiunile demagogice făcute în campaniile el e ctor a le de către p art id e le bur
gheze l)i măsurile antimuncitoreşti luate de cercurile guvernante. Referindu-se la
liberali el arăta : .Cînd muncitorii in s� pc baza acestor fiigăduieli şi prograllll'
-

,

3184 voturi 38•



·

,

.

,.Opinia", 16 mai 1920.
Arhivele statului I aşi , Fond Primăria Iaş i , dosar 203/1920, f. lli.
37 I bidem, f. 1 12.
JS

36

38 Ibidem .
. 39 .Monitorul oficial ", partea a . U I -a,

nr. 4 din 26 i un ie 1 9:W, p. 1!:1-:W. t\ceşlia
e1·au : dr. Leon Ghelerter, Petre Constantinescu, Octav D ă n c i l ă, Gheorghe Grigo
rovici, Adam Naghel-Ţintă, Burlacu Vasile.
•o Ion Popes cu-Puţu l'i , up. cit., p, 75.
41 Vezi .,Opinia" din 14 şi 15 august 1920.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

JV.[ŞCAREA

DEMOCRATICĂ

ŞI

SOCIA!.ISTĂ

DIN

lAŞI

213

l=�=�din
�·:

cerut Il ore d e lucru, cind acelaşi lucru I-au cerut ş i muncitorii şi
fabrica • Letea • , care este o fabrică eminamente liberală, atunci
t muncitori i , iar conducătorii grevişti au fost depuşi la inchisoare.
rH au cerut să se recunoască dreptul sindicatelor lor, să se recunoască
munc i i , să se recunoască 8 ore de muncă, să se r·ecunoascli minimum
atunci d . Brătianu a adus vînătorii de munte şi a inecat in singe miş
cttorească pornită de la Bucureşt i " 42.
wma g re v ei generale un nou val de represiune s-a abătut asupra mişcării
In decem br ie 1920 n inceput p rocesul intentat socialiştilor ieşeni tn
\"ei genera le. Printre acu?.aţi se aflau Gh. Tănase, deputat, secretar al
locale a sindicatelor şi al secţiunii Pa1·tidului socialist din Iaşi şi Zaha•
secreta ru l
sindicatului de la R.M.S. 43. Tn perioada
1 9 1 8-1921 ,
a fost în ch i s în mai multe rinduri 44. Lui i s-a intentat un proces şi
a publicării articolului Armata, coroana şi form a de guvernămint în
socialistii• 45. Rcferindu-se la acest proces, ziarul "Opinia" scria : . !ne
inai ntea j ustiţiei a fost completă ! Judecata de ied a învederat că avem
măsuri cind e vorba de aplicat j ustiţia la două clase diferite.
Critica l a
factorul ui
suprem,
în
forme chiar mai violente, n-a atras după
rigorile curţii marţiale cînd era vorba de cineva "din pătura diriguitoare".
a fost insă un muncitor . . . ". Se arăta că de fapt, procesul trebuie considerat
�bpat nu numai impotriva lui Gh. Tănase ci impotriva muncitorimii în general 46•
Dr. Leon Ghelerter, fruntaş al mişcării socialiste din România 47, a desfăşurat
.eeaslă perioadă o activitate intensă la Iaşi ţinînd nume1·oase conferinţe, publi
articole in presa socialistă, fiind în fruntea manifestaţiilor. In anii de avint
�aalup"onar a fost urmărit în permanenţă de organele de represiune. 1n 1 920 a
pentru organizarea .Crucii roşii socialiste" , in vederea ajutorării deţinuţilor
· supuşi unui tratament neomenos in închisorile militare, carcerele şi beciu
poliţiei 48•
In perioada următoare pdmului război mondial, mişcarea socialistă şi demo
s-a ridicat cu hotărîre împotriva organizaţiilor de extremă dreaptă, naţio. S-a produs ruptura din cadrul Partidului
naţionalist-democrat, dintre
Iorga şi A. C. Cuza. Această rupturii a provocat frămîntări şi pentru membrii
"dului din Iaşi. Cei mai mulţi dintre ei I-au părăsit pe A C. Cuza, declarindu-se
ai lui N. Iorga 49• A. C. Cuza înfiinţează în 1919 o organizaţie ultrareacţionară,
istă de dreapta, Partidul naţionalist-democrat-creştin. Gruparea lui A. C. Cuza·
na şi organizaţia "Garda conştiinţei naţionale" înfiinţată tot în 1 91 9 50• In prinra anului 1920 a luat fiinţă şi la Iaşi o secţie a ligi i .• Frăţia de cruce• s 1_ Liga
ţiei de cruce" constituită la Cluj, la 29 iunie 1919, e ra o organizaţie naţiona
ce trebuie s!i acţioneze în special in rindurile t i neretului 52• La scurt timp după
· ţare, "Frăţia de cruce" de la Iaşi s-a unit cu "Garda conştiinţei naţionale" 53_
.,J...i ga apărării naţional creştin - arată Lucreţiu Pătrăşcanu - a luat naştere îndată
ă război, schimbîndu-şi de cîteva ori titulatura. De la inceput a fost condusă de

jllliie::S::r..

·

42 .Dezbaterile parlamentare. Adunarea deputaţilor" şedinţa din 5 august 1 920,
in . Monitorul oficial " , partea a III-a, nr. 39, 1 920, p. 823.
43 "Opinia", 10 decembrie 1920.
4 4 Vezi .Iaşul socialist", 15 februarie 1920.
45 A Kareţchi, L. Eşanu, G. Tudoran, op. cit., p . 13.
46 "Opinia", 29 noiembrie 1 920.
47 Ion Felea, Dr. L. Ghelerter, în Anale de istorie, nr. 4, 1970, p. 1 22.
411 Ibidem.
49 .Opinia • d,in 20, 28 august 1 920.
so V. Liveanu, op. dt., p. 458."
, .
5 1 Arhivele statului Inşi, Fond Primăria Iaşi, dosa1· 186/1920, f. 47.
52 Ibidem, Fond Prefectura judeţului Iaşi, dosar 6/1920, f. 116.
53 .Opinia", 19 aprilie 1920.
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A. C. Cuza, platforma ei politică fiind in permanenţă aceeaşi : antisemitismul " 54.
Acoliţii lui A. C. Cuza se dedau la o serie de acţiuni huliganice, antidemocratice
atit in Universitate cît şi in afara ei. Cuziştii au atras une le Elemente deicompuse,
de la marginea societliţii. Intr-un raport al Siguranţei Inşi din 27 mai 1926 găsim
o succintă dar elocventă caracterizare a unui astfEl de individ : .Este un element
fourte rău, predom! nat de viciul beţiei, zuruagiu şi predispus şi la crime, datorită
căror insuşiri memtrii L.A.N.C. se servesc de el la manifestaţii, spargerea geamu
riior şi alte agresiuni de la care pînă in prezent nu a lipsit" 55. ln afară de scan
dalurile provocate în Unlvesitate, elemEntele cuziste devastau tipografiile unor ziare,
de·,astau magazine, maltratau populaţia, organizau manifestaţii naţionaliste pe stt·ă
zile oraşului. In organizaţia lui A. C. Cuza şi-a inceput activitatea Corneliu Zelca
Codreanu şi alţi viitori me:mbri ai Gărzii de fier. El s-a făcut repede cunoscut
prin acţiunile sale huliganice. Deşi în urma unor astfel de acte, la 2 iunie 1921,
Senatul Universităţii a hotărit exmatricularea lui Codreanu, conducerea facul
tAtii a respins această hotărire 56•
Urmărind scopuri antimuncitoreşti .Garda conştiinţei naţionale", cu spri
jinul unor autorităţi locale . a creat aşa-zisul Partid socialist-naţional şi sindi
catele . naţionaleu 57• Forţde democratice şi social'ste din oraşul Iaşi au demas
C'Ut, incă de la inceputul activi tăţii lor, caracterul ultrareacţionar, extremist al
OJ"ganizaţiilor naţionaliste. In alegerile din mai 1 920, atît naţionaliştii lui Cuza,
d t şi aşa-zisul Partid socialist-naţional, au fost infrînţi la Iaşi 58•
Partidul socialist şi sindicatele revoluţionare din localitate au stabilit carac
terul diversionist al mişcării "socialist-naţionale". ,.laşul socialist", arăta că
această pseudomişcare urmăreşte .distrugerea s' ndicatelor noastre" şi că, in
g�neral cuziştii sint dominaţi de un puternic sentiment de ură faţă de socialişti.
Şefii .GArzii conştiinţei naţionale" care împreună cu autorităţile militare au
creat asemenea sindicate .îşi iau aere că apără patria, impotriva unui pericol
bolşevic imaginat de numeroşi agenţi secreţi, care fac parte din caraghioasa lor
organizaţie". Şi mai departe : "Singurul scop este slăbirea partidului socialist...
Rezultatul este nul pină acuma şi va rămine nul" 5P, Aceste sindicate .naţio
nalE."' au fost demascate şi de dr. C. 1. Parhon care s-a dovedit, încă o dată, Wl
cunoscător al mişcării noastre muncitoreşti. .s:ndicatele ,.naţionale" sint un
fel de sorogat pentru revendicările muncitoreşti. . . Scopul creaţiunii lor e să
dezb:ne pe muncitori ". Arlitind că raporturile acestor sindicate .cu poliţ'a şi cu
anumiţi politicieni sint bine dovedite", omul de ştiinţă demasca politica lor de
de2binare a muncitorilor de diferite naţionalităţi pe care o consideră .o acţiune
pur şi simplu criminală" 60• De altfel, dr. C. I. Parhon, exprimînd poziţia celei
m:1i mari părţi a intelectualităţii ieşene, ataca permanent şovinismul şi organ i
zaţiile ce-l susţineau. Scoţînd la iveală substratul diversionist al acţiunii şovi
niste .menită să devieze atenţiunea de la interesele mari ale pop ulaţiei" , el
demasca organizaţiile extremiste : .,0 astfel de acţiune şovinistă e aceea intre
pr:nsă de .Garda conştiinţei naţionale" şi de organul său de publicitate .Con
ştiinţa• . . . Pentru mine această acţiune n-are nimic comun cu conştiinţa naţio
nal1i sau măcar cu conştiinţa in general. Cum insă .Frăţia de cruce• s-a con
topit cu mai sus pomenita asociatiune (să mi să permită eufemismul), în mod
logic, trebuie să conchidem că mentalitatea ultimei nu diferă de aceea a prt54

p. 45.

Lucreţiu PătrăşcRnu, Sub trei dictaturi. Editura politică, Bucureşti,

55 Arhivele statului Iaşi, Fond Inspectoratul de poliţie, dosar 9/1930, f.

nr .

56

1970,

39.

M. C. Stănescu, A. C. Cuza a ţintit li Codreanu a tras, în "Magazin istoric".
llt 1970, p. 77.
57 Arhivele statului Iaşi, Fond Primăria Iaşi, dosar 186/1919, f. 25 şi 53.
se Ibidem, dosar 203/1920 f. 1 12.
!It .Iaşul socialist•, 29 februarie 1920.
40 .Opinia" 24 martie 1920.
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L E MOUVF.MF.NT Dll:MOCRATIQUF: F: T SOCI ALISTE D Jt: LA

)0
VIJ .LF: D F. J ASSY

A I . A VEI I .I .E DE J .A C Rf:ATION IJV PA RT I COM M U NISTE ROU M A I N
Re s u m e

Bn!W sur q ue lques ouv1·ages •·(•cents et sm· drs maU••·iaux d'urchives, l'nutcur
nnaly!;e quelqucs aspects d u mouvrmcnt d emocrntique et social iste d e la v i i l e 1k
.Jassy de la pe1·iode 1918-l!l21 .
On met rn (• v iden ce les C'Ondilions ou o n t paru, u .Jassy,

eerta i nrs orgnnis:�

t ions pol i tiques , dl'>mO<'ratiqurs, les progrn rnmes des relles-d.
L'artiC"Ie llC'C'Ordc unc i m por tanC" e p l u s la•·gc il l'al'tivi t{• de lu S!;'C'tion loC"nlc d u
Purti Soc ia li s te dnns l e C"on t e x te des agitations p oliti qu ('s de In fin de la pr(•mi&n•

gueiTe mondiale.
Le mouvement socia liste de la v i i le de Jassy de la p l'>riodc 1918-1 9 21, partie
intt'grmate du mouvement socialiste d u pays entier, a agi dans le sens de la satis
fac·t l on des interNs econ o mi qu es et p ol i t qu es du prolE-toriat , des m asses populnires.
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