ACTIVITATEA LUI GHEORGHE TANASE,
MILITANT AL MIŞCARII MUNCITOREŞTI ŞI COMUNISTE
DIN Ţ�A NOASTRA, IN CADRUL SOCIETĂŢII "UNIREA"
A LUCRATORILOR TIPOGRAFI DIN IAŞI
CONST. CLOŞCA

Pentru cunoaşteTea cit mai completă a personruită ţii revolu ţi ona:re

a lui Gheorghe Tănase, considerăm necesax să nacem mad intii o scurtă

retrospectivă a Societăţii "Unirea" a lucrători lor tipograf� din I aşi, in
cadrul căreia acesta s--a format, încă de tînăr, ca luptător pentru cauza
dr eaptă a clasei proletalre din care şi el făcea parte. Viaţa sa de mili
tant al muncitorim i i ieşene şi din ţara noastră este strîns legată de
existenţa acestei sooi·etăţi cu tmdi ţi i de luptă împotr iva claselor ex
ploatatoare .

Constituită în anul 1 880, Societatea ,,Unirea" este considerată ca
cea mali v eche formă de organJizall"e a lucrătorilor tipogi"a:H drl.n laşi .
Prog ramul său iniţial cuprindea fom1Ulări genel"ale avind ca obiectiv
satisfacerea unor cerinţe modeste ale societarJilor. In conţinutul său se
res imţea absenţa unor revendicări cu caracter revoluţionar. Printre sar
cinile ce şi le propuneau spre rezolvare memlmii Societăţii ."Unirea"
in acea perioadă amintim : îmbunătăţirea soartei lucrătorilor în ateliere
"in limitele l egii " 1 ; acor'darea de ajutoare matel"h,.le în caz de deces ;
dezvoltarea culturii şi "căpătarea de cunoştinţe ma•i aprofundate a me
sevie i noastre de tipografi" 2•
Intre anii 1 880 şi 1 900 ::lii!rul acţiuillÎ.l or concepute iniţial de către
Societatea ,,Unirea" nu este prea trndnic, organimrea luptei muncitoriJor
fiind continuată prin intermediul unei allte so cietăţi i n titulat ă " Al bi na".
In anul 1 90 1 se con stituie o nouă formă de organiZMe sub denu
mirea de ,,Nou a asociaţiune a lucrătorilor tipograf� din laşi " , avînd oa
scop, de data aceasta, "Solidaritatea lucrătordilor tipografi , ajutornrea lor

, Muze<Ul de .istorie a Moldovei Laşi, Mss. Memoruu adresat de Al.
tinescu (laşi) in 1924 căbre Casa centr:ală a meseriilor.
2 Ibidem.
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in caz de li psă de lucru, boală şi
in cursul vieţi i " 3•

altă

2

inconven i en ţă ce se poate i ntim pl a

l ngr.i j oreţi de soartJa grea a celor exploataţi , muncitorii îşi string
tot mai mudt r i nd urile , îşi propun programe din ce in ce mai radicale.
Dar, ni ci clasele stăptnitoare n-alll n egliijaJt -evoluţia organ i mtori că a pro

leotariatului. AsUel, in 1902 se adoptă cunoscuta Lege "MisS'ir" refe
ritoare la aşa-zisa organli� a meseriilor care, prin crearea COTpoii"aţiilor,
in cadrul cărora ernu cu prinşi şi paJtroni, ştirbea libertatea d-e organizare
a m u nd: torlilor . De reţinut că, prima o rga n iz aţi-e oorp orartistă a fos t

"Corporaţia artelor gref:ice". Ou toate că statutel-e aiCeSteia îşi . propuneau
ca pi"incipal obiectiv "a îmbunătăţi starea materială a meseriilor, eorpo
raţiei " 4, de a in:Ninţa o casă de aj utor, azil, etc., totu şi , prezenţa patrond.lor la un loc cu mrunJoi..tori i
constituia o fuin ă serioasă in lupta
l ucrătorilor tipograf[ pentru cîştigarea indre ptăţitelor revendicări eco

nom•ice.

Pe linia c!'leşrterii spiritului de combatlivitate muncito�Tească se in
scrie "Convenţi·a" drim. 29 octombri-e 1902 a lucrători lor de la Tipogt'laf.ia
" E venimentul " din laşi , care se declarau solidari : "toţi pentru unu l şi
unul pen tru toţi ".
' La numai ciiJeWl �uni de la această "convenţie",
respectiv la 19
ianuarie 1 903, tipog·flafhl de la "Evenimentul" co n cep o nouă 1,Conven
ţiune" mai amplă in con ţ inut , mai cLarv ăză toare ca spUi. t polirtic " ... ne
legăm - precizează documentul - prin această c onvenţ iune , făcută de
buna n oastră voie, de a f,i Sdlli dari intre noi in ori şi ce î mprej urere spre
a n e apăra interesele noastre din .acest atel.!ier".
Re-orga niz ată pe baze mai temeinice in anul 1908, Societatea "Uni
rea" a juoart un rol tot mad en�gic in apărorea i n teresel or l ucrătorilor
ti p ografi din Iaşi. Mărturiile documentru-e de care dis punem atestă că
in pei"ioada 1 9 1 2-1 9 1 5 au existat preocu păl'i intense in dir ec ţi a orga
nizării şi a cristaHzării ideologriei de dliasă a m embri lor Societăţi( Tot
l adresate celor "din afară" de a se în
mai insistente sint î n d emnuTiile
scrie in societate, "căci condiţiilor de mnncă grele, 1 0- 1 2 ore pe zi,
pentru o plată m izeflabi lă , H se port pune capăt nu ma i prin organi:mre" argumenrta preşedi ntele societăţii din aooa vl'1eme.
F-aţă de epoca mai vech-e, în perio ada premergătoare decloanşări.i
p i1imul ui războii mondial, Societatea "Ururea" îşi ori·entează paŞ ii spre
dezvoltarea spiâbullui de oombativirtate
mtino�torească,
iniţiază mai
multe şi interesante acţiuni menite să contrlibuie in mai mare măsură
la coeziunea dintre tipogl"afi, să cristalizeze ideologia de clasă a acestora.
In climatul frăm intărilor muncitoreşti d in acea vreme , documentele
revoluţionare a celUJi oe v a deveni
in scurtă vreme Gh; Tăoose, militant de seamă al mi ş cădi muncitoreşti
din ţa:ra noastră.

anunţă timid inceputudle activ:irtăţii

3 Muzeul de istorle a Moldovei, Mss. , Proces verbal al SoaietăţiJi
1 noiembrie, 1901.
4 Sta.t.utiUl COI'pOmţici AM:eilor GiralfOOe ddn Iaşi, Iaşi, 1 904, p. 3.
s Muzeul! de istorde a Moldovei, donia.ţia C. Săcălieam.ru, mapa 1.
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In mărturiile documentare despre Societatea "U nirea" a lucrătorilor
tipografi din Iaşi, de care dispunem, intiln1�m pentru prima dată numele
Jui Gheorghe Tănase intr-un "Tablou de membrii Societăţii «Un�rea»,
care cad sub prevederile articolului 22 din Stai1:rut" 6, document care da
tează din 1 9 1 2.
In acea perioadă primirile cit şi reprimirile membrilor excluşi din
societate, se făceau cu destulă uşurinţă. Adesea membrii activi, devo
taţi, erau consideraţi în afam societăţii pe motivul că nu-şi ach�tau la
timp cotizaţia. Acest neajuns ecra destul de frecvent deoarece plata co
tizaţiei era ingreui,ată de situaţia materială a membrilor societăţii .
Aşa se exPldcă f,a ptul că un alt document, respectiv Procesul-ver
bal al Adunării generale din luna martde 1 9 1 4 , consemnează urmMoa
rele : "Se dă ceti-re petiţiei de inscriere a d-lui Gh. Tănase, eaTe inscriere
se aprobă, de adunarea genemlă, ·CU incepere de l:a 1 martie 1 9 1 4 7• :For
mul·area ,,Se dă cetire petiţiei de inscriere" întîlnită in procesul verbal
amintit poate crea confuzie deoarece Gh. Tălllase era de fapt reprimit.
Nu mullt ă vreme după revenirea in rindurile societa�ilor de la
"Unirea" îl găsdm pe acelaşi Tănase Gh. propus, in şedi nţa de comitet
din 13 apri.lie 1 9 1 4 , să facă parte dil[}ltr-'Un colectiv oare să dea CO'rl
curs la "reu ş ita balull.u i" ce unna a fi organizat de către Comitetul so
cietăţii 8•
Prezenţa activă a lui Tănase incepe să se facă simţită încă din anul
1 9 1 4 in diferite adunări ale societăţi,i sau ale colectivelor de lucrători
din diferite tipografii, in cadrul cărorn ia parte la discuţii, face pro
puneri , obiectează la unele probleme cu care nu elia de acord etc. Con
sriderăm semnificativ faptul că cu ocazia vizitei la Iaşi a lucră,torilor
tipografi bucureşteni, vizită ce a avut loc in vara anu[ui 1 9 1 4, Gheorghe
Tănase este desemnn1 de către conducerea Societăţii "Unirea" să le
prezinte oaspeţillo r Iaşul şi împrejurările sale 9 •
In cursul anului 1 9 1 5, documentele .de arhivă il mai menţionează
doar in citeva rindu!l"i. Declanşarea primului război mondial a dezor
gantizat şi aclivHJatea societăţii "Unkea". Mulţi drintre lucrătorii tipo
graf1i , printre OaJre şi Gh. Tănase au fost mobild:zJaţi in armată.
După tennina:rea războiului, Tănase se reintoarce la Iaşi unde gă
SieŞte o atmosferă revoluţionară "i111oinsă" ; UJrmărl.le războiului, lipsurile
şi mizE."ria, găsite la intoarcerea acasă ecoul Marii Revoluţii Socialiste
dLn Octombrie etc., au făcut din el un om matur cu o bogată experienţă
de viaţă, ceea ce a contribuit ia proflilarea �ui Gh. Tănase oa un luptător
activ, dirz, dinamic şi intMnS'i.gent în confruntările cu nedreptăţile
sociail.e.
După cum era ş,i i'iresc Tăn:ase a revenit in mijlocul tipogra:filor
reluindu-şi activitatea şi in cadrul Societăţii "Unirea". Aici \'a avea de
,

6

Mss. Muzeul d e istord.e a Mol dovei , donaţia C. Săcăleanu,

7 Idem, Mss . Proces verbal din 1 6.111.1914.
a Id.em, Plrooes verbal den 1 3 a,pcJ lie -1914.
9 Idem, Pl'OOe'S verbal· ' -al Adunări i generalle
m al 1914.

mapa

1.

a Sod.etăţii "Unirea" din
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înfruntat în primul rind unele
concepţii v echi ce dăinuiau printre
membrii mai virstnici ai Societăţii. In această confruntare el s-a făcut
ecoul grupării revoil.ruţiona"De a membrilor Societăţii , sprijini nd prime
nirea acesteia cu tineret şi lucrători combativi, demni luptători pentru
cauza clasei proletare. Rolui lui Tănase în dinami�area acţiunilor or
ganizate de Societatea ., Unkea" pe calea luptei intrarnsigente faţă de
patroni, este determinantă. In cursul anului 1 9 1 8 o frămîntare reven
dicativă puternică străbate ti pografiile ieşene. Lucrăto'l'ii de la " Da ci a",
"Ecoul", "Eveni mentuil " etc., se adresează cu memorii conlducerii So
cietăţii "Unirea" pentrru ca aceast.a, la rindul ei, să intervină pe lîngă
patroni pentru a obţine îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi '· d� trai .

Printre revendicăriLe mai frecvente întîlnim cîteva si anume :
- mărirea salm-iului, motivată în felul următor, această doleanţă :
"A vînd în vedere starea de scumpete în care ne găsim, neputînd face
faţă cheltuielilor, fără a ne mai gîndi că \'om putea - chiar cu sala
riile cerrute in acest memoriu - să fim in stare a ne îmbrăca şi în
călţla . . . " .
-

ziua de lucru de opt ore
repaos sinodal
plata orelor suplimentare
igiena atell ierelor etc.

La rîndul său, Comitetul Societăţii adresează, in luna iunie 1 9 1 8 ,
patronilor din Iaşi, u n memoriu cuprinzător în C&"e eTa consemnată

hotădrea de a� susţine pînă la satisfacerea celor cuprinse in el. "Mai

declarăm , pe cuvînt de onoare - se sublinia în Memoriu, că in nici un

caz nu vom primi alte condiţiuni decit cele prevăzute in memoriu, ori
0
care ar fi consecinţele" 1 •

Cum era şi de aşteptat, patronii au răspuns negativ la îndreptăţitele
cerinţe ale tipografilor. A urmat greva de la 1-5 iulie 1 9 1 8 care, pri n
caracterul său combativ, a dus la succes. S-48 obţi nut atunci, pentru
prima oară în �ara noastră, ziua de opt ore de lucru precum şi satis
facerea celorlalte revendicări ale lucrătorilor tipografi.
Aceasta era atmosfera ş i nivelul de combativitate în cadrul So
cietăţii "Uni-rea" cind Gh. Tănase, reintors din război , işi relua activi
tatea in ,rîndul tovarăşilor săi de muncă şi luptă 1 1 •

Fidel propriei sale atitudini de neîngăduinţă faţă de patroni , în
şedinţa ComitetulUJi societăţii, din 9 septembrie 1 9 1 8 , Gh. Tănase pro
pune înfiinţarea unui b�rou de plasare pe lîngă Societatea "Unirea".
Propunerea era mai mult decît binevenită deoarece lucrătorii cu ved eri
înaintate, a căror împotrivire faţă de orinduielile burgheze devenise
cunoscută, erau în perm anenţă victime ale şomajului provocat de stăpînii
tipogi"afHlor ie şene 12 • Propunerea a fost acceptată de către comitet şi
la numai o săpt � înă are loc o nouă şedinţă în care comitetul discută

�

10 Muzeul de istorie a Moldovei. Mss. Donaţia C. Săcăleanu. Dosar nr. 1 .
1 1 G h . Tănase nu a partidpat la greva amintr.tă deoarece era militar.
12 Muzeul de istorie a Moldovei Iaşi. Mss. Proces verbal, 9 septembrie 1918.
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proiectul de regulament privind funcţionarea biroului de plasare. Acest
proiect a fost conceput şi susţinut de către Gh. Tănase 13•
Inten·enţiile lui Gh. Tănase erau totdeauna la obiect şi \'aloroase.
Aprecia exact si tuaţ i a şi trăgea concluziile cetle mai potrivite. Inţelegea
să-şi dedice int reaga sa capacitate şi putere de muncă promovării unui
spirit combativ, re\"oluţionar în rîndul membritlor societăţii şi aceasta
începînd cu comitetul. Expresia cea mai elocventă a hotărî:rii şi spiri
tului intransigent a lui Tănase de a transforma Societatea într-o or
ganizaţie revoluţiona,ră înaăntată este redată într-un proces-verbal al
adunării generale a societăţii în cadrul căreia ia cuvinrtul şi, fără mena
jamente, cere tuturor să muncească înţelegînd prin aceasta dăruire în
lupta împotriva stăpînirii de clasă "cine are dor de muncă şi putere
de muncă - conchidea Tănase in cuvîntul său de la adunarea amin
tită - să vie la cîrma societăţii, pentru că aceste două lucruri se cer
astăzi mai mult ca oricînd unui comitet ce-si cunoaste menirea adevărată" 14•
Dovadă că opinia sa corespundea
intr.utotul dorinţei majorităţii
membrilor Societăţii ,.,Unirea", in cadrul aceleiaşi adunări generale, din
septembrie 1 9 1 8, Gh. Tănase a fost ales membru al Comitetului im
preUJnă cu Gh. Ionescu, Mişu Ba.ntin, V. Grăjdeanu, Cănlilă Gh., Stai
oovici Lupu ş.a. 15•
Deşi obţinuse unele succese importante in lupta
pentru revend icări economice şi pe liJn�e organizatorică, Societatea nu
era totuşi in cadenţă cu ritmul geneT'al al mişcării muncitoreşti, limi
tîndu-se adesea, în progi'Iallllale sale, la vechi deziderate lipsite de con
tinut revoluţionar. Acest f,apt apare şi mai clar din atitudi nea lui Gh.
Tăn:ase care îşi exprimă convingerea in una din şedinţele de comitet din
septembrie 1 9 1 8, că "Meruirea n oului ('Omitet este de a reclădi organi
zaţia noastră pe temelii solide" 16•
Deşi tînăr, Gh. Tănase se adresa, la rindul său, tinerilor tipografi
cu cu\,inte inflăcărate, mobi[�zatoare. "Să con"lucrăm mină în mînă scria el in articoluil Pentru tinerii tipografi ieşeni, publicat în "Unirea
Gnafică" - cu toţi tinerii muncitori din orioe breaslă, să dărîmăm ( ... )
întocmirea socială de azi, pentru ca miine, o n ouă omenire să se ridice
pentru a înfăptui pacea şi libertarea fiecăruia" 17•
Ca membru în comitetul Societăţii, Gh. Tănase a dovedit calităţi
de conducător, spkH de iniţiativă revoluţionară, combatant de frunte
al mişcării muncitoreşti ieşene. Din iniţiath·a şi la indemnul său, mun
citorii tipogmf.i din oraşul Iaşi, au donat salariul pe o zi pentru fa
miliile muncitorLlor tipografi din Bucuveşti, victime ale masacrului de
la 13 decembrie 18 şi tot Gh. Tănase a fost acela care a primit mandat
din partea Societăţii să se depl,aseze la Bucureşti pentru a depune ban ii
•

•

13 Muzeul de istorje a Moldov.ei , Iaşi, Mss. Proces verbal, 1 6 sC1)tembrie 1 9 1 8 .
14 Idem, Mss. re gistru d e JX"Qre5e verbale ale adnnărilor generale, din septembrie 1918, p. 1 8.
1 5 Idem, Mss. Donaţia C. Săcălee.nu, mapa 9.
16 Idem, proces v,erbal din 9 septembrie 1 9 1 8 .
1 7 "Undrea grafică", din 1 octombrie 1918.
18 Muzeul de istorie a Moldovei, Iaşi. Mss. melTlQrii C. Săcăleanu.
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adun aţi (800 l ei ) şi a le tl'!ansmite un fi erb in te salut de sollidaritate
proletară .
In a doua jumătate a anului 1 9 1 8 , lucrătoni.i tipografi din Iaşi, or
g an i z aţi in S oci e tat ea "Uniirea", au făcut un s.alt apreciabi l pe cal ea
clarificării ideologice, fapt rezultat d in intensif,icarea iJ.uptei lor reven
d1cative şi pentru transformarea vechiii lo r societăţi in sindicat. ln
această privinţă Gh. Tăn as e a jucat un ro� hotărttor. Era printre cei care
ştia să însufle acest spirit la muncitori, să-i mobilizeze la i m portan te şi
responsabile acţiuni muncitoreşti. Activitatea lui s-a intensificat îndeo
sebi ·Către sfîrşitul anu l ui, cind îl găsim foarte activ, organizmd manifestăm, :redactînd materiale, discutind in adunări , etc.
,
In adunarea geneTală a Sodetăţii "Unirea" din 6 decembrie 1 9 1 8
Gh. Tănase apreciază energia revoluţionară d e oare au dat dovadă lu
crătorii tipogre:fi ieşeni în una din confruntările lor revendioative, amin 
tind că "încercarea patronilor de mdcşorarea salariil or şi majorarea por
ţiei de lucru, nu a reuşit" ; " ... trebuie să fim pregătiţi - argumenta
Gh. Tănase, în aceeaş i adunare - pentru orice ev entuală lovitură . . . ".
iar tn în ch ei er ea cuvîntului său adreseaz ă un categoric apel la unirea
şi !SOU:idaritatea lucr ătorilorr tipografi în lupta împotriva patronilor. In
această i dee el prezintă in adunarea tipografill.or o moţiune prin care
·

"lucrătorii rămaşi în luam se obligă în cazul cînd unii vor fi concediaţi

din diferite motive, să le vină în ajutor săptărnmal" 19•
ln colecţiile Muzeului. de istorie a Moldove i se păstrează un preţ i o s
docrument conceput şi redactat de către Gh. Tăn ase ca un preambu l la
o convocare a personalului tipografiei "Dacia", unde lucra el in acea
tim p . Proiectata adunare urma să dezbată prol:ll.eme legate de viaţa
mizeră a muncitorilor tipogrn:fi, să revend ice drepturi�e economi ce şi
politice.

Pentru a ilustra cît mai veridic oaldtăţile de mobiliZ'ator ale acestui
dinamic propagandist, redăm cîteva fragmente extrase din preambulul
amintitei convocări, semnată de Comi1lebul de altelier, în frunte cu

Gh. Tănase.

Cdlegi ! - Se i ntitula această convocare - "Trista aducere aminte
a zilei de i eri, poViara 2iilei de azi şi grija zilei de mîine, iată lespedea
oe ne ing reuiază sufletele şi ne apasă conştilim.ţele . . . " 20• După ce face
un ad evărat rechizitoriu regimului burghez din ţara noastră, dezvăluind
n eaju nsuri l e provocate de acesta, Gh . Tănase conchide în cru vint e cate
gorice : "To ţi cei ce au o conştiinţă de lucrător, sufletuil. suprasaturat de
mizeria vteţii, ticluită spedal pentru noi şi toţi acei ce ca lucrători vor
să fie în rîn durile ceUor ce luptă pentru piine şi dooptate, vor f,i la
datoria lor astăseară. Cei ce nu vorr veni, ne sînt toV!al'ăŞi la bine şi
trădători cînd e vorba de greu l luptei" 2 1•
Nu de puţ in e ori Gh. TănlaSe şi-a mani festat puternicull. său spli.rit
de solidaritate ; era întotdeauna preocupat, nu de el, oi de ceilail.ţă, de
19
2o
21

Muzeul de istorie a Moldovei laşi, Mss. Proces verbal
Donaţia C. Săcăleanu, mapa 2.

Idem, Mss.
Ibidem ..

din 6
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situaţia

colegilor lui de breaslă ş.i a altora, r.idicind şi susţinîn d in per
manenţă problema aj utorării celor rămaşi făll"ă lucru.

Nesiguvanţla "zilei de m ii ne" a lucrătorilor tipogmf-i a determinat
pe Gh. Tănase să r eaducă in discuţie problema bimului. de pllasare. I n
şedi nţa Co mi tetulu i societăţii, d i n 3 ianuarie 1 9 1 9 , e l a propus înfiinţarea
unui birou zilnic de plasare, (subl. ns.) Ca!I"e propunere, a fost acceptată
de co mit e t şi însuşi autorul eli este dell.eg.aJt să se ocupe de această pro

blemă căreia el îi dăruia atîta pas�une.
tn de cursuO. existenţei sale, Socieibatea "Unirea" a fost suportul
mol'al al muJtor acţiunri muncito'I"eşti, a fost locul de intrunire şi educare
in sp,i ritul ideolog iei pro[etare a lucrătorirlor tipogMfi, a d at acestora
forţe n ecesară in confruntarea cu patronii. Chiar dacă unele limite ideo
logi·ce şi organimtorice s-au făcurt simţite adesea in drumul lun g par
curs de Societatea "Uni'l"€1a", aceasta are mer:irul deosebirt; de a fi ardun at,
încă de timpuriu, 1aolaltă , energirile mruncirtoriJor ti.pogmfi ieşeni, pre
gătindu-i, astfel, pentru marile bătălii de cliasă oe au tlrnlat . Totodată,
Societatea are meritul de a fi creat cadrull corespunzător pentru afir
marea unor elemente î naintate revoluţdonrare cum a fost Gh. Tăn ase ,
Ion Niculi, Constantinescu Alexandru, Şt. Lungru ş.a.
In condiţiile creşterii impetuoase a avinrului ·revoluţionar, cadrul
orgaru.izatoric şi pdlitic al Societăţii ,,Unirea" devenise depăşit de ali
matllll. nou, efervescent ce cucerea tot mai mult proletariratul din ţara
noastră. Atit sta tu tel e cit şi o parte elin membrii săi , mai vîrstnici, se
complăceau încă Ln ideea păstrărrili unei combatfivrutăţi ll"eduse. Rladioa
lizarera tot m a i accentuată a Pa rti du lui Sooialdst în cadrul căruia ele
mentele de stinga se oonturau în majoritate şi militoo pentru tran s
formarea acestuia in part.id comunist, a detem1inat o creştere a activi
tăţii s ind i calle , o dezvoltare rapidă a combati'.-·ităţii de clasă a maselor
muncitoare. In acest context, elementele înaintate din sinul societăţii
"Unirea" în fruntea că'l."ora se găse a Gh. Tănase, au dat curs id eii de
t'l."ansformare a acesteia in sindicat. In cursUll. anului 1 9 1 9 sint marcaţi
noi paşi pe linia centrali zăr i i mişcării mundtoreşt.i din ţara noastră ;
s-a constituit Co ns iliu l geneml al pamdului socialist şi sindicatelor, fapt
ce a consfin ţit legăturile existente intre orgaJniZiaţiill.e socialiste şi sindi
catele din difel'ite regiuni ale ţărLi. In această perti.oadă se înregistrează
un aflux puternic spre sindicate in întreag1a ţlară. La Iaşi, se or_gJani
zează pînă în octom b nie 1 9 1 9, dou ă zeci de sind icate 22 , print'l."e oare şi oo1
al tipogrnf.ilor.
,

Creşterea simţitoare a pres1Iigilului Partidului Sodalist ca deta
şament de avang ard ă al clasei m uncito are , ca 1Şi sporirea rolului sindi
catelor în via�a pdl.itti.că a ţării a dus l a o ini{)ensifi oare a luptei pol i ti ce
şi .eoo r:omice a pro}etarUialbulrui. �oeasta însemna creşterea rapidă a c on 
.
ştimţei
de clasa, msemnra sporirea combarbivităţii revoluţionare cres-

terea spiritului de solddarli·tralie muncitorească.

22 Clara Owmdr Mlihra.ilovici şi coLab., Mişcarea muncitorească din
1916-1921, Edit. Pold.ti'Că, BlliCIIJl'leŞti, 19711, p . 2.2 3.
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Primul document cunoscut de noi, pri vit or la necesitatea organi
zăm m sin dioat a lucrător.ilor- tipografi este un proces-verbal al adunării
genet'ale a Societăţii "Un1kea" din 3 ma'r1:1ie 1 9 1 9, i n oadruJ. căreoi.a
Gh. Tănase deschide discuţia cu priVTiTe la această chestiune şi intr-o
documentată cuvitl11tar.e ara tă foloasele transformării Societăţii "Unliroo"'
in sindicat 23 . Şi in cadrul altor dezharter.i, susţllnute de numeroşi membri
ai Societăţii, Gh. Tănase a pledat pentru constitui rea sindicatului lucră
torilor tipogmfi .
Eforturile lui Gh. Tănase şi ale celorlallţi tovarăşi de ,idei, s-au sol
dat in scurtă vreme cu transformarea Societăţii "Unirea"' a. lucrătorilor
tipogl'afi din Iaşi in Sindicat. In şedinţa generail.ă a Societăţlli. diÎh Juna
mai 1 9 1 9 "luîndu-se în d iscuţie chestiunea înfiinţării sindioahi1ui lu- .
crătorilo,r tipog.rafi Adunarea hotărăşte înfiinţarea sindicatului lucrăto
rilor tipografi din Moldova şi se alege un comitet provizoriu compus
d i n : Şt. Lungu, Tănashe Gh., G�ăjdeanu V., Bartin M . , Cănilă Gh . ,
Constantinescu Alexandru, Ion Niculi ş.a. 24•
Priv1tor la activitatea lucrătorilor tipogvafi in perioada avi ntului
revoluţionar, in luorai"ea "Crearea Partidului Comunist Romdn se apre
ciază că : "Succese temei111ice in refacerea organizaţirlnor muncitoreşti au
fost înregistrate i n Moildov�a . . . vechea societatea mutualldstă "Uni·rea" a
tipogmfilor din laşi s-a transfonnat in sindicat. Această acţiune - se
precizează in lucrarea amintită - a fost condusă de Gh. Tăl1Jas e" 2 5•

In acelaşi an, 1 9 1 9 , Gh . Tănas� a d2venit secretar al Comisiei locale
a sindicatelor drin laş_i , funcţie în oare a confirmat pe depli n calităţile
sale de conducător al maselo�. dovedite C'U pi"isosinţă şi in perioada ci t
a actdva·t la Societatea lu crătoTilor tipografi "Uni11ea". Ziarul _.Social de
mocr:aţia" d i n 6 i ull.i e 1 9 1 9, anunţînd listq noii com i sii locale a sindri
eatelor, nota printre cei aleşi in Co mis ia locală a sindicatelor, şi pe
Gh. Tănase - tipograf.
Deşi secretarr al comisiei locale, muncă ce-l s o l i cit a in r ez olvClli'e a
diferitelor probleme le_g�ate de alte org,anri �aţii sindioall. e din Iaşi, Gh.
Tăn.ase nu rupe legăturile cu tipografii ; ill i ntil n i m la şed�nţele aces
tora, ca şi mai in ainte , contribuind la dinamizarea revendkărilor mun
citorilor din tipogt'1afiile ieşene. In diverse ooazH Gh . Tăillas e s-a adresat
tu�or tipografilor ca şi altor categorii de muncitori cu I"ecomandarea
fierbinte de a se organiza i n sindiootele revo�uţionare. A depus o stă
ruitoare muncă pentru reali�afle<a unităţH sindioaJle.
Cu prilejul u nei intruniri muncitoreşti din Bucureşti ce a avut loc
în luna octombrie 1 9 1 9, dedicaltă pa,M:iloipanţilor la Congresul extm
ordinar al Partidului Socialist, i n cuvintul său, Gh. Tănase referindu-se
printre altele şi la luorăWI"ii tipog11afi le arăta necesitatea i mpeTioasă
de .. a fi organ iz.aţi in sindicate de breaslă, bazate pe principiul luptei
de clasă" 26 • Despre acest discurs ziarul "Munca gf'afică" arată unnă-

23

M,u zC'Ul de istoi'Iie a Moldovei Iaşi, Mss. P.roces Yerbal din 3 IYllalr' tie 1 9 1 9 .

25

I.

2 4 Idem,
26

Mss. Proces vn·bail d i n 28 mai.
Popesou-Puţlll'i, Crearea P.C.R., Ed. Polinkă,
"Munca grafică" din 19 octombrie 1919.

Buc.,
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toarele : "Accentele onYingătoare, vibrante ş.i pline de căldură ale to

varăşului Tănase - Iaşi, ne-a arătat încă o dată că lucrătorul tipog�ai
poate fi stăpîn pe limba românească care ani de ziJe o lucrează în ate
lier-, poate fi stăpîn şi pe tribună" 27•

Tot în perioada de intensă
activitate la Societatea
"Unirea",
Gh. Tănase a depus eforturi şi în direcţia antrenării lucrătoritlor tipo
grafi de a participa la acţiunile organizate de către OTgani2Jaţia locală
a partidului soci,ailist al căl"Ui membru era. PrivitJor la sărbătorirea de
către muncitori a zilei de 1 Mad. din primăvara anului 1 9 1 9 , amintim că
în adunar-ea generală a Societăţi,i, din 29 aprilie, se dă citire unei in
Yitaţ.ii a Partidului Socimst prin oare se cere Societăţii .,Unirea" să
participe la sărbătorirea Zli.lei de 1 Mai 28•
l n cadrul acalei adunăr-i,
Gh. Tănase ţine un discurs despre însemnătatea zilei de 1 Mai, ,.zi care
o s erbează muncitorii din lumea întreagă - conchide Tănase - şi de
la care nu trebuie să lipseas�că ca atare nici corpul tipografilor ie�eni" 29•
Argumentele convingătoare ale soc1ahstului Tănase, determină uşor adu
narea să voteze în unanimitate o moţiune prin care lucrătorii tipografi
hotăr-ăsc sărbătorirea zhlei de 1 Mai 30• Totodată, s ....a ales o comisie care
să înainteze patrond[or un memoriu cu hotărîrea luată. Din comisie fă
ceau parte "Şt. Lungu, Gh. Tălllase şi V. Alexandrescu" - după cum
consemnează procesul verbal al adunării respective .
PersonaHtatea l u i G h . Tănase s....a impus in toate împrejurările cind
membrii Societăţii "Unirea" trebuia să-şi manifeste atitudinea faţă d e
hotărîr-ile c e unnau a fi luate în adunările gen erale sau şedinţele d e
comitet.
Nu de puţine ori Gh. Tănase era acela care răsturna, cu argumente
zdrobitoare, vechi concepţii, demonstrind n ecesitatea mersului inai nte,
imbărbătînd şi înarmind pe lucrătorii tipografi cu concepţi i înaintate
despre lume şi viaţă, despre n ecesitatea luptei lor impotriva orinduirii
vechi, pentru o lume nouă, a dreptăţii sociale. Toate acestea le explica
in spiritul învăţăturii marxist-leniniste pe care Tănase o stăpînea. Era
in acelaşi timp şi un meseriaş foarte bun , după cum il califică cei oare

1-au cunoscut din anii tinereţii. Dovada acestui fapt este stima de car-e
s-a bucurat î n

rîndul

celorlalţi tipogmfi,

a membrilor Societăţii

şi

a

comitetului acesteia. Dragostea colegilor de breaslă pentru Gh. Tănase
a fost dovedită în numeroase rinduri cind acesta ere expus unor grele
î ncercări cum ar fi concedierea sa din atelier. Asemenea stări de lucruri
erau socoti·te de către iucră>tori;i tipog·rafi drept o " lovitură daltă con
ducerii Societăţii"

3 1•

lnsuşi Tănase, explicînd motivul pentru care a fost

concediat din atelierul "Dacila", arată

in

cadrul

unei

adunări

a tipa-

27 .,Munca grafică" din 19 octombrie 1919.
28

Muzeul de istorie a Moldovei Iaşi. Mss. Donaţia C . Siicăloonu.

31

Muzeul de istorie a Moldovei. Mss.

29 Ibidem.
30 Ibidem.

a Societăţii "Und..rea" din 7 martie, 1919.
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gNiiilor, că nu i s-a găsit altă vină "decit aceea de a fi lucrat spre bi
nele lucrători'l.or din numitul atelder, cit şi al organizaţiei" 32•
Figura lui Gh. Tănase preocupă in prezent pe istorici i care in
cearcă să-i găsească locul cuvenit in rindul luptătorilor de Selalll ă ai
proletariatului român. In acest sens merită amintită lucrarea : Miş ca 
rea muncitorească din România, 1916-1 921 , aparţinînd autorilor Clara
Cuşnir-Mihailovic, Florea Dragne şi Gh. Unc, in care, la capitolul Bă

tăliUe de clasă din România în perioada premergătoare grevei din oc
tombrie - 1 920, sint nominalizate elementele înaintate care au stat ,,in

fruntea acţi•u nilor revoluţionare" ; pentru J.aşi , Tănase Gh. �te .pri mul
enumeNlt printre aceştia 33•
, '
Cons-iderăm totuşi că studierea multiplelor as·pecte ale personalităţii lui Gh. Tănase se află încă la început, expri.mîndu-ne totodată
com"ingerea că in viitorul apropiat Gh. Tănase îşi va ocupa locul cu
venit în istoriografia mişcării revoluţionare român�ti, prin lucrări con
sacrate vieţii şi activităţiri acestruri1a.
L'ACTIVITE DE GHEORGHE TANASE, MILITANT DU MOUVEMENT OUVRI ER
ET COMMUNISTE DE LA ROUMANlE AU MILIEU DE LA SOCI E:TE "UNIREA"
DES TRA VAILLEUSS .TY'POGRAPHIES DE JASSY
R e s u m e
Dans cet ouvroge on presente l'activliM pemdaillt la per.iodc de debut de
Gheorghe Tănase, mili!JaJIJ.t progressiste du mJIUve!TlJe'nt ouvrier et commu niste
de Roumanie.
Ne a Iassy, Gh. TăntaSe appr.einrd ici le mebier de typogmph. Il s'etait rellie
au mouvement ouvrier de I�a.ssy et puis â cel-ui d'entier pays d'avant la premiere
guerre mondiale q ualld i l etadt encore .tres j ffill!le . 11 s'affirme corn.rne UJil element
tres combaro:r t'ln .Jutta'l'lt pour la con qruote des droits ecanomiqrues et politiques
drn ouv.riers.
Retourne de l'arrnee, apres la premere guerre monddale il â tmvanilie â J ussy
comme typograph.
Dans lia periode qud sruiV1Lt l'anrnee 1918 jusq.u'en 1923, comme conseq.uence
de son aobi vite de combattan t au service de la olasse ou'VI!'ier Gh. IJ'ănase ra connu
l.lllJe ascension rapide sur l'echelle des Viale>ull'eS revolubionnraJi.res de notl!'e pays.
Il a pl"is une pa.rt. active comme membre du CoriT.te de Ira Societe des tra 
V1111i llieurs typogrnphes de Iassy .. Undrea", puis peu a.pres, oomme secretaire de
Commission des Syn ddiClalts de I18.1SSY et chef de la seobi.IQI!1, pour Iassy, du PCIII'It i
Saicilallste, jrUSqu'a la t!"aall sforma.bion en Pall".ti Comrrnmliste. I l a contin ue de con
dulre aussi la sootlion de Parmi Commun•isrte de Iassy, et en 1922 il est Nu dans
les fol'5 superi("Urs du pall"ti.
VooteUI!' insiste sur la perdode ou Gh. Tănase a joue un r6le actlif dans
" L'Unirrea", societe des trava.i lleurs t)'ll)Qgii1)hes de Iassy.
Cette societe est impor.tlaalrtre em ce qui C'OilCiel!'lle Ia lUibte ou 1es trov�anlJ.e.urs
s'runissen.t contre l'exploi.t'aiNon, mahs elle availt aJUSSi des limites.
Dans 1a per,iode qui a s.uivi immedruatermerut la premiere querre monrd�ale
on con Sitaite oo RQIUma.nie un consdderable arooroissement du soufflc l!"evolullion
naăre, mais devant cette act:iVIi·te de pLus en plius croiSSiall1te 1a Sociele ,.Unirea"
ne COI'II"eSpondai.t pas a1J,x e:xi.gences imqJosees par celui ci .

32 ldem, proces ver ba l a l adunării generale a Soci�ăţii "Ulnirea", din 2 4 mar

tie 19111
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