IMPOTRIVA ORGANIZAŢIILOR NAŢIONALISTE,
DE EXTREMA DREAPTA (1919-1920)

ION AGRIGOROAIEI

Istoriografia românească contemporană a obţinut rezultate Importante ln cer
cetarea şi discutarea realităţilor economice, sociale, politice etc., din perioada
interbelică. Au apărut studii valoroase care definesc caracterul ultrareacţlonar al
mişcării naţionaliste şi fasciste din RomAnia şi care analizeazA lupta forţelor de
mocratice impotriva pericolului fascist intern şi extern, contribuţia poporului romAn
la zdrobirea fascismului pe plan internaţional. S-a răspuns, astfel, unor cerinţe de
lămurire ştiinţifică, fn condiţiile lărgirii bazei documentare şi ale unei perspective
mai largi, care permit abordarea şi interpretarea evenimentelor de pe poziţii şti
inţifice. In ultima vreme, un alt fapt a readus in discuţie ace>astă problemă : recru
descenţa activităţii organizaţiilor fasciste şi neofasclste in diferite ţări, sub Incu
rajarea sanJ toleranţa unor cercuri politice oficiale. Demascarea gravului pericol pe
care il reprezintă aceste organizaţii depăşeşte cadrul strict ştiinţific. Desigur, fn
ţara noastră soarta fascismului a fost definitiv şi irevocabil pecetluită. Dar, aşa cum
subliniază recentele documente de partid, a tnfăţişa astăzi, mai ales tinerei gene
raţii, caracterul profund reacţionar al fascismului reprezintă o indatorire majoră,
izvorftă din atitudinea de responsabilitate pentru destinele libertăţii şi umanis
mului.
G:mdamnarea fermă a fenomenului fascist, de ieri şi de astăzi, porneşte de la
experienţa istorică care ne arati că incurajarea sanJ concesiile, din interese politi
cianiste, a organizaţiilor fasciste au favorizat atit ascensiunea lor către putere dt
şi actele. de agresiune ale statelor fasciste. In acelaşi timp, analiza atitudinii pro
fund antifasciste a poporului român, evidenţierea poziţiei mişcării muncitoreşti şi
democratice, care s-a ridicat cu hotArire impotriva organizaţiilor naţionaliste, de
extremă dreaptă, constituie o pagină luminoasă din istoria tradiţiilor noastre de
luptă pentru dreptate socială şi naţională.
In cele ce urmează ne propunem să luăm fn discuţie unele aspecte referi
toare la condiţiile concrete ale apariţiei organizaţiilor naţionaliste, la Iaşi, imediat
după primul rAzboi mondial şi caracterul lor profund reacţionar şi diversionist.
Avem in vedere, de asemenea, atitudinea profund patriotică a mişcărU socialiste,
revoluţiOnare şi democratice, din acest important oraş al ţAri·i, de respingere a
naţionalismului şi a organizaţfilor extremiste, chlar din momentul apariţiei lor.
România a cunoscut, la sfirşitul primului rAzboi mondial, prefaceri deosebit
de importante. S:-a desăvtrşit unitatea statului naţional şi s-au realizat Importante
reforme.

Votul universal,

răspunzfnd

unor cerinţe obiective democratice, a flcut
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posibilă pătrunderea in viaţa politică a maselor populare, C'are ridicau probleme
noi ce vizau însăşi căile de dezvoltare a ţării. In ansamblu, mişcarea revoluţio
nară şi democratică a vremii s-a lărgit. Prin reforma electorală, reforma agrară,
recunoaşterea egalităţii in drepturi a tuturor cetăţenilor indiferent de naţionalitate,
prin aceste măsuri, care loveau in puterea economică şi politică a unei însemnate
părţi a claselor dominante, obligate să ţină seama, intr-o anumită măsură de unele
deziderate ale maselor muncitoare, a fost avansat un proces de democratizare, de
transformări progresiste in diferite domenii ale vieţii politice şi economice. In
primii ani de după război, cind poziţiile economice şi influenţa politică a moşie
rimii au slăbit considerabil, se surprinde contrurarera mai spre stinga a unor forţe
politice 1•
In acei ani, Partidul socialist a cunoscut o puternică activizare, afirmin
du-se, in continuare, ca cea mai înaintată forţă politică, care s-a pronunţat atit
pentru revendicări democratice, cit şi pentru transformarea radicală a societăţii
româneşti. Crearea Partidului Comunist Român a constituit un moment de mare
importanţă in istoria mişcării noastre muncitoreşti, ridicarea pe o treaptă supe
rioară a tradiţiilor înaintate ale luptei de eliberare socială. In noile condiţii isto
rioe, întărirea roilicării democratice şi avintul mişcării muncitoreşti au ridicat
noi probleme cercurilor conducătoare.
In acest context, anumite cercuri guvernante au incurajat, intr-o formă sau
alta, organizaţiile extremiste, naţionaliste, apărute imediat după război şi le-au
folosit ca instrumente pentru a lovi in mişcarea muncitoreascA. şi democratică
sau in adversarii politici. S-a urmărit o diversiune care să abată atenţia opiniei
publice de la problemele fundamentale şi să canalizeze in altă direcţie nemul
ţumirile unor categorii sociale, fără însă a fi sesizate gravele consecinţe ale
acestei tactici, chiar pentru regimul burghez parlamentar. Pe parcursul anilor,
personalităţii şi forţe politice burgheze au folosit org<Jnizaţiile extremiste şi fas
ciste in scopuri proprii şi au incurajat aceste organizaţii, intr-o etapă salU alta.
A fost caracterizată această atitudine a unor oameni politici ca tentative de a
pescui in ape tulburi, cuţit cu două tăişuri, care, din nenorocire, crestează adinc,
se plătesc scump. ,.Căci între persuasiune - părere exprimată de N. Iorga !Ji
alţii - şi dizolvarea Gărzii de fier de către 1. G. Duca, a existat o condam
nabilă politică de toleranţă, pusă in serviciul unui por1runism politic ce s-a dove
dit foarte periculos mai tirziu'" 2•
Aşa cum s-a precizat, istoria Gărzii de fier incepe cu primele acţiuni ale
grupărilor extremiste din Iaşii anilor 1919 şi 1920 3•
Oraşul Iaşi a fost, in aceşti ani, centrul unor puternice acţiuni muncito
reşti şi socialiste. S-au desfăşurat aici numeroase greve (inclusiv participarea la
greva generală din 1920), manifestaţii la sediile organizaţiilor socialiste şi pe
străzile oraşului, cu participarea muncitorilor, meseriaşilor, funcţionarilor, a nu
meroşi intelectuali etc. Secţiunea socialistă din laşi a Partidului socialist şi miş
carea sindicală locală s-au întărit, dezvoltat, sub conducerea mil ltantului revolu
ţionar Gh. Tănase, care, in mai 1920, a fost ales şi deputat. La sfîrşitul anului
1919, Secţiunea socialistă număra aproximativ 800 de membri, iar cele 20 de
1 Crearea Partidului Comunist Român. Mai 1921, Editura ştiinţifică., Bucu
reşti, 1971, p. 106-107 ; M. Muşat, 1. Ardeleanu, Viaţa polfticd in România 1918
-1921, Editura politică, Bucureşti, 1976, p. 34 şi urm. ; Aron Petric, Cu privire
la trilsăturile regimului social-politic din Rom4nfa In anH de dupil 1918, in .,Fo
rum - ştiinţe sociale. CercetAri privind istoria RomAniei", nr. 6, 1970, p. 47 ;
1. Atdeleanu, Trdsilturlle regimului social-politic din Romdnia fn perioada tnter

beltcll. Lupta forţelor democratice, fn frunte cu P.C.R., impotriva primejdiei fas
ciste, ·pentru aplirarea independenţei, suveranUăţU lf. integritllţlt Romdntei, AAale
de istorie, nr. 1, 1977, p. 176 şi urm.
, · 2 Impotriva fascismului, Editura politică, Bucureşti, 1971, p. 67 .
Făt4, I. Sp4.lăţelu, Garda · de fier, organizaţie terori&tll de ' tip fascist,
'- 3 N.
•

Editura politică, Bucureşti, 1971, p. 37.
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organlzaţ,ij, sindicale . revoluţionare cuprindeau aproximativ 5 000 de membri. Sec
ţiunea scicîalistă a desfăşurat şi o vie activitate propagandisticA prin intermediu1
ziarelor ,,Moldova socialistA" şi "laşul socialist", pl-in Şcoala sociaiistii, Cercul
de studU, in · cadrul caiJlpaniilor electorale din toamna anului 1919 şi primăvara.
anului 1920 etc.
O serie de autorităţi locale şi centrale au acţionat impotriva acestui av!nt
revoluţionar, nu numai pe cii directe (arestări, impră.ştlerea manifestaţiilor, In
chiderea sediilDr socialiste etc.), ci şi prin mijloace indirecte. La . începutul anu
lui 1919, mini!!trul de interne Gh. Gh. Mirzescu (care era şi şeful organizaţiei
ieşene a Partidului naţional-liberal) a trimis organelor in subordine (prefec ţilor
de judeţe, prefecţilor de poliţie etc.) o circulară prin care li se indica să pro
cedeze cu energie dar şi cu atenţie, să iniţieze şi măsuri mascate, diversioniste,
pentru a preîntîmpina grevele şi, in general, pentru a frina mişcarea muncito
rească, aflată in plin avint revoluţionar 4• Desigur, astfel de măsuri nu şi-au

atins scopul - impiedicarea acţiunilor revoLuţionare - dar au contribuit la
incuraj'area organizaţiilor extremiste, depăşindu-se chiar intenţiile iniţiatorilor lor �.
DupA ce in

Partidului

timpul primului război mondial s-a produs ruptura din cadMJl
N. Iorga şi A. C. Cuza 6, in 1919 se fnfi-

naţionalist-democrat dintre

� Vezi Mişcarea muncUoreascif. şi legislaţia muncii in România, 1864-1944,
Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1972, p. 83.
5 ln acest fel se explică de ce, cîţiva ani mai tîrziu, paralel cu atitudinea
de relativă îngăduinţă a unor membri ai guvernului liberal din 1922-1926 faţă
de mişcările extremiste, guvernul a luat şi unele măsuri impotriva lor, iar Gh.
Mirzescu, din nou ministru, "era un adversar hotărît al acestor tendinţe" (Gh. L
Ioniţă, A. Kareţchi, Intelectuali ieşeni fn lupta antifascistă, Iaşi, 1971, p_ 14).
6 In 1910, se infi inţase Partidul naţionalist-democrat, sub conducerea lui N.
Iorga şi A. C. Cuza. După intrarea României in primul război mondial, se for
mează la Iaşi, la 1 1/24 decembrie 1916, guvernul de colaborare Ion I. C. Britianu
-Take Ionescu. N. Iorga a declarat că sprijină acest guvern, fapt ce 1-a nemul
ţumit pe A. C. Cuza. In şedinţa Camerei din 13 decembrie 1916, A. C. Cuza făcea
o declaraţie în care an.unţa ruptura sa de N. Iorga ("Dezbaterile parlamentare.
Adunarea Deputaţilor", şedinţa din 13 decembrie 1916, în "Monitorul Oficial", nr. 5,
6 ianuarie 1917, p. 26). Despărţirea politică a lui N. Iorga de A. C. Cuza are o
deosebită semnificaţie. In contextul luptei pentru realizarea idealului naţional,
au existat şi unele aspecte naţionaliste în gîndirea politică a marelui istoric. I n
condiţiile desăvîrşirii unităţii d e stat, N. Iorga, ca şi alţi oameni politici, S-'8 pro
nunţat pentru consoli darea ei printr-o operă de largi reforme democratice, inclu
siv a recunoaşterii egalităţii în drepturi a tuturor cetăţenilor, indiferent de naţio
nalitate, s-a pronunţat pentru integrarea naţionalităţilor conlocuitoare intr-o acti
vitate economică şi politică comună, fiind chiar acuzat de părăsirea vechii con
cepţii. In 1921, cu prilejul implinirii a 50 de ani de la naştere, se observa foarte
bine : "Cei care după Unire (unirea din 1918 - nota n.s., I.A) 1-au acuzat pe
d-1 Iorga de părăsirea doctrinei, de schimbarea concepţiei, au crezut ci naţio
nalismul este o haină care trebuie să se potrivească omului la toate virstele şi
că trebuie să rămînă ca un deziderat moral, in afară de vreme" (Omagiu lui
Nicolae Iorga, Bucureşti, s.a., p_ 120). "Cu toate aspectele naţionaliste ale gindirii
sale politice - precizează M. Berza - sînt lesne de găsit in înseşi concepţiile
lui I orga despre om şi viaţa social-politică, despre cultură şi colaborarea intre
naţiuni, rădăcinile opoziţiei sale faţă de ideologia hitleristă şi legionară". In timp
ce marele istoric a luptat cu toată energia impotriva hitlerismului, pentru apă
rarea intereselor fundamentale ale poporului român, atrigîndu-şi ura şi răzbu
narea criminali a legionarilor, fostul său coleg de partid a evoluat in direcţie
opusă, antinaţională. Mai mult ca pină in 1918, după această dată orice activi
tate naţionalistă reprezenta un pericol real pentru unitatea fiinţei
e stat a Ro
�âniei �i oferea un pretext 1n plus de intervenţie forţelor revizioniste şi fasciste
dm exterior.

d
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inţează "Garda conştiinţei naţionale" 7• O altă organizaţie naţionalistă, liga "Frăţia
de cruce" constituită la Cluj, la 29 iunie 1919, infiinţeazl la Iaşi o secţie, In pri
măvara anului 1920, care, la scurt timp, s-a unit cu "Garda conştiinţei naţio
nale" 8• "Liga apărării naţional creştine - arată L. Pâtrăşcanu - a luat naştere
indată după război (in 1923 - nota ns., I.A.), schimbîndu-şi de citeva ori titu
latura. De la început a fost condusă de A. C. Cuza, platforma ei politică . fiind
în permanenţă aceeaşi : antisemitismul" 9• Haina antisemitismului, sub care s-a
născut fascismul in România, a contribuit la sprijinirea sa de către unele cercuri
de dreapta, interesate în abaterea atenţiei maselor de la problemele majore care
le frămintau 10.
Adepţii lui A. C. Cuza s-au dedat la o serie de acţiuni huliganice, antide
mocratice, atît în Universitate, cit şi în afara ei, devastind tipografii, magazine,
maltratind populaţi·a şi organizind manifestaţii naţionaliste pe străzile oraşului.
ln organizaţia lui A. C. Cuza şi-a inceput activitatea Corneliu Zelea Codreanu
·şi alţi viitori membri ai Gărzii de fier. Urmărind scopurile diversioniste şi anti
muncitoreşti menţionate, "Garda conştiinţei naţionale", cu sprijinul unor autori
tăţi, a infiintat la laşi, aşa-zisul Partid sociaUst-naţional şi "sindicatele naţio
nale" 1 1• Obiectivele antimuncitoreşti urmArite de "Garda conştiinţei naţionale" şi
de "sindicatele naţionale" au fost deschis exprimate de ele însele intr-un me
moriu inaintat primului ministru şi ministrului de interne, la 27 martie 1920. Ele
cereau "a se lua, de indată, măsuri chiar de reprimare" a celor care, după
părerea lor, se făceau vinovaţi de "fapte anarhiste" (adică de acţiuni greviste
şi manifestaţii), de eliminare, de la R.M.S., a celor "vinoV'aţi de instigaţii", mai
ales că, la 22 martie, "greviştii de la Fabrica de tutun au ieşit la sediul sindi
catului roşu din str. Ghica Vodă, cu steagul roşu in frunte, parcurgînd străzile
in cîntece revoluţionare, pînă la Fabrica de tutun " 12• Reprimarea acestora - con
tinua memoriul - "va servi de exemplu şi instigatorilor (a ce citi : elementelor
revoluţionare - nota ns. I.A) din Atelierele C.F.R. Nicolina, unde bolşevismul
este in plină dezvoltare" 13• Organizaţiile semnatare ale memoriului işi ofereau
serviciile pentru reprimarea mişcării muncitoreşti din localitate 14 , iar unele auto
rităţi locale le-au sprijinit "discret" pentru a le infiltra la Atelierele C.F.R. Nioo
lina, la R.M.S. (Manufactura de tutun) şi in alte intreprinderi ieşene 15•
Secţiunea Partidului socialist şi sindicatele revoluţionare din Iaşi au dezvă
luit adevăratul caracter al organizaţiilor naţionaliste, chiar din primul moment
al activităţii lor. "Iaşul socialist", organul de presă al Secţiunii socialiste ieşene,
arăta că mişcarea extremistă urmăreşte "distrugerea sindicatelor noastre" şi că,
in general, cuziştii sînt dominaţi de un puternic sentiment de ură faţă de socia
lişti. Şefii "Gărzii conştiinţei naţionale", care - preciza ziarul socialist - îm
preună cu autorităţile militare au creat "sindicatele naţionale", "îşi au aerul că
apără patria, împotriva unui pericol bolşevic imaginat de numeroşi agenţi secreţi,
7 Arhivele statului Bucureşti, fond M.A.I., dosar 251/1920, f. 1-3 ; "Socialis
mul" din 21 august 1919 scria : "La Iaşi, s-a format Garda conştiinţei naţionale cu
misiunea de a duce lupta împotriva bolşevismului. In fruntea acestei ligi, mai în
umbră, stă A. C. Cuza". Preşedintele declarat al Gărzii era C. Pancu (Arhivele
statului, Bucureşti, fond M.A.I., dosar 251/1920, f. 6-7).
a Arhivele statului Iaşi, fond Primăria Iaşi, dosar 186/1920, f. 47 ; fond Pre
fectura judeţului laşi, dosar 6/1920, f. 1 16.
9 L. Pătrăşcanu, Sub trei dictaturi, Editura politică, Bucureşti, 1970, p. 45.
10 Al. Gh. Savu, Dictatura regală (1938-1940), Editura politică, Bucureşti, 1970,
p. 18.
1 1 Arhivele
statului laşi, fond Primăria Iaşi, dosar 186/1919, f. 25 şi 53.
12 Arhivele
statl!lui Bucureşti, fond M.A.I., dosar 251/1920, f. 6-7.
13 Ibidem, f. 7.
14

·15

Ibidem.

Vezi şi L. Eşanu, Gheorghe Tdnase şi mişcarea muncitoreascd din Iaşi in
anii 1919-1921, Revista de istorie, nr. 7, 1975, p. 1074-1075.
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

5

IMPOTRIVA ORGANIZAŢIILOR NAŢJ;ONALISTE, 18111-- 1820

423

care fac parte din caraghioasa lor organizaţie". Şi mai . departe : "Singurul scop
este slăbirea vartidului socialist [ ... ] Rezultatul este nul pînă acuma şi va rămîne
nul" 16•
Aceste "sindicate naţionale" au fost demascate şi de prof. univ. dr. C. 1.
Parhon, care s-a dovedit, şi cu acest prilej, un bun cunoscător al mişcării noastre
muncitoreşti. "Sindicatele ..naţionale- - scrie el - sint un fel de surogat pentru
revendicările muncitoreşti [ . . . ]. Scopul creaţiunii lor e să dezbine pe muncitori".
Subliind că raporturile aşa-ziselor sindicate "cu poliţia şi cu anumiţi politicieni
sint bine dovedite", omul de ştiinţă demasca incercarea lor de dezbinare a mun
citorilor de diferite naţiJOnalităţi, pe care o considera "o acţiune pur şi simplu
criminală" 17•
In august 1920, de la tribuna Parlamentului, deputatul socialist al Iaşului,
Gh. Tănase, înfăţişînd condiţiile grele de muncă ale muncitorilor din localitate,
s-a ridic&t impotriva acţiunilor provocatoare, întreprinse de autorităţi, pentru a
lovi in grevişti, atit mai inainte, cind fusese ministru de interne Gh. Gh. Mir
zescu, cit şi acum, in perioada guvernului Al. Averescu. S.Ja urm�rit, arăta Gh.
Tănase, a se lovi in muncitori, in sindicatele lor, prin utilizarea uilJOr agenţi
provocator! plătiţi, aşa cum a fost cazul lui C. Pancu, la R.M.S.-Iaşi 18•
Ca urmare a atitudinii energice a mişcării socialiste şi democratice ieşene,
in septembrie 1920, aceste "sindicate naţionale" s-au desfiinţat, iar o serie de
membri de rînd ai acestora, induşi iniţial in eroare, au trecut in sindicatele revo
luţionare 19• Cu acest prilej, socialistul L. Gheller scria că "sindicatele naţionale"
au fost o capcană pentru muncitorii creduli şi naivi" şi "un teren foarte mănos
pentru elementele dubioase", dar că ele nu au putut avea viaţă, fiind "create
artificial şi arbitrar, conduse şi inspirate de un spirit direct opus intereselor ime
diate şi permanente ale clasei proletare" 2°.
Mişcarea revoluţionară şi democratică ieşeană a combătut şi alte faţete ale
activităţii organizaţiilor extremiste 21• Aşa cum s-a remarcat, marea majoritate a
profesorilor Universităţii ieşene s-a situat pe poziţii înaintate, democratice, oom
băUnd cu hotărîre manifestările naţionaliste. Astfel, chiar la 10 martie 1919, un
grup de profesori de la Facultatea de litere şi filozofie (Al. Philippide, Ilie Bărbu
lescu, Traian Bratu, Dimitrie Gusti şi Ion Petrovici) atrăgeau atenţia conducerii
Universităţii asupra pericolului acţiunilor şovine pentru educarea studenţimii, in
spiritul ideilor înaintate, raţLonaliste şi democratice 22. Dr. C. 1. Parhon, expri

mind poziţia celei mai mari părţi a intelectU'alităţii ieşene, scotea la iveală sub
stratul acţiunii naţionaliste întreprinse de "Garda conştiinţei naţionale" şi de or
ganul său de presă "Conştiinţa", "menite să devieze atenţiunea de la interesele
mari ale populaţiei". "Pentru mine - preciza omul de ştiinţă cu largi vederi de

mocratice - această actiune n-are nimic comun cu conştiinţa naţională sau măcar
cu conştiinţa in general. Cum lnsă "Frăţia de cruce" s-a contopit cu mai sus po
menita aSIOciaţiune (să ni se permită eufemismul), in mod logic, trebuie să con

chidem că mentalitatea ultimei nu diferă de cea a primei"

23.

Şi M. Sevastos şi-a

16 "laşul socialist", 29 februarie 1920.
17 "Opinia", 24 martie 1920.
111 "Dezbaterile
parlamentare. Adunarea Deputaţll'Jr", şedinţa din 5 august
1920, in "Monitorul Oficial", nr. 39, 13 august 1920, p. 831.
19 L. Eşanu, op. cit., p. 1079.
20 "Iaşul socialist", 29 septembrie 1920.
2 1 Vezi şi Gh. 1. loniţă, A. Kareţchi, op. cit., passim ; A. Loghin, 1. Agri
goroaiei, Em. Bold, Iaşul contemporan. Scurt
istoric 1919-1969,
laşi, 1969,
passtm ; Em. Bold, Din activitatea democratică şi antifascistă a profesorilor şi
studenţilor Universităţii ieşene (1920-1925), in volumul Universitatea "Al. 1. Cuza"
din Iaşi la a 50-a aniversare a P.C.R. Referate şi studii, laşi, 1971, p. 227 şi urm.
:r. Vezi recenzia lui Adrian Macovei
din Anuarul Institutului de istorie şi
arheologie "A. D. Xenopol", laşi, 1971, p. 482.
23 .,Opinia", 12 aprilie 1920.
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exprimat dezacordul cu cuziştii şi, in acelaşi timp, increderea deplină in victoria
democraţiei. El arăta că, în condiţiile în care se realizase fuziunea intre "Frăţia
de cruce" şi "Garda conştiinţei naţionale'., cind A. C. Cuza se orienta .,cit mai
spre dreapta", frontul democratic devine tot mai larg. "La drumul mare al istoriei
pe care vin alaiurile democraţiei cu steaguri roşii şi cu muzici noi, se aţine d-1
Cuza, cu d-nii Zelea şi Şumuleanu [ .. . ]. Zadarnic se zăgăzuiesc aceşti oameni negri
ai trecutuiui in faţa Democraţiei. Democraţia va trece peste dînşii" 24.
Numeroşi studenţi deveneal\1 conştienţi de pericolul grav pe care-I prezentau
acţiunile elementelor extremiste. La 1 iulie 1920, zi'arul .,Opinia" publica un co
municat, semnat de peste 150 studenţi ai Universităţii din la!Ji, care condamna
ferm mişcările naţionaliste : "Ne ridicăm in contra tuturor incercArilor de tul
burare a vieţii noastre studenţeşti şi facem apel la toţi, colege şi colegi, să adere
la manifestarea liberă a conştiinţei tinere şi oneste pentru a da dovada, in faţa
opiniei publice, că merităm tot respectul şi concursul in munca noastră depusă
in şi afară de Universitate".
Deputatul · Gh. Tănase� ca şi alţi deputaţi socialişti sau cu orientare demo
cratică, a condamnat noul curent ultrareacţionar. El aducea la cunoştinţa Came
rei că autorităţile n-au luat măsuri "pentru a potoli zelul de aţiţare la pogrom
al ziarului ...Unirea,. de la laşi, al cărui director este d. A. C. Cum", n-au · luat
măsuri "contra studenţilor care au devastat tipografia şi redacţia ziarului «Lumea...
din Iaşi" şi care ameninţă pe unii conducători socialişti ieşeni 25. Cind este vorba
de manifestaţii socialiste paşnice, autorităţile mobilizează armata, dar nu intervin
atunci "cînd studenţimea antisemită devastează şi ruinează domiciliile cetăţe
neşti". Atacul la adresa lui A. C. Cuza era foarte puternic, cerindu-se înlăturarea
lui din învăţămînt : "Ce măsuri s-a luat pentru a se scăpa Universitatea din laşi
de per manenta ruşine ce o reprezintă universitarul d. A. C. Cuza, care, de la înăl
ţimea catedrei universitare, îndeamnă la huliganism şi antisemitism strudenţimea
ce vine să se lumineze pe băncile acestei inalte instituţii de învăţămînt şi ce pă
rere are d. ministru al instrucţiei publice despre ...onoar_ea.. ce se aduce Univer
sităţii din Iaşi de către un profesor ce şi-a asumat cunoştinţele şi scrierile atitor
oameni de ştiinţă, erijîndu-se în autorul lor, cum e cazul d-lui A. · C. Cuza, ·· şi
·
·
care asumare, in limbajul poporului, se numeşte furt" 26.
In mai multe rinduri, în Senat, profesorul Paul Bujor de la Universitatea
ieşeană, om de ştiinţă · cu profunde vederi democratice, a răspuns atacurilor lui

A. C. Cuza. Paul Bujor evidenţia caracterul reacţionar al atitudinii lui A. C. Cu�a

şi observa, foarte bine, principala cauză a rupturii politice dintre acesta şi N. Iorga.
A. C. Cuza - arăta Paul Bujor - nu a înţeles spiritul nou, democratic ce se
manifesta puternic, imediat după război, atit pe plan internaţional cit şi pe plan

intern. Adresîndu-se lui A. C. Cuza, Paul Bujor declara : "D-voastră, totdeauna,
aţi fost contra evidenţei, nu aţi ştiut niciodată să fiţi în nota timpului, ceea ce
24 Jbfdem, 5 aprilie 1920.
25 "Dezbaterile parlamentare. Adunarea Deputaţilor", şedinţa din 3 iulie 1920.
in "Monitorul Oficial", nr. 18, 7 iulie 1920, p. 195. Pe parcursul acestei interpelări,
adresate miniştrilor de interne, de instrucţie publică şi de război, in legătură cu
cazurile de huliganism naţionalist la laşi, Gh. Tănase a fost susţinut de depu
tatul dr. N. Lupu, cunoscut pentru orientarea sa democratică şi, apoi, antifascistă.
26 Ibidem. In 1899, a apărut lucrarea lui A. C. Cuza, pespre poporaţie, în
baza căreia el devine, în 1900, titularul Catedrei de Economie politică de la Uni
versitate-a din Iaşi. Jn 1911, Em. Soc0r, in O ruşine universitarii. Plagiatul D-lui
A. C. Cuza, scotea în evidenţă faptul că A. C. Cuza a plagiat : Despre poporaţie
"este un plagiat grosolan şi neruşinat". !In prefaţa la ediţia a 11-'a a broşurii sale1
Em. Socor preciza că principalul motiv care 1-a determinat să scoată, in 1923, o
notiă ediţie este faptul că agitaţia naţir.malistă printre studenţi "a luat - sub
imboldul d-lui A. C. Cuza - · proporţiile periculoase cunoscute", prin înfiinţarea,
adăugăm noi, a "Ligii apărării naţional-creştine" (Vezi Em. Socor, O ruşine uni.:
versitarl!. Plagiatul D-lui A. C. Cuza, ediţia a II...oa, BucUreşti, 1923, p. 3).
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(fapt care - nota ns., I.A.) v-a deosebit de d. Iorga ( ... ]. Aţi rămas în IU.rină".
Criticind extremismul lui A. C. Cuza, profesorul ieşean dezvăluia, de la tribuna
Senatului, încă in vara anului 1920, caracterul demagogic, diversionist al pro
pagandei mistice desfăşurate de cuzişti : .,Ceea ce ne-a revoltat atunci nu au fost
ideile religioase în sine, ci specula cea s-a căutat să se facă în numele acestor
idei" v. Este o caracteristică a mişcării naţionaliste şi fasciste din ţara noastrA
preocuparea de a utiliza misticismul religios în propaganda de înşelare a maselor
populare. Această preocupare a primit riposta hotărîtă a forţelor democratice, a
unui mare număr de intelectuali care au combătut, pe diferite căi, misticismul
şi iraţionalismul promovat de cuzişti şi, apoi, de legionari.
Deosebit de semnificativ pentru •a titudinea celei mai mari părţi a corpului
electoral din judeţul laşi este rezultatul local al alegerilor parlamentare din 1919
şi 1920. In noiembrie 1919, lista ."Partidului socialist-naţional" a fost, la Iaşi,
singura listă participantă la alegeri care n-a obţinut nici un Loc în Cameră 28•
Dacă, în aceste alegeri, A. C. Cuza a fost ales (pe lista Partidului naţionalist
democrat), în următoarele alegeri (mai, 1920), lista naţionalistă a lui A. C. Cuza
a fost înfrîntă, nereuşind să obţină aici nici un mandat 29• Faptul dovedeşte că
cea mai mare parte a c.etăţenilor din judeţul Iaşi respingeau lozincile dema
gogice ale naţionalismului extremist. In formarea acestei atitudini un rol deose
bit l-a avut activitatea desfăşurată de mişe'area socialistă şi democratică, de
combatere, în diferite direcţii, a organizaţiilor ultrareacţionare - chiar din mo
mentul apariţiei lor.
Crearea Partidului Comunist Român 'a determinat o intensificare a luptei
impotriva organizaţiilor extremiste şi o lărgire a mijloacelor de demascare a
caracterului lor periculos. In mai multe articole, în septembrie-decembrie 1922,
ziarul "Socialismul" sublinia datori"a muncitorimii de a înăbuşi, "aşa cum se
cuvine, încercările fasciste ale bandelor antisemite" 30• Fascismul, dezvoltat in
Italia şi in alte state capitaliste, îşi face apariţia şi la Ilf)i ; in această situaţie,
"proletariatul din România va avea deci de luptat şi impotriva teroarei guver
namentale, ca şi in contra bandelor plătite de capitalişti şi susţinute de guvern" 31 •
La inceputul lunii februarie 1923, Comitetul Secţiunii Bucureşti a P.C.R. a lansat
un apel către clasa muncitoare, către masele populare, pentru a se organiza in
vederea apărării democraţiei ameninţate de extrema dreaptă 32•
O caracteristică a activităţii Secţiunii P.C.R. Iaşi, chiar din primii ani de
existenţă, a constituit-o lupta dusă impotriva mişcării naţionaliste. In presă, in
intruniri publice, prin adeziunea la măsurile adoptate de conducerea Universi
tăţii de combatere a actelor samavnlnice etc., Secţiunea ieşeană a P.C.R. s-a
manifestat ca apărătoare hotărîtă a democraţiei 33. Nu intră în obiectul acestui
articol analiza acţiunilor antinaţ:onaliste desfăşurate la Iaşi în primi ani ai
deceniului al III-lea. Amintim, totuşi, faptul, deosebit de semnificativ că, la laşi,
în 1923, sub conducerea Secţiunii comuniste, a apărut ziarul "Scînteia", "prima
tribună de luptă de idei din România, contra cuzismului, codrenismului, curente
ce au stat la baza apariţiei organizaţiilor profasciste şi fasciste din România ... " 34•
In perioada 10 februarie-27 octombrie 1923, cînd a apărut acest ziar, au publie'at
27 "Dezbaterile parlamentare. Senatul", şedinţa din 26 iunie 1920, in "Moni
torul Oficial", nr. 5, 1 iulie 1920, p. 44.
28 "Dezbaterile parlamentare. Adunarea
Deputaţilor", în "Monitorul Oficial",
nr. 6 din 3 decembrie 1919, p. 51-52.
29 Ibidem, şedinţa din 23 iunie 1920, în "Monitorul Oficial", nr. 4, 26 iunie
1920, p. 19.
3° ,.Socialismul", 7 decembrie 1922.
3 1 Ibidem, 25 septembrie 1922 (cf. Al. Gh. Savu, op. cit., p. 18).
32 Al. Gh. Savu, op. cit., p. 19.
33 Marin C. Stănescu, Secţiunea P.C.R. Iaşi in perioada anilor 1921-1924,
Anale de istorie, nr. 4, 1972, p. 129.

34 I bidem.
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a1c1 articole comunişti, socialişti, profesori universitari etc. (Timotei Marin, Ştefan
Voitec, C. 1. Parhon, Traian Bratu, N. Leon ş.a.)
S-'a afirmat că mişcarea antifascistă din RomAnia îşi are originile in anii
avintului revoluţionar de după primul răzooi mondial, cind a apărut ca o ripostă
impotriva naţionaliştilor lui A. C. Cuza 35• Aspectele luate de noi in discuţie - la
care, evident, se pot adăuga şi altele - subliniază justeţea acestei afirmaţii. Inca
drată organic in mişcarea democratică la nivel naţional şi parte deosebit de activă
a acesteia, mişcarea antinaţionalistă din Ia$i a apărut ca un reflex necesar, ca o
ripostă promptă dată organizaţiilor extremiste, ultrareacţionare.
.

LA LUTTE DU MOUVEMENT SOCIALISTE ET DtMOCRATIQUES
DE IASSY CONTRE LES ORGANISATIONS NATIONALISTES
D'EXTRtME DROITE (1919-1920)
R e s u m e
A la fin de la premiere guerre mondiale se constituerent en Roumanie des
organisations nationalistes d'extreme droite ("Garda conştiinţei naţionale", 1919,
"Fc.ăţia de cruce" - 1919, etc.) qui eurent vite f•ait de devenir des organisations
a coloris fasciste. Elles menerent une activite antisemite, antiouvriere et ă carac
tere de diversion. Sous le patrohage de A. C. Cuza, la premiere crea, ă Iassy, le
"Parti socialiste-national" et les ,.syndicats nation·a ux" dant le but etait de pre
venir l es greves et, generalement, de saper le mouvement ouvrier. Certains mi
lieux gouvernementaux encouragerent, directement ou par intermediaire, la crea
tion et !'activi te des organisations extremistes, afin de pouvoir s'en servir dans
la lutte contre le mouvement ouvrier et leurs adversaires politiques.
Le mouvement socialiste et democratique de Iassy demasqua le caractere
ultrareactionnaire des organisations n·ationalistes, des leur creation. Les journaux
socialistes (,.Iaşul socialist") et democratiques ("Opinia") de Iassy adopterent une
attitude ferme vis-ă-vis des actions violentes des partisans de A. C. Cuza ; la
plupart des professeurs de l'Universite 5ie situerent sur des positions democratiques,
en combattant avec vehemence les actions des etudiants extrernistes. Les repre
sentants socialistes (Gh. Tănase) et democrates (le professeur universitaire Paul
Bujor) de la viile de Iassy ă la chambre des depute, exigerent des mesures effica
ces, capables de barrer la route au nationalisme. Aux elections legislatives de
mai 1920, la faction nationaliste de A. C. Cuza fut vaincue ă Iassy : elle ne put
obtenie un mandat.

35 Al.

Gh. Savu, op.

cit., p. 19.
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