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Istoria glorioasă a Partidului Comunist Român, indisolubil legc1ti\
de înfăptuirile de ostăzi a celor mai fierbinţi năzuin~e de progres social. libertate şi inclcpenctcnlă natională, făurite de înaintaşi, de-a lungul secolelor, a confirmat pe deplin un adevăr istoric de necontestat.
acela că partidu 1 comunis-t este continuatorul celor mai bune tradiţii
de luptă ale poporului român.
Rezultat •al maturizării, timp de o jumătate de veac a proletariatului. a mişcării muncitoreşti şi democratice din România, a clarificării
politice şi ideologice în interiorul forţelor de clasă proletare, şi al con·
fruntării social(, şi politice cu altP clase, în primul rînd cu burghezia,
Par-tidul Comunist Român a continuat şi ridicat pc o treaptă superioară
lupt,a tuturor acestor factori de progres din societatea românească modernă, dovedindu-se un demn urmaş. Profund u.Lnşat idealurilor de progres şi ,Ji,bertate, pentru care au luptat secole de-a rîndul generaţii şi
qeneratii de înaintaşi. în cele mai grele momente ale epocii contemporane, cînd cuceririle înaintaşilor erau ameninţate de forţele reacţiunii.
Partidul Comunist Român ,a stat neclintit de veghe apărării intereselor
fundamentale, sociale şi natioriale, ale poporului, al2 ţării.
Clc1sele dominante. care văzuseră în tînărul partid comunist un
duşman de temut, au dezlănţuit teroarea împotriva lui. iar în 1924 au
decretat desfiinţarea lui, ca şi cum o as·emenea măsură putea suprima
legile evoluţiei istorice, care au dus la crearea lui şi 1-·au investit cu
rolul de hegemon în transformrHea revoluţionară a societăţii româneşti.
Sintetizînd ucest adevăr istoric, în răspunsul dat unor ziarişti stră
ini, care au întrebat de ce acordă statul şi partidul nostru o aşa de
mare a ten ţie tradiţiilor luptei patriotice şi revoluţionare, secretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a spus: ,,Purtidul Cohttps://biblioteca-digitala.ro
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munist nu a apărut întîmplător în România. El este rezultatul unui întreg proces de dezvoltare economică-socială, care a dus la maturizarea
clasei muncitoare, a luptei revoluţionare şi la formarea Partidului Comunist Român. Oare cum ar fi posibil ca un partid care îşi propune să
conducă poporul pe calea făuririi unei orînduiri mai drepte, a orînduirii
socialiste, să nu cunoască trecutul de luptă? !mi închipui că un asemenea partid ar fi sărac, ar fi lipsit de vlagă şi fără nici o îndoială că
nu s-ar bucura nici de sprijinul, nici de încrederea poporului" 1 •

În această dublă ipostază, rezultat al dezvoltării istorice însăşi şi
continuator pe .pl,an superior a1l tradiţiilor seculare de luptă ale poporului, dt şi de ,purtMor conştient al luptei pentru făurirea unei orînduiri
noi, superioare, orînduirea socialistă, Partidul Comunist Român era leqa l indestructibil de soarta poporului, ale cărui interese le reprezenta.
El era obligat să cunoască realităţile în care îşi desfăşura activitatea,
ori acC'ste rf'alităţi aveau un trecut istoric şi numai pe baza cunoaşterii
acestuia se putea acţiona asupra prezentului, în vederea făuririi unui
viilor mai bun pe scama poporului exploatat şi asuprit secole de-a rîndul. În trecutul istoric, cu care poporul nostru se poate mîndri, partidul
comunist găsea şi un izvor de învăţăminte. Spre deosebire de clasele
e:xiploat,atoare a căror reprezentanţi nu aveau nici un interes ·să popularizeze nid măcar momentele semnificative din propriul lor trecut,
din care eventual masele ar fi putut trage anumite învăţăminte, purtă
torii de cuvîn1 ai proletariatului, comuniştii, legînd trecutul cu prezentu/, reactualizînd date şi fapte din trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat al poporului, erau interesaţi să cunoască şi să tragă învăţămintP

din tot ceea ce istoria le punea la îndemînă pentru a lumina c•alea prezentului şi a de6cifra viitorul.
în trecutul istoric, partidul comunist găsea un izvor nu numai de
cunoaştere a existenţei poporului român de-,a lungul secolelor, dar şi
despre procesul dezvoltării societăţii, despre legile obiective ce guvernau acea.stă dezvolt.are, înţelegînd astfel mai bine cum să acţioneze în
spirilul cerinţelor progresului.
Înfă~işînd, pe această bază, în antiteză cu realităţile prezentului şi
cu pozjlia claselor dominante, idealuriki cele mai înaintate pentru care
au mililat tortele progresiste ale societăţii în tot decursul istoriei noastre, Partidul Comunist Român nu uita nici un moment să înfăţişeze poporului muncilor perspectiva însufleţitoare a răsturnării de la putere c1
exploulalorilor, a transformării revoluţionare ,a societăţii şi făuririi unei
orînduiri mai bune şi mai drepte. Aceste idealuri au însufleţit pe făuri
torii purlidului comunist cînd -au declarat la Congresul I al partidului
că s-au întrunit la Bucureşti „ferm hotărîţi să deschidă proletariatului
român drumurile care îl vor duce hotărît la victorie"!?.
1

1
Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste multi/Cltcrnl dcz\·o/talc, voi. I, Editura politică, Bucureşti, 1968, p. 462-463.
~ Documente clin istoria mişcării muncitoreşti din România. 1916-1921, [diturn

politici"t,

Bucureşti.

1961, p. 680.
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Urmărind cu sfinţenie acest ţel, în anii cruntei ilegulităţi, membrii
partidului comunist ·au înfruntat teroarea regimului exploatatorilor, au
stat întotdeauna la postul lor de luptă, îndurînd nenumărate persecuţii
şi prigoane, dar au apărat cu eroism demnitatea pc1rtidului şi au ţinut
treaz spiritul revoluţionar, crezul în viotoria inevitabilă pentru cauw
oare luptau.
Această forţă şi tărie morală a comuniştilor îşi avea izvorul în
educarea lor de către partid în spiritul dragostei şi respectului faţă de
munca şi lupta înaint·aşilor. Cele mai nobile ţeluri de luptă ale poporului şi ,ale forţ,elor socia•le şi pohtice înaintate, care au jalonat istoria
României de-a lungul secolelor, au ,stat în atenţia comuniştilor din primele zile ,ale activităţii lor. Acest ,crez a fost exprimat cu hotărîre la
primul Congres al partidului, atunci dnd cei prezenţi au declarat că
pornesc conştienţi l•a lupta „care va fi grea şi plină de sacrificii, dar şi
plină de speranţe, pentru ca în timpul cel mai apropiat să aducem prin
sacrificiul nostru dezrobirea proletariatului "3 - asumîndu-şi ,astfel răs
punderea istorică de a ,continua oper•a înaintaşilor şi ,a ridica societatea
românească pe treapt,a celei mai înaHe civilizaţii, eliberată de exploatare-a şi •asuprirea omului d2 că:tre om. Numai în felul ,acesta, prin
respectarea legămîntului dat. partidul şi-a cîştigat pe drept încrederea
şi respectul întregului popor.
Adînc ,ancorat în realităţile ţării, ·care-şi aveau la rîndul lor rădă
cinile adînci într-un trecut milenar, Partidul Comunist Român, militanţii
săi de !frunte au pus la lbaz·a întregii lor activităţi studiul realităţilor
concrete, analizînd toate evenimentele „prin prisma sarcinilor istorice
ale proletariatului", conştienţi fiind ·cum afirmau ei înşişi, că „din istorie trebuie să tragem învăţăminte; nu este permis ca clin motive sentimentale să aruncăm asupra ei vălul uitării"~. Sînt afirmaţiile unui articol din Morosvălgyi Munkcis ( din 11 septembrie 1921) în legătură •cu
necesitatea de a studia experienţa grevei generale din octombrie 1920,
care impunea promovarea unei politici revoluţionare consecvente în
activitatea organizaţiilor de dasă ale proletariatului român. Aceeaşi
idee era susţinută într-un ·articol din Socialismul în legătură cu probleme·le organizatorice care stăte,au în faţa tînărului partid comunist, în
care ·se afirma: ,,Numai ţinînd !:ieama de condiţiile şi particularităţile
istorice ale ţării vom putea ·determina formele de organizare pentru
aici";'.
Aplicînd în practică aceste deziderate, atunci cînd au trecut la reorganizarea pe baze noi a vechiului .partid socialist din ţara noastră,
comuniştii au putut privi cu încrede-re viitorul, încredere legitimă izvorîtă din conştiinţa că activitatea lor se baza pe un trecut îndelungat
~

Ibidem, p. 723.
Documente din istoria partidului comunist şi a mişcării muncitoreşti revoluţio
nare ?in România (mai 1921-august 1924), Editura politică, Bucureşti, 1970, p. 39.
·' Socialismul, 1922, nr. 91 (4 ianuarie).
4
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ele luplă şi pc' o ho~~ctlă cxperil'tllct revoluţionara. \-orbind ele dctiunea
ele rcor~Jdni1ure c1 sc>ctiunii Bucurcşli c1 pctrliclului, unul clin militcintii de
frunle cti mişcării comunislC', Lucreţiu PălrciŞCdllll, se ric1 în 1922: ,,Co11tinuc1 lori ai vechi ului 1rn r li ci socicJ Ii s L. noi, µarlidu I cornu ni s l. începem
orqtmizarcc1 şi luptc1 cu lot bc1~J<1jul ele experienţe si învătămin le ale
unui trPcut furtunos"". [stC' o subliniPre clară ct lc~JE1lurii indisolubile
dintre treculul istoric cil mişdirii muncitoreşti şi socictlistP şi ctctivitr1lec1
tînărulu i partid comunisl.
De· clltfC'I, comuniştii au înţples dP la început că partidul n-ar fi
existat fără lupta revoluţionară ele pînă atunci şi că experienţa luptelor
muncitoreşti din anii 1918-1920, îndeosebi experienţa grevei genernle
din octombrie 1920, ,,a creat premizele favorabile pentru înfiintctrect
partidului comunist" clupă cum afirma chiar unul din membrii Biroului Politic, El<•k Kăblos, într-o retrospectivă a activităţii partidului
din primii ani de existenţă. ,.Istoria anilor 1918-1919 - spunea el in
continuare - -a învătc1t muncitorimea că numai prin puterea ei proprie
poa-te sili burghezia la concesii. Iar experienţa anilor 1920, 1921, 1922 şi
1923 a învăţat clasa muncitoare că fără întrebuinţarea tuturor [artelor
de care dispune, asigurarea institutională a situatiei de clasă nu va putea să realizeze nici o cucerire trainică" 7 • Dind dovadă de capacitatea
ele a trage învăţăminte atît din trecutul mdi îndepărta•t, cit şi mai apropiat, comuniştii c1u înţeles că înfiinţarea partidului era o necesitate istorică şi o g-arantic a trăiniciei succeselor în lupta lor revoluţionară.
Stegar al maselor pentru dezrobirea lor socială, pentru înlăturarea
unei orînduiri nedrepte şi asupritoare, Partidul Comunist Român găsea
în trecutul istori-c un izvor de învătăminte pentru cunoaşterea temeinică
a realităţilor pe c-are era chemat să le schimbe, realităţi care-şi aveau
şi ele rădăcinile lor istorice. Iată de ce studiul trecutului de luptă al
poporu1ui, luptă care c-aracteriza istoria mii-enară a poporului român,
în vederea unei mai bune înţelegeri a prezentului, şi, în acelaşi timp,
preluarea şi dezvoltarea, potrivit momentului şi noilor conditii istorice,
a trecutulU'i de idei cucerit în această luptă -a constituit şi constituie şi
azi pentru Partidul Comunist Român o preocupare permanentă.
lntărind sentimentele de solidaritate cu trecutul, prin propagarea
în mase a cunoaşterii glorioaselor tradiţii revoluţionare ce caracterizează acest trecut, comuniştii contribuiau la consolidarea mişcării însă.şi, la ridicarea nivelului politic al celor chemaţi să se înroleze în
lupta pentru transformarea revoluţionară, pentru apărarea intereselor
fundamentale, sociale şi naţionale, ale poporului, ale tării. Este semnificativă în acest sens Rezolu/ia Plenarei C.C. al P.C.R. şi a Comisiei
Centrale de Control din iulie 1925, care a subliniat importanţa studierii
unor momente din trecutul istoric de luptă al poporului. ctrătînd de
exemplu, că la îndeplinirea sarcinii deosebit de actuale şi stringcnt2
Doc11mP11/(' clin islori(l partidului comunist ... , p. 1-10-141.
; /l>ic/<•111, p. 45G.

i;
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pentru tinărul partid comunist. aceea a educaţiei revoluţionare a membrilor săi. ..... va contribui studierea clin punctu I nostru de vedere a
mişcării revolutionare din Românict (Horea, Cloşca şi Crişan, Tudor
Vladimirescu, Avram Iancu, f'tc:.)''s. Receptarea largă a tradiţiilor glorioase înscrise de înaintaşi pe răbojul istoriei şi dliludinea de hotărîlc1
apreciere a acestor tradiţii a constituit o trăsătură de bază a activită/ii
educative a partidului comunist.
Acordînd o atenţie majoră înarmării membrilor săi şi a maselor
largi muncitoare cu experienţa pe care trecutul istoric o punea în faţa
acelora care erau chemaţi să revoluţioneze prezentul. Partidul Comunist
Român ajuta în acelaşi timp masele să înţeleagă mai bine şi să-şi însuşească ţelurile politicii sale, căci retrospectiva tradiţiilor glorioase
nu pute-a fi dedt utilă, în sensul ilustrării continuităţii şi solidarităţii
mişcării comuniste cu aceste trncliţii.
Relevarea şi popularizarea momentelor celor mai semnificative c.:-tH'
jalonează istoria poporului nostru se înscriau în cadrul bogatei şi
rodnicei activităţi educative desfăşurate de partidul comunist de-a lungul întreqii sale existenţe - ca o contribuţie remarcabilă nu numai la
ridicarea nivelului politic al conştiinţei de clasă, dar şi de ordin mobilizator în luptă. ln contextul nou al vietii social-politice, creată prin
desăvirşirea unităţii naţionale ele stat, cînd proletariatul şi forţele sociale care-l urmau trebuiau să acţioneze cu tot mai multă fc>rmitalc în
lupta pentru eliberarea de sub orice fel ele exploa,tare şi asuprire, comuniştii. înanm1ţi cu învăţătura marxistă, invocau dintr-o perspectivă
calitativ superioară figurile şi evenimentele istorice proeminente, conferindu-le adevăratele lor dimensiuni. Semnificatic:1 invoc8rii faptelor
şi evenimentelor revolutionare din LH'culul istoric, cc1 şi i:l personalită
ţilor cmc au ilustrnl ctCC'St trecut, l'ri:l di:!Lct de perspectiva însufleţitoare,
garanti.ltă dP partidul revoluţionar cd clc1sei noastre muncitoare, c1 răs
turn li ri i de lc1 putere a exp \oa ta tarilor, i:l transformării revoi u ţiona re a
societătii şi Uiuririi unei vieţi mai bune şi mai fericite pentru cei ce
muncesc.
Analizînd situaţia şi rolul partidului clasei muncitoare în societatea
românf'r1scă a vremii. Socialismul scria: .,Isloria, care calcă netulburată j)(>Sle vointc1 de pitici c1 guvernanţilor, a încredinţat partidului comunist qlorioasa misiune de a conduce muncitorimea la izbîndă în lupta pentru .scuturarea jugului capit-alisl. Pe căile spinoase, dar pline de
frumusete, ale luptei de clasă, cu jertf.a celor mai buni copii ai lui, partidul comunist nu cunoc1ş-le şovăirea şi osteneala. Sub culele steagului
său se înşiruie tot mai des şi mai des elementele conştiente şi active
ale clasPi munci toarc>, însufleţite de convingerea nestrămutată în biruinţa comunismului"~.
H Arhivu Institutului ele stuclii istorice 5i sociul-politice de pe lîngii C.C. al P.C.R.
[A.1.S.1.S.P.]. colu /\IJ /X-14, lnv. nr. lfi2.
~ Socic1fomul, 1924, nr. 23 (6 febr.).
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Acest sentiment de optimism şi încredere în cauza şi viitorul prolelariatului, al cărui izvor se găsea în cunoaşterea şi preţuirea de către
comunişli a istorici şi legilor dezvoltării ei, era insuflat şi tineretului
comunisl, chemat să ducă mai departe făclia revo•luţionară a celor ce
cădeau pe cîmpul de bătălie împotriva reacţiunii, pentru civilizaţie şi
progres. Aslfel, în apelul „Către tineretul muncitor din România", comuniştii închişi lc1 Jilava subliniau că jertfele celor căzuţi în lupta cu
duşmanul de clasă nu făceau decît să otelească spiritul de luptă al celor care-i urmau: ,,Avem dar înaintea noastră pilda ·eroică ,a tineretului din alte ţări, a tineretului socialist din Rusia, a tineretului socialist
din trecutul mişcării noastre însăşi. Şi pildele tovarăşilor noştri de aiurea, pildele din trecutul mişcării noastre ne-,au întărit nu numai pe noi,
cei deja căzuţi în ghiarele terorii albe, am •avut mulţumirea dispusă să
vedem că ,aceste pilde au rămas lumina conducătoare şi pentru voi. tovarăşi din Tineretul Socialist şi v-au încurajat şi susţinut în lupta aprigă şi sîngeroasă cu burghezia " 10 •
Cu ocazi,a comemorării ,a patru ani de I,a măcelul din 13 decembrie
1918, Socialismul aprecia că teroarea guvernanţilor nu va fi în stare
niciodată să îngenuncheze proletariatul român şi mişcare,a sa revoluţio
nară, căci „pen:tru a distruge mişcarea muncitorea,scă ,ar trebui distrusă
clasa muncitoare însăşi, fără de munca căreia însă „burghezi•a nu poate
trăi". Ridicîndu-şi ql,asul de protest împotriva politicii oprimatoare a
guvernanţilor, gazeta exprima încrederea proletariatu1
lui român în viitorul de ,aur ,al 1comunismului: .,Scrîşnind din dinţi şi ascunzîndu-şi
pumnii strînşi, muncitorul s·e gîndeşte la eroii şi martirii căzuţi acum
patru ani. El ştie că dînşii n-,au căzut zadarnic, el ş:tie că o lume nouă
se cucereşte cu sacrificii, el ştie că cu cît suişul e mai greu, cu atit
mai frumoasă e privelişt•ea din vîrful muntelui. Şi, plecîndu-şi frunţile
şi g•enunchii pe marginea :celor 102 morminte mereu proaspete, muncitorii ştiu că răzbunare.a celor căzuţi v,a veni: răzbunare-a va fi biruinţa
prolelariatului, va fi ma liza ma idealului proletar, va fi înfăptuirea comunismului" 11 • Această încredere le-o dădea cunoaşterea legilor imp-lac,abile ale istoriei, cunoaştere la ,care contribuia din plin studiul trecutului de luptă •ul poporului.
Conferinţa •gener,ală a tineretu1lui muncitor, ţinută l•a Bucureşti în
zilele de 19-20 martie 1922, •salutîn:d memori,a martirilor proletariatului român căzuţi în ,,lupta pentru dezrobire", -ex.prima, totodată, convingerea că e necesar c•a în pr,actica revoluţionară să .fie urmat exemplul luminos al înaintaşilor şi a înfăptui ceea ce aceştia nu reuşiseră,
subliniind ci'i „idealul pe care l-au ,apărat ,prin jertfa lor măreaţă, este
viu în sufletele tinerilor proletari, care nu se vor da înapoi de la nici
un sacrificiu pentru înfăptuirea lui " 1 :?.
10

11
1

~

'Jineretul Sociulist, 1922, nr. 24 (G ian.).
Documente clin istorin pcuticlu/ui comunist ... , p. 386-387.
Tinerelu/ Socio/ist, 1!122, nr. 34 (25 martie).
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întărirea sentimentului de solidaritate cu trecutul, prin propag-arca
în mase a glorioaselor tradiţii revoluţionare ce ccnaclerizau acest trecut, îşi are pentru Partidul Comunist Român explicaţic-1 nu numai în
c1taşamentul său pentru ideile şi faptele înaintaşilor. a căror continua tor
se considera pe drept cuvînt, da•r este, totodată, o clovi:lclă c1 mc1turilătii
sale politice, de înţelegere a evoluţiei istorice a ţării noc1strc, a cărei
caracteristică ele bază era nedesăvîrşirea revoluţiei burghezo-cJc,mocratice. Obiectivele acestei,a, care au stat în faţa revoluţionarilor români încă de la mijlocul se·colului al XIX-iea, îşi mai păstrau vcdabililatea şi actualitatea, în bună ,parte, şi în secolul al XX-lea clupa înfiinţarea P.C.R.
Conştienţi de rolul istoric al proletariatului în societatea românească a vremii, comuniştii au desfăşurat cu perseverenţă o activitale
de demascare a rolului -reacţionar al burgheziei, al guvernanţilor români în general în frunte cu monarhia. încă în ianuarie 1922, Gh. Tă
nase a prezent-al în parlament o declaraţie ,a deputaţilor socialişti de
neîncredere în guvern, atitudine ce avea la bază ·o temeinică analiză a
evoluţiei vieţii politice româneşti, care, după cum spunea dedaraţia
era „bogată în fapte reacţionare", chiar mărginindu-se a enumera momente ca 1907. 13 iunie 1916, 13 decembrie 1918, octombrie 1920, ca şi
măsurile represive luate de guvernanţi împotriva participanţilor la Congresul I al P.C.R. Pornind de la analiza atitudinii daselor dominante în
acele momente istorice şi apreciind că şi guvernul de atunci, continua
a deţine închişi ,pe muncitori şi a-i judeca l,a Consiliul de război", fapt
care demonstr,a că „nu face decît să continuie tradiţia tuturor guvernelor burgheze, adică nesocotind toa·te legile şi Constituţia burgheză de ele făcute - faţă de cla.sele producătoare ale ţării ... ", deputaţii socialişti declarau: .,Ni se cere un vot de încredere sau de bl,am la adresa
guvernului. Din experienţa politică a mişcării socialiste internaţionale
rezemată pe principiile nestrămutate şi nediscutabile ,ale marxismului
ştiinţific, n-,am avut încrede în guvernele burgheze trecute, cum nu
avem încredere în niciun guvern burghez. lncrederea noastră merge la
un singur guvern: 1la guvernul izvorît din ,conştiinţa maselor muncitoare
socialiste, la guvernul republicii soci,aliste" 13 • Procesul cunoaşterii trecutului istoric, cu toate învăţămintele sale, avea ,astfel drept scop gener-aliz,area lui teoretică şi ,ap!i,carea ,ace,stei generalizări în activitatea
pr,actică revoluţionară.

Din analiza evoluţiei istorice -a societăţii româneşti, comuniştii au
fost cei ,c,ar,e au tr,as concluzi,a ştiinţHică ce se impunea şi anume, că
proletariatul, în .frunte cu partidul său revoluţionar, era •chemat să desăvîrşe•ască şi să ducă mai departe glorioasele tradiţii ele luptă ale
înaintaşilor pentru progresul material şi spiritual al societăţii româneşti, să desăvîrşească revoluţia burghezo-democr,a tictî. şi stî. treacă la
revoluţia ·socialistă. încă la Congr,esul al Ii-lea al P.C.R., din 3-4 oeIJ

Documente clin istoria µarlicJului comunist ... , p. 120.
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tombrie 1922, de la Ploieşti, combătînd ,politica de subordonare econoa ţării faţă de marile puteri imperialiste, se sublinia:
,, ... burghezia devine trădătoare chi,ar a rolului ei istoric de creatoare
a statelor naţionale independente, devine incapabilă a păstra neatîrnurea întregului popor. Numai proletariatul, moştenitor al sarcini/or
mică şi politică

istorice ale burgheziei .şi continuator al transformărilor sociale va putea ... prin înfăptuircn revoluţiei sociale (socialiste - sub!. ns.). să elibereze popoarele mici de sub orice asuprire" 1~. Pentru pa,rtidul comu-

nist din ţara noastră se punea .astfel nu numai problema valorificării
întreg'ii experienţe acumulate de popor, de proletariat şi mişcarea muncitorească şi democratică din România, dar şi de a reprezenta în societatea românească nucleul în jurul căruia să 5e polarizeze toate forţele
progresiste democratice, inclusiv păturile micii burghezii, intelectualitatea pro~Jresistă, păturile muncitoiue de la oraşe şi sate.
C'ullivînd tradiţiHe istorice, partidul comunist educa pe membrii săi
să ,aibă dragoste şi încredere în popor, le dezvolta conştiinţa responsabilităţii în f.aţa poporului, trăsătură primordială care ,a călăuzit întreaga a,cţiune istorică a comuniştilor. Permanent, în cele mai grele
momente, politica Partidului Comunist Român a exprimat devotamentul
neclintit al .comuniştilor pentru oauza poporului, înaltul lor patriotism.
Aceste trlisături s-au constituit printr-un proces educativ, în care un
rol de importanţă deosebită I-a avut conştiinţa unui trecut istoric glorios, exemplu şi îndemn hotărîtor în adivitatea partidului.
Pentru tinărul partid comunist, care şi-a începul activitatea în condiţii deosebit de grele, de teroare şi persecuţii, cu arestarea majorităţii
cadrelor de conducere, se punea cu mai multă acuitate de cit oriunde
formarea de noi oadre revoluţionare. îndreptîndu-şi atenţia spre tineretul muncitor, Partidul Comunist Român s-a străduit să-i insufle un
spirit combativ, duhlat de un înalt nivel ideologic şi politic, pentru a-l
face capabil să se orienteze în mersul evenimentelor şi să aplice creator teoria rnvolutionară la condiţiile concrete ale tării noastre. Înarmaţi
cu învăţătura marxistă, comuniştii au pulul sesiw în intreag.1 sa amploare, influenţ.a pe rnre trecutul glorios de luptă al poporului o dVea
în procesul de ridicare spirituală ,a maselor, dar şi de formare a cadrelor de luptători din rîndurile tinert>tului. Tradiţiile istorice au constituit unul din factorii primordiali de educaţie revoluţionar-patriotică,
mai ciles a generaţiilor Linere, chemate să preia ştafeta înaintaşilor sau
a militanţilor căzuţi sub ascuţişul terorii guvernanţilor.
In ajunul Conferinţei generale pe ţară a tineretului socialist, din
martie 1922, redacţia gazetei Tineretul Socialist, consacrînd numărul
acestui eveniment, reamintea tinerilor glorioasele zile ale Comunei din
PMis, a cărei amintire se serba în acele zile, aprecia că la începutul
noului drum pe care se avîntau tinerii muncitori, trebui,au să fie conduşi „de spiritul de jertfă ·al celor dintîi martiri ,ai cauzei proletare", să
H

Jbiciem, p. 330

https://biblioteca-digitala.ro

Tracliţi;/,,

·~lorice progresiste -

lt'Wllf ele ic/ci

17

fie „călăuziţi de pildelP tuturor celor cc> în şirul veacurilor au ştiut să
lupte şi să se jertfească pentru credinţele şi idealurile lor". Concluzia
pe care o desprindea din aceastci rememorare era aceea că, una din sarcinile importante pe care ,avea să o traseze Conferinţc1 tineretului, era
aceea a studierii trecutului istoric, pe a cărui experienţă urma să-şi traseze sarcini1'e de viitor: ,,Trecutul să ne dea învăţăminte: din experienţele mişcării tineretului să scoc1tem îndrumări sănătoase pentru viitor"15.
Privind în mod dialectic le~Jăturu dintre trecut, prezent şi viitor
în sensul înglobării organice a trecutului în activHate,a revo'luţionară,
cei 1mai înaintaţi fii ai clasei muncitoare găseau în ,acest trecut justificarea istorică a unor activităţi prezente, care vizau şi un ,alt viitor.
ln articolul privind importanta şi necesitc1tea istorică ·ce ,a determinat
crearea unui partid comunist în România, intituJ,at „Este necesar partidul comunist?", se fac referiri la experienţa Comunei din Paris, subliniindu-se conduzia: .,Ducă clasa muncitoare a,r fi avut în timpul Comunei din Paris (1871) un partid comunist disciplinat chiar unic, prima
răscoală eroică a proletariatului francez ,ar fi reuşit mult mai puternic
şi multe qreşeli şi slăbiciuni ar fi putut fi evitate. Luptele de care e
ameninţat acum proletariatul, în altă situaţie istorică, vor fi mult mai
hotărîtoare decît în 1871 "rn. Vă·zînd astfel în prezent o negare dialectică a trecutului, în senc,ul înglobării în lupta proletariatului a întregii
experienţe din trecut, dar ţinînd cont de noile condiţii istorice, comuniştii români ciu putut porni de la începutul drumului lor cu încr-edere
în viitorul luminos pe care îl deschi.clea purticlul comunist.
Realismul orientlirii politice ·a parlidului comunist, duMat de spiritul umanitar şi patriotic, insuflat membrilor săi prin propag.area tradiţiilor de luptă ale înc1inlc1şilor. t1u contribuit Id aşezare,a pe baze mereu mai solide~ a i:1clivitc1tii revoluţionclfe c1 Pdflidului Comunist Român.
Cunoaşterea şi prctuirca unor evenimen le şi personalităţi din istoria
ţării, constituiau nu numai un izvor ele înv{1ţfiminte, dar şi un îndemn
pentru comunişti de a face Lotul pentru a duce mai departe făclia civilizaţiei materiale şi spirituale pe străvechile me!e,aguri ele patriei.
Retrospectiva tradiţiilor glorioase în clesfăşurare,a lor istorică nu
putea fi decît utilă în sensul ilustrării solidarităţii luptei mişcării comuniste cu aceste tradiţii. Îndemnînd tineretul muncitor la organizare
şi luptă revoluţionară, apelul l,ansat de tinerii comunişti închişi la Jilava se încheia sublinierea importantei mobilizatoare a tradiţiilor de
luptă ale tineretului socialist: ,,Voi, care aţi fost atîl de generoşi la
sacrificii în toate manifestărilf' socialisle din România, voi, care aţi
dat jertfe la 13 iunie 1916 la Galaţi şi aţi căzut Ia 13 decembrie 1918 în
Piaţa Teatrului, care aţi luptc1t şi suferit atît de Ia greva geneM!ă. şi
1
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pînă c1zi ... , voi aveti datoria să ţineţi inainte piept furiei cctpilctliste :;;i
uneltirilor netrebnice şi. făcînd front unic, să luptaţi pentru realizarea
idealului nostru de clc1să" 1 î. Retrospectiva istorică, cu multiplele şi incotestabilele fopte de eroism, cu experienţa acumulc1tă de mişcarea socialistă în lupta împotriva Pxploatării şi asupririi. de la înc<>puturil<:' sale
şi pînă în 1921. au devenit în activitatea Partidului Comunist Român
un mijloc de educaţie revoluţionară a celor chemaţi să ducă mai departe şi sct ridice pe o treaptă superioară tradiţiile glorioase ale înaintaşilor, idealurilor Jor de libertate şi progres.
Continuînd vechea activitate de educaţie socialistă şi patriotică, de
pe poziţii noi. superioare, pe care se situa mişcarea revoluţionară din
ţara noac;tră după crearea partidului comunist. o vastă retec1 de cercuri
şi şcoli muncitoreşti au stat la haza educatiei revolutionare a mas~lor.
Aceste cercuri de studii. devenite adevărate universităti populare, au
fost -adevărate focare de răspîndire a cunoştintelor de istorie, de promovare a experienţei trecutului istoric pus în slujba transformărilor
revolutionare a prezentului şi de edificare a unei culturi proletare. Nu
a existat centru muncitoresc în care să nu funcţioneze asemenea cercuri
de studii, dar, bineînteles, cele mai multe erau în Bucureşti. avînd în
frunte Universitatea Populară. In cadrul cercurilor de ştiinţe sociale
erau studiate discipline ca: istoria omenirii, materialismul istoric, etnografia, ordine<! socială, Marx şi capit·alismul. ş.a. 18 . ln programul pe
anul 1926 al uneia din secţiile Universităţii Populare bucureştene figura
o temă cu titlul semnificativ: Tradiţii re\·oJuţionare 19 •
I.a rîndul său, în laşi. vechi centru al activităţii socialiste, au continuat să funcţioneze mai multe cercuri cullurale muncitoreşti. La
,Scoala socialistă, înfiintată aici în martie 1921, a cărei activitate a fost
continuată, începînd din 1925, de către ,5coala sindicală, de-a lungul
anilor au susţinut prelegeri numeroşi fruntaşi ai mişcJ.rii muncitoreşti,
între care şi istoricul Petre Constantinescu-laşi 20 • Şi tot de aici porneau
acţiunile de coordonare a activităţii cultural-educative muncitoreşti în
alte centre din Moldova: Paşcani, Botoşani, Bacău, Tg. Frumos, Vaslui,
Bîrlad, Focşani. Oraşul Galaţi, puternic centru al mişcării muncitoreşti,
cu frumoase tradiţii revoluţionare, îşi avea o Universitate populară,
care coordona numeroase cercuri de educaţie revolutionară, între care
şi Asociafia cultural-sportivă „Cuza-Vodă" denumire semnificativ8
din punct de vedere al continuităţii trecutului progresist al acestui oraş
în istoria ţăriF 1 • Incă din 1920 şi la Ploieşti şi-a început activitatea o
univPrsitate populară, care organiza cicluri de conferinţe şi şcoli poli17

Tinl'retul Sociali.~/, 1!122, nr. 24 (6 ian.)
P. Lucaciu, V. Pinc.:i, M. Nea~Ju, Capitulul lui ,\'lurx i11 Homcîuiu, Editura politic:\, R11c11rP5li, 1968, p. 33
)!I ll,i<lt'/11, p. 177.
co \ nult'/c cil' i.,101 i,•, I !171, nr. 3, p. 2'..!'I
::i P. Lt1cilci11, \·. Pinc:1, l'-1. Neagu, O/l. l'i/., p. l 7U -1 Î~
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tice în toale centrele petrolifere din \'ctlPct Prc:thovei 2 ~. În Bc1nat activitatea cultural-educativă muncilorea~că era condusă ele o altă Universitate
populară, care funcţiona la Timişoara. In programul de învăţămînt al
acestei universit8.ţi figurau teme ca: istoria omenirii, materialismul istoric, principii religioa5e, ordinea socială, Marx şi c-apitalismul, ca şi
numeroase conferinţe săptămînale cu caracter educativ 23 • Şi în Cluj s-a
desfăşurat o susţinută activitate educativă revoluţionară sub egida Ajutorului muncitoresc român, avînd drept animator pe comunistul Dan
Ştefan. Din toamna anului 1929 au mai luat fiinţă două cercuri culturale şi de studii sociale, unul în limba română şi altul în limba maghi-0ră, care au desfăşurat o importantă activitate de educaţie revoluţionară,
muncitorească.

Acestui

ţel

îi era de altfel

subordonată

activitatea tuturor cercuri-

muncitoreşti. Subliniind faptul că proletariatul în societatea capitalistă era avizat la propriile sale forţe pentru a-şi forma o cultură de
clasă, c-are includea neapărat însuşirea experienţei istorice a înaintaşilor, un ,articol scris de M. Ciobanu şi intitulat Şcoala în societatea ca-

lor

pitalistă'24,

:Se înlreba în astfel de condiţii „Ce trebuie să facă fiecare
muncitor?". Răspunsul era: ,,Cunoştinţele necesare meseriei le poate
lua din ceea ce găse~te în societatea caipitialistă. Ceea c-e se referă însă
la cunoaşterea legilor sociale, a situaţiei sale de clasă, a întregului aparat exploatator burghez - cu un cuvînt cunoştinţele generale necesare
în lupta muncitorimii - fiecare trebuie să le caute în cultura sa de
clasă ... care are o bază de neclintit în Marx şi Lenin genii ale muncitorimii atît în teorie cit şi în acţiune, şi-n toate cărţile în care s-au
strîns învăţămintele revoluţiilor proletare clin aproape întreaga Europă 2 ;;.
Ori acestea nu se puteau obţine în şcoc.llJ burgheză, astfel că proleU1riatul era aviZi.lt la propriile se.de for(e. Deşi cxploatilt şi asuprit, împiedicat în manifer.,Lc1rcu plenară a rnpacitZl\ilor sale crnatoare şi în domeniul spiritualitZdii, prolddfic.1lul român, avînd în frunte partidul comunist, a reuşit să înfrîngă condiţiile vitre9e ale societăţii capitaliste şi
să-şi ,aducă aportul său, pe linia preconizată de cei mai iluştri înain.taşi,
la îmbogăţirea patrimoniului spiritual al ţării şi poporului român.
Plin8 de con\inut şi semni,ficaţii în această direcţie este, pe lingă
activitatea cercurilor ele studii muncitoreşti, şi contribuţia adusă prin
activitatea editorială a partidului comunist. Presa comunistă şi democratică îndruma lă de parlid, broşurile şi manifestele ocazionale, au
adus o contrilmlic meritorie la cunoaşterea trecutului de luptă al poporului de pe poziţiile înaintate marxist-leniniste ale clasei noastre muncitoare. Călăuzindu-se necontenit clupă indicaţiile ideologiei prnletare în
ceea ce priveşte rolul presei muncitoreşti revoluţionare în educaţia
2
~

//Jidcm, p. 180
//Jidc 111
ci //Jid,'m, p. 1131
2
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mc1sc->lor, Pc-irtidul Comunist Român c1 acordat o atenţie permanentă problemei editării şi difuzării a numeroase periodice, centrale şi locale,
broşuri şi cărţi de literatură socialistă, menite să educe masele în spirilul luptei de clasă, pentru înfăptuirea idealurilor de dreptate, ele lihert,ate, socială şi naţională, idealuri spre care au năzuit veacuri ele-a rîndul masele populare, ca şi personalitătile istorice care au exprimat interesele acestora. în cadrul tematicii publicaţiilor Partidul Comunist Român sau ale organizaţiilor de masă de sub conducerea şi îndrumarea
sa, un loc important îl ocupau ma,terialele cu caracter comemorativ,
de aniversare a diferitelor evenimente eroice din trecutul de luptă al
mişcării muncitoreşti din România s-au pe ,plan internaţional, cit şi a
evenimentelor, faptelor şi personalităţilor care au ilustrat istoria milenară a poporului român.
Descifrînd sensul numeroaselor materi-ale care abordau asemenea
teme, se poate lesne desprinde caracterul lor educativ, patriotic de înarmare a celor mai largi pă,turi muncitoare de Ia oraşe şi sate cu experienţa istorică şi. pe această bază. lărgirea orizontului lor de acţiune în
practica rPvoluţionară a confruntărilor de clasă dintrP proletariat şi
clasele dominante. Din materialele prezentate se desprindeau şi erau
subliniate sarcinile care reveneau, pe linia continuităţii istorice, Partidului Comunist în calitate de purtător de cuvînt al proletariatului revoluţionar.

Experienţa istorică demonstra că exercitarea unor drepturi pentru
care au luptat generaţii şi generaţii de înaintaşi. folosirea libertăţilor
cucerite şi înscrise chiar şi în ConstituţiE:', depindPau într-o măsură
hotăritoare de lupta maselor popu lare, sub conducerea forlei revoluţio
nare în frunte cu Partidul Comunist, cel mai fidel şi consecvent apără
tor al intereselor fundamentale ale poporului, ale ţării. încă din zilele
de efervescenţă revoluţionară ale transformării partidului soci a Iist în
partid comunist, în motiunec1 votată, de exemplu, în adunarea de Ia
l Mai 1921, cei pec;te 2.000 de muncitori participanţi din Braşov, declarînd că vor „lupta pe toate căile posibile pentru reîntronarea legalităţii", protestau în acelaşi timp, ,,contra răpirii lih0rlăţilor de întrunirE:',
de asociere şi de presă qarantc1le de Conslitutia ţării, de holărîrile ele
la /\)ba ltrlia şi de conlri:lctul de pace" şi considerau drept „un abuz de
puter0 scoater0a clasei muncitoare> de sub scutul legilor şi întPmniţarPa
conducătorilor ci~';. Muncitorimea conştientă ele drepturile ei va vedea
în lînărul partid comunist continuatorul şi apărătorul consecvent al libertăţilor şi drepturile cucerite de înaintaşi pe seama poporului muncitor. La rîndul său partidul comunist, prin activitatea sa educativă desfăşurată, făcea masele să înţeleagă că exercitarea drepturilor şi libertă
ţilor cucerite şi înscrise în constituţie, depindf:'a în mare măsură de holărîrea şi lupta lor.

~u Drcptuteu (1310,;,u\.), 1921, nr. 2 (U mai)
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în focul bătăliilor de clasă din anii 1918-1920, în decursul
au fost înscrise pagini glorioase, a fost înfruntat cu curai apara•
tul represiv al autorităţilor de stdt, cum c1 fost la 13 decembrie 1918,
Partidul Comunist Român a acordat acestor evenimente o atenţie deosebită în activitc1tea sa educativă. An de clll ziua de 13 decembrie a fost
o zi de mobilizare a maselor la lupta revoluţionară hotă.rilă. Manifestul
Către muncitori şi fărnni săraci, soldaţi şi marinari, închinat zilei de
13 decembrie, pornind de la constatarea că masele muncitoare din tarn
noastră erau în plin avînt al luptei împotriva guvernanţilor, care voiau
să iasă din criză pe s.pinarea poporului, subliniază faptul că musele munci.toare vor şti să se folosească de experienţc.1 luptelor revoluţionare precedente: ,,Muncitorii şi ţăranii săraci din România pornesc din nou la
luptă. Experienţa pe care au căpătat-o în luptele, înfrîngerile şi victoriile trecute ... îi ajută de a se clarifica în drumul ce au de urmat.
Ţărănimea de mult nu-şi mai pune nădejdea în averescani sau în naţio
na·l-ţărănişti: singura nădejde şi-a pus de acum în luptele lor unite
cu muncitorii de la oraşe. Sub conducerea Partidului Comunist mişcările
muncitoreşti şi ţărăneşti nu vor mai ,fi înfrînte, ci vor răzbuna sîngele
vărsat pe trotoarele Capitalei, în satele vechiului regat în 1907, ieşind
din niza de -astăzi prin răsturnarea revolutionară a burgheziei " 2 i.
Rememorarea sîngeroaselor evenimente din 13 decembrie constituia
un prilej de demascare a politicii antipopulare a guvernanţilor români,
dar şi un izvor de forţă pentru partid, pentru masele muncitoare în general. Demonstrind prin fapte că în perioada care s-a scurs de la evenimentele din 13 decembrie 1918, numărul „martirilor clasei muncitoare",
a fruntaşilor „luptei revoluţionare căzuţi pe cîmpul de bătaie al luptei
de clasă". a crescut. Scînteia ilegală sublinia" ., .... Cu toate acestea
lupta muncitorească nu face clecît să se în tărec1scă", iar dc1 to ria cornuni şti lor Na d0 el faC<' ca „în ziua de 13 dPcembri0 să răsune şi mai puternic hotărîrec1 ele care sîntem pătrunşi, pentru c1 urma calea indicată
de mMtirii noştri, căzuti pe frontul luptei revolutionare":! 8 • lată de ce,
an ele an ziua de 13 decembrie el rămas ziua de luptă contra teroarei":! 9 ,
iar caracteru I lor mobiliza tor a jucat un rn I i mporlan t în ac tivi tatea partidu Iui pentru unitellea clasei muncitoare, împotrivel asupririi şi teroarei,
a politicii antipopulare şi antinaţionale c1 claselor dominante.
Din jertfele presărate pe drumul luptei sale revoluţionare, Partidul
Comunist Român r0năştea astfel tot mai puternic, mai viguros şi mai
comlrntiv, ca un stejar după furtună. Aruncind o privire retrospectivă
p0 o perioadă de zecc> ani, care se scursesP de la Congresul din mai
1921 cinci „a luat naştere partidul unitar al proletariatului din toate
ţinu tu rile »României Mari«: Partidul Comunist din România"
Lupta
de clusă scrin: ,,Făcînd bilc1nţul a zece ani de luptă, partidul nu poate
cărora

"~ Arh. I.S.l.S.P., cola A XV-29b 1931, Inv. nr. 353
"~ Scint<'ia, Hl32, nr. 11 (clecembrie)
"q Slt'<l(Jlll Roşu, 1936, nr. 7 (13 dec.)
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uita jertfele căzute pe frontul ele clasă şi pios îşi ,aduc~ aminte de toţi
martirii asasinaţi de burghezia sîngeroasă ... cit şi de _.ntemnitaţii cauzei noastre din cazematele Jilavelor şi Doflanelor reac',:unii. Uitîndu-ne
înapoi, ]ia calea străihătută şi rezultatele luptei noastre ''e I O ani, privim
cu credinţă în vii tor":in.
Necesitatea legării tot mai accentuale de masc 1 ~ muncitoare, de
înţelegere.a profundă a aspiraţiilor şi dezideratelor Io
de antrenare a
acestora la acţiuni concrete de luptă, impunea pentru activitatea educativă a par,tidului receptarea largă a tradiţiilor glorio.1se ale înaintaşi
lor şi o atitudine de hotărîtă apreciere a lor. Numai c1~;tfel evocările de
acest fel erau folositoare difuzării şi asimilării de către mase a ţelurilor
politicii partidului. Evocarea unor evenimente şi mom0nte semnificative
din trecutul istoric ilustra str însa legă,tură ce exista în' re lupta partidului şi aceste tradiţii. Ani ca: 1437, 1514, 1784, 1821. 1848, 1859, 1877,
1907, 1918, 1921, iar mai apoi şi 1933, departe de a fi pentru comunişti
simple da,te istorice, au devenit adevăraţi pivoţi cc-ire jalonau istoria
z,buciumată ,a poporului român în lupta sa seculară pentru progres şi
civizilaţie, pentru libertate socială şi neatîrnare naţională. Desprinzind
astfel adevărata semnificaţie a celor mai importante evenimente din istoria glorioasă a poporului român şi fili,aţia care exista între acestea
şi politica partidului comunist, cel mai fidel continuator al acestor tradiţii nobile. comuniştii ajungeau Ia convingerea fermă că ...... lupta
este o necesitate istorică, pe care proletariatul nu o poate evita, dacă
nu cumva îşi doreşte propria-i pieire, dacă nu cumva vrea să fie îngropat sub dărîmăturile capitalismului3 1• Traditi ile istorice revoluţionare,
care justificau legitimarea unor interese majore ale maselor, adevăra
tul făuritor al istoriei, slujeau în iacela·şi timp ca arma m bătălia pentru emanciparea social-politică a acestora şi asigurarea progresului
societăţii româneşti.
şi sacrificiile înainpe a]tii să întekagă
mai bine necesităţile prezentului. să facă totul pentru a transpune în
viaţă cele mai îndrăzneţe visuri făurite de înaintaşi. ,.a\ înţelege trecutul - se a1firma într-un material de partid - , înseamnă a înţelege prezentul, înseamnă a ne da scama ce trebuie făcut azi şi pentru viilor":i~.
Conştienti astfel de importanta studiului istoriei, comuniştii au manifestat şi o receptivita.te deosebită faţă de învăţămintele acest2ict, descifrînd adevăratul sens ,al necesităţilor istorice obiectivo şi desprinzind,
pe această bază, marile sarcini care reveneau Partidului Comunist Român în calitate de purtător de cuvînt al celei mai revoluţionare clase
a societăţii.

Cunoscînd istoria

glorioasă

a poporului, luptele

taşilor, comuniştii învăţau să înţeleagă şi făceau şi

30

Lupta de clasa, HJ31, nr. 2 (21 aug.)
DocumC'ntc din istoria partidului comunist ... , p. 37
32 Arhiva C.C. al P.C.R., tone/ul nr. 1, anul 1927, unilalei.l ele p;1sl r,ue nr. 23
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Siluindu-se pe poziţii principiale, consecvent marxiste, Parlidul
Comunist Român a da,t dovadă în tot decursul activităţii sale că iubeşte
istoria ţării şi poporului român, pentru că el însuşi întruned în rincturilc
sale pc cei mai buni fii ai acestui popor şi pentru că istoria poporului
nostru este istoria unor luple seculare pentru dreptate social[1 şi libertate naţională, a marilor bă,tălii revoluţionare ale clasei muncitoare şi
ţărănimii. Este astfel explicabilă rezonanţa şi semnificaţia deosebită pc
care a avut-o şi o mai are şi astăzi în activitatea Partidului Comunist
Român trecutul glorios de luptă al poporului. Din to-t ceea ce au făcut
înaintaşii sau au încercat să facă, partidul comunist, membrii săi tră
geau învăţămintele necesare pentru propria lor luptă.
Pentru a aduce soluţii care să fie adecvate condiţiilor ţării noastre,
Partidul Comunist Român a înţeles că trebuie să fie ataşat profund la
prezentul, dar şi la trecutul său, Ia aspiraţiile de progres, de democraţie
şi de libertate ale poporului român. Reflectînd spiritul patriotic, dragostea sinceră faţă de popor şi ţară a comuniştilor, un manifest al partidului afirma: .,Noi comuniştii, care iubim fierbinte poporul nostru, pentru
a cărui pîine, pentru a cărui libertate, pentru a cărui cultură luptăm
tără preget si pentru care ştim să dăm jertfele cele mai grele, şlim să
infruntăm temniţa, ştim să că'dem sub gloanţele stăpînirii ... Noi comuniştii ştim să stăm în fruntea mişcării pentru apărarea neatîrnării poporului nostru" 3:1• Istoria glorioasă a partidului nostru confirmă cu prisosinţă acPste afirmaţii.
Înflăcăraţi ele un spirit patriotic adevărat, comuniştii au înfruntat
cu curaj revoluţionar teroarea, reuşind, aşa cum preciza un manifest, să
ţină sus „steagul luptei pentru pămînt, pîine, muncă şi pace, pentrucă
c1u avut bctrbăţia de a arăta lumii întregi, spre gforia poporului român
dreptdlect lui l\forăşanu, care cu încredere i-a c1lribuit clcvild mindră:
,.\'iatc:1 în libertc1le ori moarte!«: 1~. De1vollurea sentimentului de mîndric
şi respect f c1ţă de trecutul ele luptă al poporului, a I cldsci munci to are,
avea drept scop formarea în rîndurilc comuniştilor, a maselor de oameni
ai muncii, a unor convingeri şi dorinţe ferme de a duce mai departe
aceste tradiţii.
În cadrul preocupărilor partidului comunist pentru educarea pa triotică-parlinică, dar şi internaţionalistă a membrilor săi şi a întregii clasa
muncitoare, au fosl popularizate pe cele mai diverse căi nu numai tradi~iile propriului nostru popor, ci şi ale altor popoare şi mai ales cele
ale mişcării socialiste internaţionale. Cu aceeaşi constanţă au fost popularizate atît operele cit şi personalitatea marilor gînditori şi rcvolulionari K. Marx, Fr. Engels şi V. I. Lenin, sau momente istorice cum erau:
Comuna din Paris, Marea Revolutie Socialistă din Octombrie, Revolulia
proletară din Unqaria ş.a. Desigur însă că toate aceste evenimente erau
trc1tate nu numai ca o manifestare a spiritului internaţionalist, ci şi sub
~:i
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Arh. 1.S.I.S.P., colu A. XIX-13. 1935, Inv. nr. 802
lbiclcm, cola AIJ XX -- 5,'1936
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forma de aplicare la condiţiile ţării noaslre a învă~âmintelor desprinse,
acesta fiind unul din marele merit al Parlidului Comunist Român.
Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la moartea lui Karl Marx, pc
haz-a unei hotărîri a CC. al Partidului Comunist Român de a or~Janiza
„o largă acţiune de mase", Comiletul regional din Ardeal al P.C.R. a
trimis tuturor organizaţiilor o circulară în care se afirma că acestei campanii trebuie să i se dea ...... un caracter politic, în primul rînd pentru
a pune CTn mişcare masele, în al doil8a rind pentru a aborda în fata
maselor largi, învăţămintele marxismului, ce se referă la situaţia de
astăzi ... " 35 • în acest scop, circulara pornea de la premiza sluclierii cu
prioritate a operelor potrivite momentului şi condiţiilor istorice: .,Înainte
de toate este necesar, ca din operele lui Marx să relevăm pe acelea,
care sînt în directă legătură cu situatic1 de astăzi. în ce priveşte Români-a"36. Chiar mai mult, subliniind necesitatea explicării marxiste pentru mase a marilor probleme la ordinea zilei. cum erau criza economică cu urmările sale nefaste, scăderea salariilor, şomajul ş.a„ problema
războiului, precum şi problema ţărănească şi naţională, circulara e\·idenţia necesitatea ca acest prilej să fie folosit. utilizînd Loate organizaţiile legale şi ilegale „în vederea creării de legături cu muncitorii care
lucrează în uzine, fabrici şi aiurea, pentru consolidarea şi lărgirea legă
turilor exislente", cerind, în acelaşi timp, membrilor de partid să se
străduiască „cu cea mai mare grijă ca această campanie să nu aibă un
caracter general, ci ca să fie înlotdeauna pusă în legătură cu situaţia
specială şi .actele [acţiunile] imediate pe care propun să şi le realizeze
muncitorii din oraşul, uzinele, sa tele şi corn unele respective " 37 .
.Oe -asemenea, în articolul 40 de ani de la moartea lui Fr. Engels,
Scînteia prezenta un document-portret al personalităţii celui care a adus
alături de Marx o contribuţie esenţi,ală la fundamentarea socialismului
ştiinţific, ajungînd la concluzia: .,El mai trăieşte între noi. Şi nu [numai] pentrucă comunismul ştiinţific trăieşte în genere in mintea şi inima
milioanelor, dar şi pentrucă un întreg şir de probleme concrete ale actualităţii îşi găsesc desleg,area în lumina celor stabilite de Engels" 38 •
Punînd astifel accentul pe însuşirea creatoare c1 operelor întemeietorilor
socialismului ştiinţific, Partidul Comunist Român îndemna in acelaşi
timp pe membrii 1săi să vadă în viaţa şi opera marilor personalităţi care
au ilus,trat mişoare,a socialistă internaţională un îndreptar în propria lor
luptă, un exemplu de dăruire în lupta pentru dezrobirea oamenilor
muncii de sub orice fel ele exploatare şi asuprire.
Este astfel explicabilă şi influenta pe care personalitatea lui V. I.
Lenin, cunoscut militanţilor socialişti români încă din viaţă, a avut-o
şi după moartea sa asupra mişcării comuniste din România. La moartea
:i.;
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~Jenialului conducător al proletâriatului mondial. D. Fabian, membru al
C.C. al P.C.R., a publicat articolul Lenin, cxpre,;;ic1 epocii revolutiei sociule, în care personalitatea lui Lenin era explicc1 lă prin faptul că activitatea sa era leg,ată „de nevoile societăţii însăşi, de lendinţelc dezvoltării ei. apliludinile sc!le geniale au ştiut să se pună de acord cu cerin~elc epocii în care a trăit. Istoria şi-a c1les în Lenin omul prin cc1rc ca
a vorbit. Viaţa lui Lenin, opera sc1 nu devin astfel dedt o imagine concentrată in focarul unei lentile a epocii prin care trecem" 3 !1• Este explicabilă atitudinea Partidului Comunist Român, care, în cadrul vastei activităţi de popularizare a vieţii şi operelor lui V. I. Lenin, sublinia nu
numai necesitatea însuşirii ideilor leniniste, dar şi caracterul mobilizator al vieţii lui Lenin pentru mişcarea revoluţionară de pretutindeni.
„Amintirea marilor conducători dispăruţi - sublinia Lupta de clasă, cu
prilejul comemorării a zece ani de la moartea lui Lenin, - nu este
pentru proletariat o ocazie de a vărsa lacrimi pe mormintele lor. Regretul după adevăratul conducător este pentru proletariat sinonim cu setea de a cunoaşte învăţăturile şi activitatea lui. Este sinonim cu încordarea forţelor sutelor şi miilor pentru recompensarea, printr-un efort
colosal, a pierderii suferite de mişcarea revoluţionară" 10 . In lumina acestei concepţii mobilizatoare, Partidul Comunist Român aprecia că: ,.Ziua
comemorării morţii lui Lenin este o zi de popularizare largă a învăţătu
rilor lui Lenin, zi de mobiliz.are a maselor la lupta pe baza indicaţiilor
teoretice şi tactice a[le] lui Lenin, zi de întărire în tot felul a partidelor
comuniste ca una din operele concrete, solid întemeiate pe baz,a învăţă
mintelor ,lui Lenin" 41 • An de an în ţara noastră, partidul comunist a
organizat sub semnul acestor principii campaniile de mare popularitate
a celor „3 L" (Lenin, Liebknecht şi Luxemburg), despre care un manifest al P.C.R. afirma: ,.În luna ianuarie muncitorimea din toată lumea
aminteşte de marii luptători proletari prin întărirea organizaţiunilor sale
de luptă, prin greve şi demonstraţii de stradă! " 12 •
Pe aceeaşi linie de manifestare a internaţionalismului prole,tar, dar
şi de ,ataşament faţă de experienţa revoluţionară a mişcării muncitoreşti
internaţionale, a fost sărbătorită an de an Marea Revoluţie Socialistă
din Octombrie. Ziua de 7 noiembrie era o zi de popularizare a ideilor
Revoluţiei din Octombrie, ca şi a cuceririlor obţinute de proletariatul
din U.R.S.S. ln mani,feste, în paginile presei legale şi ilegale •a P.C.R.,
a organizaţiilor sindicale şi de masă, au apărut în fiecare an numeroase
materiale închinate evenimentului de importanţă istorică în destinele
popoarelor din Rusi•a. Subliniind că această victorie „nu este sărbătoa
rea victoriei numai a oamenilor muncii ruşi, ci a proletari·atului între9ii lumi. a tuturor asupriţilor ·care cred în revoluţie şi neagă dreptul
: ~ /Jocunl('ll/c clin istoria parliclu/ui comunist ... , p. 611
10 Lup/CI ele c/C1să, 1934, nr. 1 (ian.)
1
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la existentă al sclaviei şi exploatării". Circulara Către f0\·ară.5i
referitoare la sărbătorirea zi lei de 7 noiembrie, a Secrelciriatului P.C.R.
din Ardeal. din 1D24, scotea în evidenţă sarcina ca această zi să fie
sărhătorilă" în calitc1te de partid comunist a I proletariatului din Români,1. asuprit şi exploatat pînă la sînge .... Nu e voie să uităm pentru
nici o clipă misiunea istorică a :partidului nostru. Revoluţia rusă, partidul comunist rus au arătat drumul pe care trehuic să-l urmăm, şi săr
bă,toarea noa·stră să se desfăşoare sub acest semn "n. Trasincl ca sarcină
aplicarea experientei Revoluţiei din Octombrie la conditiile concrete
ale tării noastre. circulara amintită ajungea la următoarea concluzie:
„Comuniştii din România. printr-o muncă perseverentă şi tenace, cum
au procedat bolşevicii în perioada premergătoare revoluţiei. trebuie să
organizeze Partidul Comunist din România în ilegalitate, să-l dezvolte,
să-l prefacă într-un partid de masă, să pro-cure pentru el un asemenea
grad ,al încrederii maselor de muncitori şi tărani. încît dacă soseşte momentul revoluţionar, situîndu..:se în fruntea lor ... să măturăm din cale
regimul terorist boieresc ... "44 •
Aceleaşi idei erau subliniate şi într-un alt manifest cil sectiei locale
Turda a P.C.R., intitulat Însemnătatea zilei de 7 noiembrie 1917 în istoria mondială, care spunea: ,,însemnătatea acestei zile nu stă în aceea
că proletariatul rusesc s-a scăpat de exploatatorii lui. ci în aceea că
proletariatul rusesc a arătat tuturor proletarilor din lume şi arată şi
în prezent calea aceea, pc> care toţi prolPtarii pot să se dezrobească " 4 ".
Militînd pentru o politică de pace şi prietenie cu ţara socialistă vecină.
comuniştii români nu pierdeau nici un moment din vedere sarcinile
istorke care ·le stăteau în faţă în toţi acei ani de muncă şi luptă fără
preget pentru apărarea intereselor poporului şi ţării româneşti.
Animaţi de acelaşi spirit internaţionalist, dar şi cu conştiinţa necesităţii de a fi folosită orice experienţă pozitivă din trecutul mişcării
muncitoreşti internaţionale, comuniştii români au acordat atenţia cuvenită revolutiei proletare clin Ungaria. Sub titlul Patru ani rle la proclamarea Comunei Ungare în gazeta Socialismul a apărul în 1923 un arlicol comemorativ în carP au fos descrisC' împrejurările inslcrnrării acesteia. realizările şi consecinţele prăbuşirii f'Î. În concluzie SC' sublinia:
că proletariatul dP pretutind0ni „trebuie să tragă pentru sinP din luptele
comunarzilor unguri forţa şi entuziasmul creator. Comuniştii unguri,
deşi şi-au pierdut lupta, luptă totuşi mai departe şi nu degeaba. Ei au
dovedit în tot cazul cum se poate lupta pentru o idee şi, la nevoie, suferi şi chiar muri "~ 6 • Stegar al maselor pentru cucNirPa unei vieti
libere şi democratice, Partidul Comunist Român era chemat să gPneralizeze tPorctic întreaga experienţă a mişcării munciloreşti revolu11
44
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de pretutindeni şi să aplice această <>xperienţă în activitatea
sa practică revoluţionară în mod creator ţinînd cont dC' condiţiile concrete ale ţării noastre.
Rezultat al realităţilor interne, economice şi social-11olitice proprii
societăţii româneşti din epoca respectivă, Partidul Comunist Român d
reuşit să asimileze armonios în c1ctivitatea sa educativă expPrienta
evenimentelor politice cu largă. rezonantă în mişcarea muncitorească şi
socialistă internaţională, cu scopul de a mobiliza proletariatul român la
înfăptuirea sarcinilor impuse de asigurarea dezvoltării şi transformării
revoluţionare a societăţii noastre. Ca şi Revoluţia din Octombrie, Comuna din Paris era privită şi ea de comuniştii români din acPlaşi unghi
de vedere al legăturii dialectice dintre trecut, prezent şi viitor. constituind un preţios izvor de învăţăminte, menite să determine anumite
atitudini şi acţiuni din partea oamenilor muncii în conformitate cu telurile Partidului Comunist Român. în ,anul 1922, la cea de a 51-a aniversare a Comunei din Paris, proletariatul român, alăturîndu-se muncitorilor din întreaga lume, au sărbătorit „pe cei dintii eroi ai proletariatului, cu convingerea că jerHele celor căzuţi în lupta cu burghezia n-au
fost zadarnice: Comuna distrusă de reacţiune trăieşte în inima fiecărui
muncitor: jertfa celor care au murit apărînd cauza proletară trebuie să
ne ,fie călăuză în lupta pe care noi o formăm azi " 4 •. Cu altă ocazie, pornind de la punctul de vedere că exemplul nobil al comunarzilor însufleţeşte pe orice comunist, căci „au arătat cum trebuie luptat pentru o
cauză dreaptă", Partidul Comunist Român aprecia că lupta lor: ,.A fost
o necesitate istorică ... o încercare grandioasă de care trebuie să se
folosească proletarii din toată lumea ca să alcătuiască societatea comunistă"48. Aplicînd în practica revoluţionară învătămintele trase din experienţa Comunei din Paris, Comitetul local din Iaşi al P.C.R. şi Comitetul local u:r.c. în manifestul lansat cu prilejul împlinirii a 60 de ani
de la evenimentele istorice din Paris aprecia că cinstirea memoriei „zecilor de mii de munci,tori căzuţi µe frontul revoluţionar", obliga pe
contemporani l,a intrarea „în număr cît mai mare în Pmtidul Comunist,
în Ajutorul Roşu, îngroşînd rîndurile sindicatelor unitare", căci ,,toate
aceste organizaţiuni luptă sub conducerea Partidului Comunist şi ală
turi de el pentru dărîmarea regimului capitalist şi instaurarea Guvernului Muncitoresc Ţărănesc" 4 !1, Tradiţiile istorice, constituiau astfel pentru comuniştii români şi prin ei pentru întreaga clasă muncitoare şi popor muncitor, un imbold la o luptă hotărîtă pentru schiml)drea radicală,
revolu lion~ră a societăţii româneşti.
. Se_ntimentul de continuitate a tradiţiilor glorioase ale înaintaşilor
din mişcarea muncitorească internaţională ca şi din lupta pro11rie a
poporului nostru, au stat la baza tuturor acţiunilor internalionalisle de
~; lbic/Pm, p. 171--172
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răsund între cPle două războaie mondictle desfăşurate de comuromâni şi de către toţi aceia care s-au alălural luptei lor. Mărturi
sind o adevărntă mîndrie palriotică. Cd „reprezentanţi autentici" ai
poporului român în numele căruiu vorbeau, c1pelul luplătorilor voluntctri
de pe frontul republicctn spaniol sublinia" ,.Sinlem mîndri de a putea
purta alăluri ele poporul spaniol steagul strămoşilor noştri !\ vram Iancu,
Horea, Cloşca şi Crişan, Tudor Vladimirescu şi a tuturor acelora care
au căzut în lupta contra oprimării sociale şi pentru libera clezvoltctre a
tuturor popoarelor din lume·' 0 • Esle o mărturisire elocventă a îmbinării
organice în lupta comuniştilor români a Lot ceect ce trecutul glorios al
poporului nostru avea mai bun, cu cel mai autentic inlernaţionalism.
Legătura indestructibilă dintre trecutul secular de luptă al poporului român pentru libertate şi dreptate socială şi poziţia celor mai autentici reprezentanţi ai săi în lupta pe cam popoarele o duceau împolriva
ameninţării fasciste pe plan internaţio11c11 european, a fost subliniată de
numeroşi factori din mişcarea muncitorească internatională. Astfel, revista muncitorească Rundschau clin Basel scria în numărul său din
29 septembrie 1938: ,,Poporul român are tradiţii adînci de luptă pentru
libertatea şi independenţa tării sale. Poporul român are un trecut bogat
şi eroic. El a dus o luptă seculară, curajoasă împotriva diferiţilor cotropitori care i-au ameninţat existenţa sa liberă. Animati de aceste măreţe
tradiţii de luptă ale poporului, oamenii muncii din România au înţeles
însemnătatea luptei eroice a poporului spaniol. Sute de voluntari români care luptă cu ,arma în mină umăr la umăr cu poporul spaniol,
pentru libertate şi pace, împotriva agresiunii hoardelor italiene şi germane, demonstrează puternicul ataşament al poporului român pentru
cauz-a pădi şi democraţiei "51 •
Sentimentul de mîndrie patriotică, întreţinut în conştiinta maselor
de activitatea educativă desfăşurată de partidul comunist prin propagarea tradiţiilor glorioase ale înaintaşilor, făceau din aceste tradiţii o
armă ancorată organic în contemporaneitate, un mijloc de înaripare a
luptei celor asupriţi împotriva asupritorilor. Pe această cale Partidul
Comunist Român a reuşit treptat, dcir cu atit mai trainic, să atragă sub
conducerea sa cele mai înaintate for\e ale societăţii pentru a salv~1arda
interesele fundamcntclle, sociale şi naţionale, ale poporului şi a asigura
dezvoltarea societăţii şi ridicctrea ţării pe noi trepte ale civilizaţiei şi
progresului.
Succesul comuniştilor în faţa maselor s-a dctlorat şi fctptului că în
explicarea multorct din problemele aflale la ordinea Lilei in tara noastra
în perioada conlempornnă, comuniştii că.ulau filiaiict istorică ct acestora, funclamentînd ştiinţific obiectivele ele luptă ,de partidului şi popo-

mare

niştii

·'" I/Jiclem, cotu ,\/J XXI --- -I, c1nul 1937
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ru Iu i n os Lru într-o prob lemă sc1u a llc.1. între c1ces tec1, problem a agrara
Pra şi în perioada d0 după primul război mondial una clin problemele
c1cule ale societăţii româneşli.
Situîndu-se fonn şi sincer pe pozitiu de apdraro c1 intereselor ţără
nimii împotriva exploatatorilor şi asuprilorilor, PMtidul Comunist Român s-a străduit să deschidă noi perspective şi activităţii revoluţionare
a maselor de ţărani, prin închegarea unei dlic.rnte de luptă cu cel mai
vi~Juros vlăstar al istoriei contemporane, proletariatul.
Pentru antrenarea efectivă a maselor de ţărani alături şi sub conduc<>rea clasei muncitoare, partidul comunist a d0sfăşurat o vastă activitate organizatorică şi propagandistică, în cadrul căreia reînvierea
tradiţiilor glorioase a le luptei ţărănimii şi a sprijinului pe care în epoca
modernă 1-u găsit în proletariat, au jucat un rol de o deosebită forţă
mobilizatomo. _.\n ele c1n, comemorarea răscoc1lelor ţărăneşli constituia
un prilej de analiză a c;ituaţiei în care se găsea ţărănimea română şi de
a indica şi calea de a ieşi dintr-o astf'='I ele situaţiP: aceea a luptei, ală
turi ele proletariat, împotriva guvernanţilor şi a politicii reacţionare pe
care a.ceştia o promovau faţă d2 masele populare. Este deosebit de semnificativ în acest sens, studiul intitulat Acum 20 ani în urmă, elaborat
de Partidul Comunist Român în 1927, în care au fost analizate de pP
poziţii consecvent ştiinţifice mc1terialist istorice, cauzele care au dat
naştere mişcării, forţele parlici:pantc, desfăşurarea şi înăbuşirea răscoa
lei, ca şi urmările ei pe plan social-politic. Arătînd că se împlineau în
acele zile „20 de ani, 20 de primăveri de la răscoc1lele ţărăneşti ... de
care fiecdfe ţăran şi muncitor trebuie să-şi aducă aminte ... să-şi dea
osteneala să priceapă rostul acelor răscoale şi rostul înăbuşirii ei în
sîngc", studiul sublinia rolul pe care în genernl cunoaşterea trecutului
istoric îl c1vea pentru înţeloqereu prezcn tu lui şi descifrarea sensului
dezvoltării socic.1i(J în viitor: ,,;\ înţelege trocutul, înseumn8 a înţelege
prezentul. înscamn[t a ne da sec1ma ce tre:huie făcut azi, şi pentru
viilor'':; 2 •
ln lumina acestor prec1zari erau analizalc rnporlurile sociale din
timpul răscoalei. pentru a scoate în ev iclen ~ă comunitatea ele interese
ale ţărănimii şi proletariatului, arătîncl că „numai muncilorii ele la oraşe
şi numai partidul muncitoresc au Juc:1t apărarea ~ărănimii, numai partidul munci.toresc a prolestat contra uciderii ţ8rănimii răzvrătite", în
timp ce parlidele claselor dominanle, care au organizctt masacrul, contirrnau şi se stră,duiau să şteargă amintirea răscoalei. Demascîncl rolul
reac~ionar al burgheziei şi moşierimii şi a partidelor care le reprezentcrn interesele, studiul este străbălut de ideea demonslrării necesilăţii
islorice a alianţei dintre proletariat şi ţărănime. Capitolul intitulat Ră
dăcinile adînci ole lui 1907, face, cu acelaşi scop, o incursiune în istoria
evoluţiei problemei a~1rare în România, începînd clin limpurile cinci
:,~ Arh. C.C. ill P.C.R., fondu/ nr. 1, anul HJ27, Unitatea de p[1strare nr. 23
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,,clomnilorul Cuzc1, om de inimă, d împroprietăril în 186-1 o parl<:> el taApreciind, Iliră nici o încloicllă, că „domnitorul Cuzc1 c1 fo-.;l singurul domnitor c MC c1 gîndil bine", d.c1r cu „clomnilorul CuLcJ ~i tt'iranii
dup[t acele vremuri n-c1u înţeles cct trebuie s8. iei cu silei, t1dic,1 sZ1 le
lupţi conlrn boierilor proprietari"~,:i -- neînţelegere care u fcicul cd reformc1 1ctin 1864 să fie partialct şi să nu rezolve problema plimînlului
penlru mare parte clin ţ8.rănime. Perpeluarea şi înrăutăţirea acestei ~ituatii a dus lu numeroase rctscoale ţărăneşti, care în moci firesc au culminat cu răscoala din 1907, amintirea căreia voiau clasele dominante
să o şteargă din memoria masPlor populare. Partidul Comunist Român
veghea însă ca masf'le muncitoarP să nu uite „din ce pricină a fost
rliscoala din 1907, cum s-a făcut ea, cum şi de> ce a fost ea înăbuşită în
sînge, cu cc> s-a ales ţărănimea după 1907, din ce pricină ţăranii n-au
pămînt nici azi, de ce nu-i nici azi dreptate în ţara românească şi cum
trebuie dusă lupta pentru pămînt şi dreptate"·'~. ,,Trebuie să ne convingem - se spunea în concluzie în studiul amintit - că martie 1907 n-a murit, trf>buie să arătăm că muncitorii şi ţăranii de azi n-au uitat pe morţii
că.zuţi în luptele din 1907 şi să ne pregătim cu toţii pc>ntru un nou 1907,
adică pentru o nouă luptă, care să pună capăt exploatării, care să aducă
domnia poporului printr-un guvern de muncitori şi ţărani " 5:;.
Luminînd cu învăţămintele trecutului situaţia prezentului şi trasînd
calea de viilor, Partidul Comunist Român a reuşit să mobilizeze masele
de ţărani la luptă în jurul proletMiatului şi sub stindardul acestuia. In
efervescenţa revoluţionură a anului 1933, în luna ianuarie, au fost puse
bazele orgdnizuţiei democratice <1 tăr8nimii: frontul Plugarilor. Cu prilejul unei udunări din 8 ianuc1.rie ele la Devc1, luîncl cuvîntul. cir. Petru
Groza a subliniat legătura indisolubilă clintr0 trecutul c>roic al ţărănimii
şi hotărîrca celor ce s-au adu11c1t să a1wlizeze siluc1ţiu lor 9r0<1 şi sJ
caute calea de salvare: ,,Voi, ţJranii din acest colţ al ţării, leayăn al
neamului rom8nesc, pămînt îngrăşat cu sudoclfca şi sîngele strctmoşi lor
noştri, scris cu litere mari în cartl'u pătimirilor, începînd cu Sarmisegctuza pînă la mormintele clin Ţebea, aţi ridicat în dceast8 zi de U ic1nuarie arma înţelepciunii voastre strămoşeşti împotriva mizeriei şi a po'lilicialismului"56. In aceste condiţii au fost zadarnice încerc8rile autorităţi
lor de sta,t de a opri ţărănimea să meargă pe drumul pe care a pornit,
căci, aşa cum mărturisea dr. Pelru Groza, descriind impresionanta adunare ţărănească de la Ţebea din 16 februarie 1933, ,,sufletul Iancului
pătrunsese în piepturi. Frica a trPcut în altă tabără. Ţăranii au avut
scîntei de apostoli. Nici porţile iadului nu i-ar mai fi clintit":;,_ Marea
adunare de la Ţebea s-a încheial în acordurile cîntecului patriotic Xepof ii lancului, compus de ţărani:
rănimii ".

:,J /1,ickm
.-,~ Jbiclem

:,:, lbidl'm
:,ti Gh. I. Ionil,i, Gh. Ţ11\ui, fton/11/ Plugurilor, Bucurt:~')li, J!J70, p. '.W
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.,Jc1IP-i Doamne cuie jclle, / jc1le-i Doc1mne codrului/ De mmele
lt11Hului; / Că le plouă şi le ninqe / Şi n-ML' cine Je-ncin~Je / Noi nepotii lancului; / Din Ţarn Zărc1nclului, / De ld munti şi ele lc1 Vale, / Vom
slrînqe armele Lc1re. / Scoală Iancule de jos/ Cc1 să trc1gem furios, / C,1
din Ţ<:>bPc1 la hotar / Gem nepo~ii tăi amiH ... "~' 8 •
!\celaşi trecut istoric, străbătut vc,acuri de-a rîndul de pulernice
luple socic1le şi naţionale, înclreptale împolri\'cl exploatării şi dsupririi
lupte sociale şi naţionale>, îndreptate împotriva exploatării şi asupririi,
a însufle\it pe participanţii la primul congres al Fronlului Plugarilor clin
aprilie 19]3 . .,Am coborît şi eu - spunea moţul Ioan Moga - clin plasa
Bradului cu 1wpoţii lui Iancu şi ai lui Horea, Cloşca şi Crişan la această
adunare, ca să vă spun că, după 15 ani de la întregirea ţării, durerile
noastre ull rctmcJs acel0c1şi clin vremea străbunilor noştri. Şi astăzi
,,Munţii noştri aur poorlZ1, noi c~rşim din poarlă-n poartă".
Pildele
înuintaşilor erau mobilizaloare şi îndemnau pe ţărani să se ridice la
luptă pentru a-şi îmbunătăţi soarta. ,,Marii noştrii eroi o spunea acelaşi vorbitor nu mai au odihnă în pămîntul sub care odihnesc. Avram
Iancu strigă din mormîntu-i: »Ce aţi făcut din ţara mea?«. Horea şi
Cloşca din Alba Iulia: »Ce aţi făcut cu poporul meu«. A so.sit timpul
deci să. spunem celor ce au înşelat poporul, partidelor burghezo-moşie
reşti: »ln lături cu voi!((;;!J_
Justificarea istorică a acţiunii întreprinse pentru întemeierea Frontului Plugarilor constituia totodată şi un izvor de încredere în succesul acestei acţiuni. Exprimînd această opinie, în cuvîntul să.u de salut
adresat congresului Frontului Pluga rilor, dr. Petru Groza a spus: ,.la.tă
pentru ce Frontul Plugarilor din judeţul Hunedoara, răsărit de jos în
sus, din suferinţele unui popor, fără. intervenţia artificială. atît de compromisă a făuritorilor de partide, în regiunea Hunedoarei şi Zarandului - deci tocmai pe meleagurile !ni Decebul, Horea, Cloşca şi Crişan,
Avram Iancu, meleaguri încercute de fatalilalea istorică a iniţi«tivelor
d0 totdeauna ale poporului de ţărani, sclavi ai gliei, se simte îndreptă
ţit să strige de la un hotar la altul: »Plugari din toate colţurile ţării,
uniţi-vă cu noi!« " 00 • Cît de adevărate erau aceste aprecieri o dovedeştl~
şi faptul că organul de presă al acestei organizaţii ţărăneşti a devenit
ziarul intitulat semnificativ pentru continuitatea ele luptă a ţărănimii,
1

I lorea.

Traditiile istorice, cultivate şi propagate de Partidul Comunist Român, au contribuit la sădirea adîncă în conşliinţa comuniştilor, a maselor muncitoare, a dorinţei şi voinţei de Hbertate şi dreptate, a urii împotriva o tot ce stălea în ccJlea acestor năzuinţe. Aceasta a constituit
şi cel mai pu lernic liant care a sudat alic1n(c1 rnunciloreascl\-ţărănească
.-,, /bic/t'm
-,~ lhi<lt•m, f'l. 3!l
~u /tJiueni,
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a holărît în ultimă instanţă soarta însăşi ,a regimului bur~Jhezo-moşie
resc în România.
Desfăşurînd munca de educaţie revoluţionară în condi(iile deosebit
de grele ale ilegalilăţii, Partidul Comunist Român a dus totuşi şi o activita le asiduă, teoretică şi practică, de combatere a ideologiei antiumane fasciste, de demascare a pregătirilor de război şi a politicii de
res~rînqere c1 drepturilor şi libertăţilor democratice, probleme ce fră
mîntau so-cietalea românească dintre cele două războaie mondiale. Tradiţiile qlorioase ale înaintaşilor, la care partidul comunist făcea apel.
au imprimat o adîncă semnificaţie istorică întregii lupte revoluţionare
din ţara noastră în perioada în care, pe fundalul evoluţiei vieţii politice
internaţionale, şi în România începeau să se ridice la suprafaţă, tot
mai ameninţătoare, forţele reacţiunii şi fascismului.
Succesele obţinute în acei ani în crearea unei largi opinii de masă
antifasciste şi antirăzboinice, în lupta pentru apărarea democraţiei şi
păcii, pentru salvgardarea independenţei şi suveranităţii României, s-au
datorat tocmai faptului că stindardul revoluţionarilor, al tuturor înaintaşilor de pe aceste străvechi meleaguri, a fost preluat de clasa muncitoare, aliată cu ţărănimea muncitoare şi intelectualitatea progresistă,
avînd în frunte un conducător încercat în Partidul Comunist Român.
Partidului de avangardă al proletariatului îi revenea un rol de conducător în societalea românească nu numai pentru că reprezenta clasa
c0a mai revolutio11ură a societălii, clar şi pentru că s-a doveclil a fi cel
mai fidel continucrlor al trnclitiilor glorioase ele luptă pentru libertate
socială şi naţională a înaintaşilor. Subliniind acest fitpt, în broşura Pentru ce luptă Partidul Comunist Român, se afirma: " ... în România Partidul comunist reprezintă exporienţa deceniilor de luptă proletară a
muncitorilor nu numai din România ci şi din lumea întreagă, reprezinlă
învăţătura conducătorilor geniali ai muncitorilor din lumea întreagct:
Marx-Engels--Lenin - cum să învingă pe duşmanii poporului şi cum
să construiască o viaţ[1 mai bună, desfiinţînd explouta.rea omului de cEttre omul parazit"';'·
Dar, cum era şi firesc, comuniştii s-au considerat pe drept cuvînt
şi conlinuatorii generaţiei lui Bălcescu, ecue d luptdl pe bcnicadele revoluţiei din 18-18, a luptălorilor pentru înfăptuirea Unirii clin 1859 şi a
celor ce şi-,au jertfit viata în războiul de independenţă din 1877, a ţăra
nilor căzuţi sub gloanţele guvernanţilor în 1888 şi 1907, a muncitorilor
căzuţi pe baricadele luptei împotriva exploatării şi asupririi. Ei nu numai că au continuat aceste tradiţii, dar prin lupta lor revoluţionară
le-au ridicat pe noi culmi. Exprimînd preocupările Partidului Comunist
Român p0ntru cunoaşt<'r0a şi valorificarea tradiţiilor glorioase ale înaintaşilor, unul din activiştii d0 frunte ai partidului. Lucreţiu Pătrăşca
nu, a început în 1933 valoroasa sa lucrare> Un n.'ac de frămîntări socinle, din care au apărut unele fragmente în r<'vista \ · in/a Românenscă
în anii 1937-1938, sub pwuclonimul Ion C. Ion.
https://biblioteca-digitala.ro
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l11urmat cu concepţia marxisl8 a P,:irlidului Comunist Român, conpentru ,,fixare•a -drumului pe care ,are de mers poporul român
în viitor, problema determinării liniilor evolu~iei lui este de cea mai
mare însemnătate", Luoreţiu Pătrăşcanu era în acelaşi timp convins de
un adev8r verificat de istorie şi anume acela că „viitorul nu poate să
constituie un salt în necunoscut, ci se desprinde şi se încheagă, în acelaşi timp, din elementele şi materialul pe care îl oferă tocmai trecutul"6:!. Crezul acesta, exprimat de autor în introducerea lucrării, demonstrează că membrii Partidului Comunist Român erau pe deplin conştienţi de importanta studiului istoriei pentru aplicarea creatoare a tez·elor marxiste la situaţia ţării noastre. Elaborîncl lucrarea, autorul a
pornit tocmai de la convingerea, exprimată în introducere, că „Legînd
trecutul cu prezentul, reactualizînd lupte şi fapte din trecutul apropiat
al poporului român, multe sînt învăţămintele care pot ,fi trase" 63 •
Nu este astfel întîmplător nici faptul că autorul şi-a concentrat
atenţia asupra unui secol din istoria ţării, secol în care unul din cele
mai importante procese sociale care au marcat evoluţia societăţii româneşti a fost „dezvoltarea şi inlrarea tot mai fermă în arena vieţii politice a tinerei clase a proletariatului industrial - clasa cea mai înaintată a ţării" după cum se afirma în Programul Partidului Comuni-st
Român. ln condiţiile specifice de dezvoltare a societăţii româneşti moderne, ca urmare a alianţei dintre burghezia prea slabă şi moşierime,
prolet,ariatul a preluat şi moştenirea anului 1848, despre care Lucreţiu
Pătrăşoanu spunea în concluziile lucrării sa·le: ,,O moştenire grea, cu
sarcini şi mai grele. Dar greutăţile, ca şi piedicile, sînt făcute spre a
fi învinse. 1n viaţa popoarelor, mai mult chia,r decît în efemera existenţă a individului. Ne µulem deci înclreptu privirile spre viitor, cu deplină încredere" 1H. Ială deci că pentru comuni~li, istoria cu învăţămin
tele sale constituia un izvor ele încredere în viitorul poporului muncitor, pentru ale cărui inlercse lupla proletarictlul şi partidul său revoştient că

luţionar.

Acest crez este deosebit de pregnant ilustrat de întreaga activitate
pe care Partidul Comunist Român a desfăşurat-o de-a lungul întregii
sale existente şi s-a făcut simţit mai ales în momentele grele pentru
ţara şi poporul român. Trecutul istoric cu toate învăţămintele sale a
fost pentru Parlidul Comunist Român o puternică armă pentru crearea
unei largi opinii de masă patriotice, antifasciste. Dacă reprezentanţii
claselor dominante se străduiau să treacă sub tăcere sau să denatureze
episoade şi lupte din chiar propriul lor trecut, de teamă ca masele
populare să nu tragă clin acestea anumite învăţăminte pentru prezent,
purtătorii de cuvînt ai proletariatului, clasă consecvent revoluţionară,
Arh. I.S.I.S.P., colo Ab XV llI - 14 anul 1934
Lucreţiu Pi\tr,işcanu, Un veuc c/e '1răminlări socinle. 1821-1907 Editura politicc'i, nucureşti, l!lG9, p. 7
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cu inlerese ce coincideau cu interesele permanente ale poporului. a!P
erau interesati să reactualiwze Lrecutul, cu a Uirui învăţăminte
luminau calea prezenlului şi descifrau viitorul.
Nu a fost astfel întîmplător nici faptul că cele mai semnificati\'e
momente de înche~Jare a unui fronl popular antifascist în România s-au
desfăşurat sub semnul traditiilor glorioase ale trecutului isloric al poporului nostru. Adunările populare organizate de Frontul plugarilor cu
participarea Blocului Democratic, organizaţie de masă îndrumalil de
Partidul Comunist Român, şi a Partidu lui Socialist s-au încheiat în decembrie 1935 cu impresionanta adunare şi acordul de la Ţebea, acord
semnat 1îngă gorunul lui Horea şi în apropierea mormîntu lui lui A \'ram
Iancu. La una din adunările din sala Decebal de la Deva în dimineaţa
zilea de 6 decembrie, vorbind în numele Frontului plugarilor şi adresîndu-se celorlalte organizaţii cu care s-a încheial ucordul Miron Belea
spunea: ,.Noi, ţăranii, nu voim mai mult decît o viaţă bună, libertate şi
pace. Pentru aceasta au luptat străbunii noştri, pentru ele vom lupta şi
noi. Incheind acordul cu voi, sîntem siguri că am făcut un pas înainte
spre libertatea înlregului popor românesc" 6 .'i. Aceeaşi adîncă semnificaţie, izvorî·tă din dragostea pentru trecutul de luptă al poporului
nostru, au avut-o şi cuvintele adresate de un alt reprezentat al ţără
nimii. Ioan Moga Fileriu, celor prezenţi la impresionanta adunare ele
la Ţebea: .,Sîntem aici la ,mormîntul marelui striibun Avram Iancu.
Ştim clin islorie ce trecut dureros şi trist a avut acest slrăbun; ştim ce
au vrut Horea-Cloşca-Crişan, şlim că ei cu viata lor au plătit ruperea lanţurilor dC' iobăgie pe care le suportau strămoşii noştri ... Stră
bunii noştri au murit pe roată împăcaţi cu ~Jindui că. dc~şi Pi 1111 ilU putut să ne cîştige libertatea, o vom cîştiga noi, 11Ppoţii lor! Prin urmare,
organizare! La lupta pe viată şi pe momte, fraţilor. Cth i de nu, ajun~Jem zile mai grele şi mai newe decît acum şi <lecit c1lc strEtmoşilor
noşlri! "60 . Sînt cuvinte pline de înţelepciunea pe care poporul român o
are şi care făcea ca vitalitatea sa de 1winfrînt să rPnască din toate Yitregiile vremii, ca un slejar după furtună. Toate t1ceslea îşi trc':igL'dll
seva din secularele lupte duse ele înaintaşi pentru incl0pc.'1Hlr>ntă şi libertate, pentru progres.
1n faţa agravării pericolului 0xtPrn din part0a Germani0i hil1Prist0
şi a aliaţilor ei în primul rînd a Ungariei horthiste - , pr0cum şi a
pericolului intern determinat de accentuarea sforţărilor făcute dt.• le~Jionari pentru a se ridica la suprafaţa vieţii politice a ţării, Partidul
Comunist Român şi-a intensificat activilalea patriotică, revolutionara,
ele înche~arP c1 unili':itii forţelor democratice într-un front al re1,istenţei
nationale antifasciste. în apelul C.C. al P.C.R. din ic1nuarit> 1936, adresat preşedintelui P.N.Ţ., Ion Mihc1lc1che, se insistd asupra pericolului
ţării.

i;, M. T. Muşill, Momente de mare semniiicnlie istoricd ale J11ptei re\'ol11/iu1wre
~i /Jf<J<Jft'.\i\lt' !lin Ro11Hinic1, în Anale de h,/ori,·, l!.J73, nr. I, p. 73.
~" lbi<tem
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pe care-l reprezenta fascismul penlru ţara noastră, subliniindu-se: ,.Inpoporului român esle ameninţată de statele din blocul
fascist central-european, zis bloc revizionist, format sub hegemonia
imperialismului german care se înarmează în goană. nemaivăzută pentru
cotropirea în primul rînd a orientului european. Incercuirea României
este un fapt. ln caz de victorie, blocul imperialist va şlerge ţara noastră de pe harta Europei, va distruge bazele însăşi ale existenţei naţio
nale ,a unui popor care a luptat 700 de c1ni pentru fiinţa, unitatea şi libertatea sa" 67 . Partidul Comunist Român, pătruns de res,pecl pentru trecutul istoric al neamului, îşi exprima încrederea c[1: ,.Poporul român
îşi va mobiliza toate slăvitele sale trndiţii ele luptă penlru independenţă
şi Jiberlate şi în frunte •cu proletarialul său va sări la arme pentru a
respinge pe cotropitorii imperialişti de sub semnul crucii încîrligate
hitleriste şi al coroanei habsburgice horthiste şi a-şi apă.ra existenţa.
Forţele poporului vor lovi fără milă pe acei trădă.tari de neam care
s-au făcut uneltele duşmanilor naţiunii "68 •
Luînd din trecut tot ceea ce istoria a adunat ca experienţă şi învăţăminte, comunişlii s-au străduit să trezească în rînclurile tinerei generaţii muncitoreşli dragostea, înţelepciunea şi simţul de răspundere
penlru ţară şi popor, Lr8sături care caracterizau viaţa celor mai iluştri
înaintaşi. Rezultatele obţinute n-au fost ele neglijat şi ele s-au manifestat deosebit de concludent în lupta .anHfa.scistă.. Mărturie stau şi nenumăratele procese intentate particip,anţilor tineri la aceste mişcări.
Asemenea procese, cum a fost cazul procesului de mare răsunet de la
Braşov din mai-iunie 1936, în decursul căruia militimţii antifas.cişti. în
frunte cu secretarul Comilelului regional Pri:lhova al U.T.C., Nicolae
Ceauşescu, au devenit din tHULi.lţi ucuzc1Lori, sti:m mărturie a spiritului
patriotic antifascist de> cu re Pri.I c111 imil L ti nerPluJ \ ,iri i noastre în acei
ani de grele încerc[iri pentru \uri:\ şi poporul rom[111.
Pornind de l,1 considerenlul că sc1lvarec1 ţării d0 pericolul agresiunii
fascisle nu poale veni decît ele Ja „o mare mişcarP revoluţionară", sub
lozinci „răspicat revoluţionare, ferite de echivocuri", un manifest de la
începutul anului 1938 c11 Pmtidului Comunist Român aprecia că spre o
asemenea orienlarc îndemna înlreg trecutul istoric al poporului nostru,
izvor de încredere şi palriotism pentru toţi comunişlii: .,Ne cheamă la
'luptă sîngele lui Horea, Tudor Vladimirescu şi Doja. Ne cheamă la
luptă dragostea de această ţară pe care nu vrem să. o vedem sfîşiată,
draqostea de acest popor pe care nu-l vrem îng,enunchiat şi robit" 6 n.
Con-ştiinţa conlinuilăiii luptei înaintaşilor, dar şi a responsabilitătii
fc1li1 de istoria ţării şi poporului căruia îi aparţineau, îndemna tinerelul
clin România să lupte cu toate forţele sale împotriva pericolului pe
cc1re-J reprezenta fascismul. In procec;ul mişcării antifasciste, care a
dependenţa

7
G

Arh. I.S.I.S.P., colu 1\b XX-5, anul 1936, Inv. nr. 958
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,;u Arh. I.S.I.S.P., cotu ,\ XXI/ -- 1, anul 1938, Inv. nr. U8G
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avul Joc în anul 1936, unul din acuzaţi, tînărul stuclenl Tudor Bugnaru,
exprimîncl qîndurile şi sentimentele ele core ern c1nimat tinerelul studios
revoluţioni:lr, afirma: ,,Orice încercare de a introduce fascismul în România estf' o crimă, o crimă contra poporului român, contra cullurii
româneşti şi a bunului simţ. Orice tineret este res.ponsahil ele continuitatea culturii în ţara sa. Orice tineret care elezertec1ză ele la această datorie ele a-şi însuşi şi duce mai departe moştenirea s.pirituală a înaintaşilor săi, în folosul evoluţiei progresivP a poporului său şi a umanităţii. va fi aspru judecat de istorie. Era firesc deci să răspund chemării". Demascînd caracterul an linaţional al acuzaţiilor aduse de autorităţi luptătorilor antifascişti. a căror acţiune era calificată drept o
mişcare cu „caracter subversiv", cînd nu făcea alta deci t să apere liber tă lile democratice ameninţate cu sugrumarea de către fascism, tină
rul acuzat afirma: ,,Generaţii întregi şi-au făcut o datorie de onoare pentru cîştigarea şi păstrarea lor, s-au făcut jertfe nenumărate, de aceea
cred că apărînd libertăţile şi drepturile am fă.cut un serviciu naţiunii
mele" 70 •
Dovadă a fermităţii cu care tineretul comunist, urmînd linia trasată
de Partidul Comunist Român, s-a încadrat în mişcarea antifascistă, opunîndu-se fascismului intern şi expansiunii imperialismului hitlerist, a
fost şi manifestaţia organizată le Comitetul local Bucureşti al P.C.R.,
prin intermediul organizaţiei U.T.C. din sectorul III Albastru şi al Comitetului de organizare a actiunilor de masă ale tineretului din Capitală, în ziua de 21 mai 1936. 1n semn de cinstire a generaţiilor de înaintaşi care şi-au jertfit viaţa în războaiele ele apărare a libertăţii şi independenţei patriei, manifestanţii utecişti au depus o coroan[1 pe mormîntul Eroului necunoscut cu o panglică pe care era scris: ,,Frontul tinerei
generaţii luptă pentru pace" 71 • După
mărturiile unui
participant, cu
acea ocazie „s-a luat cuvîntul cinstindu-se memoria Eroului necunoscut,
slăvindu-se jertfa celor care au luptat în primul război mondial împotriva imperialismului german, care ne cotropise ţara, chemînd tineretul la luptă pentru pace şi apărarea independenţei patriei. ameninţată
de imperialismul fascist german, în slujba căruia s-au pus fasciştii din
ţară: legionarii, cuziştii etc. " 72 •
În condiţiile unei situaţii tot mai ameninţătoarf' pentru ţara şi
poporul român, istoria, cu exemp!Ple şi învăţămintele sal(', a dev0nit un instrument redutabil de -antrenare a conştiinţei publice în vederea atingerii obieclivelor luptei anti,fasciste. Documentele Plenarei a
V-,1 lărgită a C.C. al P.C.R. din august 1936, pentru a demasca pericolul
70
Titu Georgescu, /ntL'li'ct11a/i unlitnscişli 111 p11blicislica romcincascd, Editura
~liin\ificli, Bucureşti, 1967, p. Gl
71
Arh. C.C. al P.C.R., fondu/ :l, dosarul nr. 623, f. 216· cf. Tint•rt•l11/ comunist
în uc/iune. Contribu/ii fri istoria llni1111ii 'finerl't11Jui Comuni.;, clin Romcinin, Editura
!;diintific:;1, Bucure)ti, Hl72, p. 297-298
n Gh. I. loni\.:i, Din ucti,·ituteu ~twil'n/ilor democ;ruţi, în Stuc/ii, tom 25, 1972,
nr. I, p. 15
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expansiunii germane, făcea o comparatie cu situaţia poporului român
din timpul primului război mondial, arătînd că: ,,Situaţia creată în 1917
prin pacea de la Bucureşti, impusă României de imperialismul german
învingător, s-ar repeta într-o mai marc măsură, reducînd România lc1
o anexă a imperialismului german"• 1 .
Urmărind, conform liniei preconizate de partidul comuniştilor, să
contribuie la crearea unei cit mai largi opinii antihitleriste, presa dcmocr,atică şi-a deschis coloanele sale publicării unor articole şi anchete
întocmite cu ajutorul ţăranilor veterani, luptători contra GNmaniei şi
Austro-Ungariei în primul război mondial. Acest0 materiale înfăţişau
în opoziţie cu eroismul de care au dat dovadă masele în lupta contra
cotropitorilor germani, ororile şi sălbăticiile acestora, care, ,.au jefuit
şi pîngărit" trupul ţăriF 4 • Precizînd că politica Germanici hitleriste nu
reprezenta altceva <lecit o continuare a cunoscutei politici imperialiste
germane „Drang nach Os ten", presa antifascistă din România sublinia
că acest ţel „nu se mai poate realiza decît punînd stăpînire pc solul
românesc"i-~.
Conştienţi de acest pericol, comuniştii au îndrumat forţC'le patriotice
să folosească. prilejul împlinirii a două decenii de la memorabilele luptP
purtate la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, pentru demascarea hitlerismului.
„Va binemerita de la poporul român oricine va da o lovitură tortelor
hitleriste, demascînd şi dezarmînd pe agenţii internaţionalei fascisto-hitleriste", care urmăreau „distrugerea apărării ţării" - spunea Cm'Întul
liber din 8 august 1936. Concluzionînd, ziarul adresa un vibrant apel
maselor pentru a se ridica la luptă: ,,16 august trebuie să fie ziua afirmării de către întregul popor român strîns unit în jurul ostaşilor păcii
a voinţei sal0 de luptă pentru: independenţă, democratizarea apărării
naţionalP, paralizarea şi alungarPa agenţilor hitlerişti dintre graniţ0le
ţării".

Conştient ele srcinile ce reveneau forţelor proletare în organizarea
rezisten~ei antifasciste, Partidul Comunist Român indica, pe baz,a cunoaşterii realităţilor din ţară, a raporturilor sociale şi a experien~ei istorice, calea care putea duce la succes. ,,Contra forţelor reactionare spunea manifestul intitulat Către muncitorimeC1 română! Către poporul
român! opuneli zidul indestructibil al Frontului Unic Proletar, al
Frontului Popular Român, C1devărntul şi unicul reprezentC1nt al traditiilor seculare româneşti (sublinierea ns.) şi singura garanţie a speranţelor şi aspiraliilor noastre comune" 71i.
Dcmc1scînd manevrele diversioniste ale reacţiunii de a prezenta pe
unii clin lre le~Jionari drept „eroi naţionali", o broşură comunistă arăta
~, Arh. I.S.I.S.P., cota Ab XX - 3, anul 1936, Inv. nr. 956
7
Georgescu, op. cit., p. 18-19
~ Titu
70

Ibidem
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că aceştia nu erdu de fapt clecît nişte „lefegii în solda imperialismului
german". Rf'ferindu-se la trecu lui istoric broşura arăta: ,.Eroii naţionali
-ai poporului român sînt cei traşi pe roată pentru a fi răsculc1t ţăranii
români înfrăţiţi cu cei unguri în contra domnilor asupritori. ca Horec1,
Cloşca şi Crişc1n! "Eroii naţio11c1li ai poporului român sint cei 11 OOO de
ţăruni. făouţi ,cu lunurile una cu pămînlul în rcvolutia clin 1907, în revolta pentru păminturilc boiereşti! Martiri ai poporului român muncitor
sînt sutele de proletari ceferişti seceraţi cu mitralierele în memorabilc1
zi ide 16 februarie 1933, în curtea atelierelor Griviţa! Poporul din România îşi cunoaşte croii. Sînt cei martirizaţi ele asupritorii săi şi nu
cei ridicaţi în slavă ele ei! " 77 • Spirilul eticii înaintate a proletariatului
revoluţionar se vădea şi în aprecierea de către comunişti a noţiunii de
erou naţional, apreciere care îşi găsea filiaţia în tradiţiile istorice glorioase ale maselor populare, adevăratul făuritor al istoriei.
În momentele în care apologeţii fascismului se străduiau să combată
tradiţii le glorioase ale trecutului, momentele> care constituiau pentru
mase un îndemn la luptă revoluţionară, democratică, cum era anul r<'voluţionar 1848, Lucreţiu Pătrăşcanu r0mcmora cu prilejul împlinirii a
90 de ani ele la această revoluţie, că poporul român „s0 poate făli cu
amintirea vie lăsată posterităţii de revoluţia burghezo-democratică, care
în cursul memorabilului an 1848 a sfărîmat pentru o perioadă scurtă cîteva luni - lanţurile robiei r0gimului feudalo-aristocrat". El considera
că mişcarea muncitorească revoluţionară, continuatoarea acestor tradiţii,
avea datoria .să ridice momentul 1848 la locul de cinstire ce i se cuvenea dat fiind că „înfăţişează unul dintre epizoadele în care tradiţia de
luptă a poporului român şi-a găsit, la un moment dat, întruchiparea" 78 •
Demascarea, pericolului intern şi extern al fascismului pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a patriei, impunea
Partidului Comunist Român, ca ,cea mai înaintată forţă politică, drept
una din preocupările de bază ale momentului, să militeze pentru unitatea tuturor tortelor patriotice într-un ,front comun antifa,scist. fn această
direcţie, ziua de 24 Ianuarie, ziua Unirii din 1859, constituia un bun prilej de reînviere a tradiţiilor <le unitate naţională de rare au dat dovadă
forţele înaintate ale poporului în acele momente cruci,ile pentru fău
rirea României moderne. Chemînd masele pentru 7iua de 24 ianuarie
1938 la o întrunire de protest împotriva acelora „ce uneltesc din afară
şi dinăuntrul graniţelor împotriva independentei noastre-" manifestul
elaborat de Uniunea democratică şi Comitetele cetăţeneşti din Capitală,
sublinia: ,.Cf'tăţeni! în ziua df' 24 ianuarie, cînd marele domnitor Alexandru Ioan Cuza a făurit Unirea Principatelor, să n0 unim şi noi cu
toţii şi să cerem grupările care vor să apere libertatea şi neatinarea
ţării să se unească într-un front unitar"; 11 •
;, /11iclcm, coln Ab XX - 3, anul
7
R V iola Româ.11C'asră, 1!}38, nr. 2
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Arh. C:.C. al P.C.R., /onc/u/ 6, c/(,S<lf nr. 1202, ff. GR-78; cf. Gh. I. lonitJ, P.C.R.
-~i masele populare, [clit11ri.1 ştiintifică, Bucureşti, l!l71, p. 237
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Pornind de la rolul istoric pe care îl avea proletariatul în sociclc1tcc1 românească a vremii, Partidul Comunist Român a pus în centrul politicii ,sale, a aclivităţii sale educative, folosirea experientei trecutului
elf' luplă muncitorească pentru a demonstra ce însemna unilatea proletc1ră pentru înfăptuirea cu succes a sarcinilor luptei poporului împolriva
pericolului fascist. Aniversarea an de an a luptelor muncitorilor ceferişti şi petrolişti din 1933, constituia un prilej de reactualizare a învăţă
mintelor acestor lupte în directia făuririi frontului unic muncitoresc,
ca nucleu al unităţii întregului popor muncitor împotriva unui pericol
comun. Subliniind că luptele din februarie 1933 „c1u arătat puterea muncitorimii, unită în front unic" şi, în acelaşi timp, ,,au arătat tuturor ce:.
lor co muncesc că luptînd pentru interesele ei, muncitorimea est-J în
c1celaşi timp înaintaşul luptei pentru pîinea, pacea şi libertatea tuturor
celor ce muncesc". Scinteia ilegală cerea muncitorimii din România
„să-şi aducă aminte de învăţămintele luptei şi jertfei lor!" înarmată cu
aceste învăţăminte, muncitorimea era îndrumată „să pornească din nou
la făurirea unui front unic ... contra tuturor asupritorilor români şi cotropitorilor fascişti străini şi contra cozilor lor d0 topor, sîngeroşii
fose.işti în frunte cu garda de fier" 110 •
Consemnînd că apelurile Partidului Comunist Român n-au fost însuşite de către conducătorii partidelor burgheze, un manifest din 25 februarie 1938 al C.C. al P.C.R. sublinia că datorită acestui fapt „duşmanii
poporul11i în frunte cu regele Carol au adunat călăii, mîngiţi cu sîngele
muncitorilor, ţăranilor ... pe provocatorii asasinărilor în masă a muncitorilor şi ţăranilor (în 1907; Galaţi, 13 iunie 1916; Bucureşti, 13 decembrie 1918; Tatar-Bunar, 1926; Lupeni, 1929; Griviţa, 1933) ... " 81 instaurînd aslf<>I dictatura regală.
Într-un apel din mMtie 1938, adresat de Comitetul regional din Ardea I a I P.C.R. tuturor 1rnrtidelor ~i organiza~iilor democrntice, sub lozincii „Arclec1lul e în pericol!" poporul român era averlildt asuprc1 intenţiilor i:lllPxioniste ale Germa1\iei hitleriste, cerîndu-se „schimbarea
liniei politicii externe" şi revenirea la alianţele tradiţionale ale României pentru a salva Ardealul. ln acelaşi timp apelul cerea „dizolvarea
c1qenturilor hitlerismului în ţară", atrăgînd atenţia partidelor politice că
sin~iura cale cure ,poate duce Ia o atmosferă curntă de adevărat patriotism şi sentiment cinstit naţional" este calea restabilirii vieţii constitu~iondle: "Libertăţi constituţionale, parlamentarism, prosperitate, bună
înţ('lenere între naţionalităţi înăuntrul hotarelor, politică de pace şi de
securilc1te colectivă, ială salvgardarea Ardealului de primejdia hitleristă. Poporul român şi-a înscris aceste principii pe drapelul să la
Albc1 Iulia în pragul clobîndirii libertăţii sale naţionale şi sociale. Azi,
poporul român trebuie să se elibereze din temniţa sis<temului de dictatură importc1t din străinătate. Trebuie să se întoarcă la principiile din
HO

81

Scinteia, 1!.!38, nr. 4 ( 15 febr.)
Arh. C.C. al P.C.R., Ionel 1, anul 1938, Unitatea de păstrare nr. 29
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Alba Iulia, care i-au asigurat atît lui cit şi nalionalităţilor conlocuitoare
libertate, înţelegere frăţească, pace şi pîine". Pc aceste haze, în fala
pericolului fascist comun, Partidul Comunist Român cerea nationalită
ţilor conlocuitoare să se -adune împreună cu poporul român „sub steagul zilelor istorice de la Alba Iulia" 8 ~.
Analizînd situaţia politică internaţională şi sarcinile cc1re reveneau
în acele condiţii poporului român pentru a-şi apărn independenţa şi suveranitatea naţională împotriva pericolului fascist, Lupta de clasă îşi
exprima convingerea că, trecutul comun de viată, muncă şi luptă al oamenilor muncii români şi cei aparţinînd naţionalităţilor conlocuitoare
îşi vor spune cuvîntul în momentele decisive: ,,Poporul român şi naţio
nalităţile conlocuitoare din România, care au ştiut să lupte contra stă
pînirii seculare a turcilor, contra atotputerniciei boierilor români, contra monarhiilor absolute din Austro-Ungaria şi Rusia; din sinul cărora
au ieşit eroii legendari ca: Horea, Cloşca, Crişan, Avram Iancu, Doja
şi alte mii de eroi cunoscuţi, nu se vor lăsa sacrificate pentru interesele
superiorilor lor"ll 3 •
Urmărind cu atenţie evenimentele care se precipitau pe plan internaţional şi apropiau pericolul agresiunii fasciste de graniţele ţării noastre, Partidul Comunist Român, căruia istoria i-a încredinţat soarta poporului, a recurs tot mai mult la exemplele pe care i le punea la dispoziţie trecutul istoric pentru a demas·ca rădăcinile poHticii imperialiste
germane faţă de România. în materialul conspirativ După Austria, Cehoslovacia, primul capitol era intitulat semnificativ pentru acele momente „Pacea de la Buftea, din nou actuală". Aruncînd o privire retrospectivă asupra evenimentelor istorice, se spunea: .,Marii capitalişti şi
bancheri germani, împreună cu marii proprietari prusaci. care azi sprijină pe Hitler, sprijineau înainte de război pe \\'ilhelm al II-iea. Ei şi-au
arătat atunci făţiş adevăratele gînduri, pe care le nutresc faţă de România ... S-au schimbat numai oamenii, dar planurile jăcmaşe au rămas
aceleaşi. S-au împlinit în luna mai, anul acesta, douăzeci de ani de cînd
Germania imperială a impus României pacea de la Buftea. ln paragrafele tratatului de pace sînt cuprinse toate poftele de cucerire, care nu
numai atunci, dar şi astăzi deopotrivă stăpinesc gînduri le şi determină
acţiunile celor aflaţi, ieri ca şi azi. în fruntea Germaniei 1u. Un alt capHol al broşurii, intitulat „România - colonie germană, redă amănun
ţit prevederile tratatului păcii de la Buftea, care sint comparate, punct
cu punct, cu pretenţiile şi ţelurile urmărite de Germania hitleristă faţă
de România în acei ani.
Partidul Comunist Român, care urmărea cu atenţie problema Cehoslovaciei, în acţiunile de sprijinire a acestora pornea de la evidenţie
rea soartei comune pe care au avut-o poporul cehoslovac şi românii
&i
~

3

~

4

Idem, fond 10, anul 1938, Unitatea rle pc'l~lrare nr. 430
Lup/u ele clasă, 1938, nr. 2 (mai)
Arh. C.C. al P.C.R., fond 1, anul 1938, Unitatea de pZ,strarc nr. 72
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transilvăneni sub dominaţia Austro-Ungariei. Protestind impotriva intenţiilor de cotropire a Cehoslovaciei de către Germania hitleristă, hotărîrea Comitetului regional din Ardeal şi Banat al P.C.R. din toamna
anului 1938 cu privire la apărarea Rermblicii Cehoslovi:lce, spunea:
,,Acum ruşinea întregii lumi, monstruoasa svastică vrea să înghită CP-

hoslovacia. Miine? Mîinc noi venim la rinei, România, poarta României,
Ardealul cu pămîntul său sfinţit cu sîngelP răscoalelor ţărctnl'şti şi
al luptelor ele eliberare naţională"R\
Pornind de la aceste considerente, Partidul Comunist Romc1n aprecia că opinia publică, poporul român întreg trebuie să acorde tot
sprijinul său Cehoslovaciei: ,,Nu numai acordul nP obligă să facem
acest lucru, dar şi tradiţia comună care, în deceniile premergătoare
războiului mondial, în lupta naţională şi economică dusă împotriva
reacţiunii austriace şi a feudalismului ungar a aliniat în front comun
popoarele noastre, face ca ajutorarea Cehoslovaciei să constituie o datorie de onoare. Nu vrem să contrazicem trecutul nostru nici acum,
cînd pericolul fascismului hitlerist ne ordonă să ne unim în luptă" 8 r,.
Exprimînd opinia Partidului Comunist Român, articolul în limba
maghiară De ce ne interesează independenta Cehoslovaciei, pornea de
la aceleaşi considerente, recurgînd la o retrospectivă istorică asupra
anului 1918, cînd s-a constituit republka Cehoslovaciei, iar „în Alba
Iulia istorică, delegaţii împuterniciţi ai românilor din Transilvania, Banat şi Ungaria, reuniţi într-o adunare populară, au proclamat unirea
cu România a românilor şi a teritoriilor locuite de ei" 87 • Articolul sublinia că aceste evenimente similare au „înoit harta Europei centrale şi de
est", hartă pe care puterile fasciste voiau să o schimbe, ori pentru a
evita o soartă comună care ameninţa „statele succesoare". Partidul comunist aprecia că este absolut necesar ca în ajunul sărbătoririi celei
de a 20-a aniversări a adunării populare de la Alba Iulia să se ridke
puternic qlas.ul nostru în apărarea Cehoslovaciei ... " 8 R Vorbind în numele comuniştilor din rîndul naţionalităţilor maghiare, articolul sublinia -că, fără a neglija problemele limbii şi culturii lor naţionale, muncitorii maghiari nu vor să li se pună „nici la·nţurile fascismului german,
nici ale fascismului unguresc" şi din aceste motive aniversarea Adunării de la Albai Iulia trebuia să fie „sărbătoctrea comună" a tuturor
locuitorilor transilvăneni 8 !l_
Aplicînd învăţătura marxistă privind problema nalională în mod
creator la condiţiile ţării noa,stre şi desluşind învăţămintele trecutului
istoric transilvănean, Partidul Comunist Român a reuşit să înlăture
~, Arh. I.S.I.S.P., co/<1 A. XXII -- 11, anul 19313, lnv. nr. 906
'" 1/Jiclem
7
R

~~

~!,
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aprc•cieril0 şi tezc>le - apărute în împrejurările PXistPnţei unor manine~Jc1live în mişcc1rea comunistă internc1ţională - potrivit cărora
România era caracterizată în mod ero,rnt cd „un stal tipic cu multe n,1tîuni ", creat pe haza „ocupării de teritorii străine". Acec1sli.1 presupuneil,
chipurile, desfăşurn rec1 unei activităţi în vederea aşa-zisei „eliberări ele
suh imperialismul român" a popoarelor i:lsuprite", aprecieri. care. strccun.1 le în documentele partidului nostru, au prejudicic1t pînă lc1 acea
dată munca educativ-patriotică desfăşurată de partid!l 0 . Neputînd să fie
de acord cu astfel de aprecieri şi teze grPşite, masa membrilor de partid
le-au înlăturat treptat din activitatea lor.
Merqînd pe linia învăţămintelor istoriei noastre nalionale, Partidul
Comunist Român a desluşit. în acele momente hotărîtoare pentru destinele patriei, care erau sarcinile partidului şi clasei muncitoare în problema naţională. Astfel, în hotărîrea adoptată ele Comitetul teritorial
din Ardeal şi Banat al P.C.R. la 6 decembrie 1939 în legătură cu situaţia
creată după· conferinţa de Ia Mi'111rhen, se afirma: ,.Sîntem împotriva
oricărei străduinţe spre despărţire, pentru că drumul de ieşire îl vedem
în primul rînd în lupta impotriva asupririi exercitată de către clasa
dominantă română, pentru că graniţele de azi ale Ardealului cuprind
a,cele părţi ale poporului român şi ungar, care şi în trecut au fost împreună şi au luptat împreună de-a lungul unui mileniu"!Jl_ Militînd împotriva oricărei asupriri naţionale, pentru egalitate în drepturi pe seama tuturor fără deosebirP de naţionalitate, documentul amintit aprecia
că situaţia gravă din acele momente îşi pulea găsi rezolvarea numai
.,în realizarea hotărîrilor d0 la Alba Iulia, care au a5igurat deplina egalitate şi libertate a naţionalităţilor conlocuitoare" şi în lumina acestor
hotărîri partidul comunist cerea „acordarea tuturor drepturilor care
decurg din hotărîrea dP la Alba Iulia în domeniul politic, economic,
cultural (limbă, etc.)", fără a uita însă să precizeze că această "libertate nu poate fi folosită pentru abuzuri. A SP refNi Ia Alba Iulia preciza documentul - , a revc.-'ndica drepturi în intNPsul fascismului
hitlerist ,cum au făcut· Ia adunarea d0 lc1 Timişoara, Fabriţius şi ceilalţi", ar fi însemnat un atentat împotriva unităţii populctţit>i cdH' trăia
în Transilvanian:?.
Dind dovadă de un înalt simt rle răspundere istorică fcttă de destinele tării şi poporului român, aceeaşi hotărîre se adresa şi tineretului
pentru mobilizarea sa la lupta antifascistă. Această sarcină cerea, după
părerea partidului, a „cîştiga încrederea cea mai deplină" a tineretului.
ori pentru aceasta era necesar să se explice tinerelului eci mişcarea
comunistă „este continuatoar<.'a or~Janică a luptelor de eliberare şi răs
coalelor clin istoria noastră natională. Noi sînlcm urmaşii ,·ii, combafestări

!t,, !\:ic 111,H'
Ceauşescu, Romciniu pc clrumu/ dcsădrşirii
voi. I, Editura politicii, l!l68, p. 359
ni Arh. I.S.I.S.P., co/(1 1\ X.\: 11, anul 1938, ln\'. nr. fHl6
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ai eroilor luptei pentru libNtate, ai martirilor poporului nostruri:i.
în i.lceste sentimente, tinerii ţării noastre şi-au adus o contribuţie meritorie la lupta împotriva fascismului, pentru apărarea suveranitălii şi independentei patriei.
în broşura so Slăbiciunile şi sarcinile Partidului Comunist clin România 111 lupta contra fascismului, se sublinia import1111tn alrc1q('rii tără
nimii în frontul popular antifascist, arătîndu-se cei: .. Ţărănimec1 română
are traditie mare în lupta revoluţionară care o face aptă să lupte în
alianţă cu clasa muncitoare împotriva duşmanului comunri~. Sprijinită.
„de vointa de luptă a ţăranilor contrn fclsciştilor şi rcactiunii", clasa
muncitoare din România va putea, spunea broşura, să oblige pe conducătorii partidelor burgheze, care se opuneau încă frontului popular „să
porn0ască pe drumul ,către făurirea lui "9·i.
Mişcarea de rezistentă antifascistă s-c:1 dezvoltat şi lc1 înc0putul c1nului 1939 sub auspiciile aceleic1şi activităţi educative patriotice desfăşu
rată de către Partidul Comunist Român, activitat0 în care 0vcnimP11 tcl0
i·storice marCi:lnte, cum erau ziua de 24 Ianuarie, sau zilele de 15-16
februarie, prilPjuiau nu numai motive p011tru evocarea acestor momente, dar şi de aplicare a învăţămintelor care puteau contribui la întă
rirea luptei antifasciste. ln articolul 2,1 Ianuarie 1859-1939, Scînteia
sublinia faptul. deosebit de semnificativ pentru acele zile, că în anul
1859 „toate forţele progresiste ale societăţii româneşti voiau unirea",
scoţînd astfel în evidenţă meritul istork al generaţiei de la 1859: ,,Unirea a fost o concentrare de forte naţionale contra perkolului ce ameninţ.a independenţa naţională. Astăzi cînd independenţa naţională a poporului român şi unitatea României sînt din nou primejduite, amintirea
1uptelor duse pent.ru unire trebuie să îndemne la o luptă dîrză şi hotă
rîtă ,contra duşmanilor de afară şi a auenţilor lor clină un tru. Şi aceşti
duşmani sint Germania hitleristă şi agenturile ci garda de fier, nemţii
hi lleri şti şi alle bande fasciste "116 •
De asemenea, cvocînd luptele din ianuarie-februarie 1933, Scîntcic1
sublinia că, evocînd şi cinstind memoria eroilor din acele zile .,căzuţi .cu
sfinţenie la postul lor de luptă, muncitorimea română va folosi experienţa ceferiştilor în lupta ei pentru realizarea Prontului Unic şi Frontului Popular ,antifascist şi aceasta, va fi o c1devărntă păşire pe drumu I
eroilor ceferişti şi ridicarea unui monument minunat pe mormîntul eroilor dizuti la datorie" 07 •
Principia'litatea şi maturitatea partidului revoluţionar al clasei muncitoare, dublate ele un spirit umanitar şi autentic patriotic, care avea la
bază o înglobare organică a întregii experienţe istorice a poporului

Educaţi

,,, ,\rh. I.S.I.S.P., co/(1 1\ XX - 11, anul 1(138, lnv. nr. (J'.Jil
'" fclc111, <0/<1 .\b XXII -- 7, anul ID38, Inv. nr 150(1
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nostru a permis Partidului Comunist Român să se orienteze realist in
toate problemele la ordinea zilei. Duşman de neîmpăcat ·al războaie
'lor, militant activ pentru pacea între popoare, Partidul Comunist Român, conştient de pericolul agresiunii fasciste pentru integritatea teritorială şi libertatea naţională a ţării, n-a ezitat să declare răspicat că
toţi „comuniştii vor lupta cu arma în mină în primele rînduri ". împreună cu întreg poporul „într-un singur front puternic contra lui Hitler şi
aliaţilor săi revizionişli" 98 • Urmînd cu consecventă această linie patriotică, Comitetul regional din Ardeal şi Banat al P.C.R. s-a adresat şi el
î·ntr-un manifest muncitorilor, tuturor cetăţenilor patriei cu apelul:
,. ... să satisfaceţi imediat şi necondiţionat datoriile voastre militare.
Comunişti! Fraţi muncitori! Să fiţi combatanţii apărării, să fiţi disciplinaţi, conştienţi, aducînd sacrificii. Luptaţi contra celor care fac acte
de sabotaj, creează panică şi să-i demascaţi" 99 • Comuniştii. oamenii
muncii s-au dovedit astfel a fi adevăraţi patrioţi, hotărîti să meargă pe
linia înaintaşilor, care secole de-a rîndul s-au ridicat ca un singur om
ori de cite ori patria era în pericol.
lnfruntînd forţele cele mai reacţionare, fasciste, a căror armă era
şi politica de dezbinare a popoarelor şi de aţiţări şovine, Partidul Comunist Român a valorificat întreaga experienţă acumulată de poporul.
muncitor, de proletariat şi mişcarea democratică pentru făurirea unei
unităţi a tuturor asupriţilor, fără deosebire de naţionalitate. Un manifest al Comitetului teritorial pentru Ardeal şi Banat al P.C.R. din martie 1939, chemînd pe toţi cetăţenii ţării, fără deosebire de naţionalitate,
să-şi facă „cu toţii datoria în armata română", se adresa muncitorilor
şi ţăranilor de naţionalitate maghiară din România cu cuvintele: ,.Către
voi încă o vorbă de spus. Partidul nostru cunoaşte bine suferinţele
voastre naţionale din ultimele două decenii. Dar nici voi, fraţi unguri
să nu uitaţi asuprirea de veacuri suferită de poporul român sub feudalismul maghiar. Cu acest popor merită şi trebuie să vă luptaţi cot la
cot în contra pericolului hillerist, căci regimul lui e cimitirul comun
al României şi Ungariei. Nu vă încredeţi în revizionismul războinic, ci
aveţi încredere în lupta comună şi în înţelegerea acestor două popoare
menite sa-şi croiască un viilor fericit în bazinul dunărectn" 100 .
Pornind de la aceleaşi considerente, un alt manifest al Comitetului
regional din Ardeal şi Banat al P.C.R. se adresa cetăţenilor români de
naţionalitate maghiară, demonslrîndu-le că partidul comunist „timp de
două decenii a luptat necontenit împotriva asupririi naţionale. Sule de
persoane dintre cei mai buni [membri] ui partidului, ajunşi în închisoare
şi în ocnele din Doftana din cauza luptei pentru dreplurile minorităţi
lor"101. Aceasta constituia baza morală pc care partidul se sprijinea
11
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în actiunea sa ele mobilizdfe a tuturor octmcnilor muncii, f[iră deosebire
ele nationalitate, într-un front comun de luptă împotri\ a pericolului comun, fascismul. Prestigiul cîştigctt ele pctrticl, cc1 urmarP d consecventei
<,ale în apărarea intereselor minorităţilor, i-a permis su recunoască şi
qreşelile săvîrşite, cum era cazul cu tt>za sustinută referitor la lupla
„pentru dreptul de autodeterminare dusă pînă lct desbinare", arătînd
t1cum că ,,acest drept de autodeterminare nu poate să aibă ca scop separarea ungurilor din i\.rdeal şi despărţir(:'il Ardealului de România.
Ruptura aceasta v-ar alunga - spunea manifestul - în jugu I -lui Hitler,
la fel ca şi pe poporul cehoslovac" 10 ~. Manifestul sublinia ca o concluzie: .,Dreptul de autodeterminare dictează un singur lucru. Lupta comună împotriva duşmanului comun al popoarelor mici contra imperialismului hitlerist, care tinde spre bazinul dunărean, care ameninţă atit
Un~J aria, cîl şi România. Să nu alegeţi acest jug, ale cărui stafii deja de
secole de-a rîndul umblil pe aici, ci alegeţi fericirea comună românomaghiară, independenţa şi lupta comună contra asupririi interne şi externe" 101 . Patriotismul comunişti,Ior îşi avea împlîntc1te adînc rădăcinile
9ale în cunoaşterea trecutului istoric de convietuire seculară frăţească a
poporului român şi a naţionalităţilor conlocuitoare, de luptă comună
care caracterizează acest trecut şi în care Partidul Comunist Român
vedea şi garanţia unui viitor fericit.
Propagarea tradiţiilor de luptă a le proletariatului, care vor contribui la aşezarea pe baze tot mai solide a activităţii revoluţionare a Partidului Comunist Român, a creat terenul şi pentru o rezistenţă mai hotărîtă a ma-se.lor împotriva fascizării ţării. Comemorînd în 1944 eroicele
lupte din 1933 ale muncitorimii ceferiste, despre care un material intitulat Luptele din februarie 1933 şi actualitatea lor, afirma că „au înscris
una din oele mai qlorioase pagini în istoria mişcării muncitoreşti din
România", partidul sublinia: .,Elf' constituie în acelaşi timp un bogat
izvor de învăţăminte, din care muncitorimea şi toate organizaţiile ei
pot scoate un material veşnic nou şi de imediată întrebuinţare" 10 ~.
Apreciind, în funcţie de sarcinile şi situa~ia schimbată căreia trebuia
să-i facă faţă proletariatul şi partidul comunist, că pericolul pentru ţară
şi poporul român era lot atît de grav ca şi în 1933, în material se afirma
că „ex.peri,enţele revoluţionare pe care le închid luptele muncitorimii
ceferiste îşi pot găsi ... o aplicare imediată mai ales în momentul şi
împrejurările de faţă". Pornind de la aceste considerente, Partidul Comunist Român ajunge la concluzia că: .,Pebruarie 1933 trebuie deci
popularizat şi învăţămintele lui trecute în bagajul ideologic şi politic,
nu numai a fiecărui membru de partid, dar chiar al fiecărui muncitor1o:'. ln acest scop se insista pe rememorarea evenimentelor din 1933,
1

1

1

10 ~
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asupra metodelor de lupUi folosite, a caracterului organizat şi mc1i c1les
politic pe ,care l-c1u avul luptele clin 1933, a căror experient8 „Lrebuie
pusă în cenlrul muncii nodslre politice cum spunea nwteric1lul c1mintit -- ~Jăsindu-şi şi astăzi o cit mai jusl8 şi completă uplicare" 101 ;.
Exprimînd hotărîrea de nezdruncinat a comuniştilor, a tuturor patrioţilor în faţa pericolului iminent al cotropirii fascisle, Comitetul regional pentru Ardeal şi Banat al P.C.R., într-un manifest clin luna mai
1940 sublinia că la întrebarea „Să fim robi sau liberi?", oamenii muncii
români sau de altă naţionalitate, clacă vor să fie „credincioşi tradiţiilor
revoluţionare", nu pot avea decît un singur răspuns: ,,Nu vom robi
şi pe mai de parte!" şi aslfel forţele patriotice unite „în front comun
popular, sub conducerea Partidului Comunist Român, va înfrînge şi
zdrobi politica arbitrară a capitaliştilor şi moşierilor ... " 10 •. Era răspun
sul patriotic hotărît al maselor faţă de politica de cedare a guvernanţi
lor români în faţa µretenţiilor hitleriste.
Ameninţarea directă, care plana asupra integrităţii teritoriale a
ţării, prin sprijinirea de către Germania hitleristă şi Italia fascistă a
pretenţiilor Ungariei horthiste, făcea ca în centrul activităţii de propagandă a Partidului Comunist Român să stea în acea vreme demascarea
acestor manevre ale fascismului internaţional şi intern şi propagarea
tradiţiilor glorioase de luptă pentru eliberarea socială şi naţională din
trecutul istoric al Transilvaniei. Militînd pentru unitatea tuturor asupriţilor, indiferent de nationalitate, în lupta împotriva asupritorilor comuni, un manifest al Comitetului teritorial din Ardeal şi Banat al P.C.R.,
aducea în faţa contemporanilor trecutul istoric, care demonstra că
populaţia clin Ardeal avea „o soartă comună ele sute de ani" şi ca asupritorii ele orice naţionalitate s-au înţeles între ei ori de cîte ori era
vorba de a introduce „sclavia" lor: ,,Aşa a fost în 1437 în revolutia ţ8rănească de la Bobîlna. Aşa c1 fost în revolutia lui Doja. Aşa a fost în
revoluţia lui Horea, Cloşca şi Crişan", ca şi în 1848, cînd clasele dominante au pactizat cu „reacţiunen tari stă şi auslriacă" 1011. Masele populare erau chemate să urmeze exemplul istorici şi să se ridice la „luptă
comună revoluţionară", de astă dată împotriva pericolului hitlerist.
De asemenea, un alt manifest al Comitetului regional clin Ţinutul
Someş al P.C.R., pornind de la o comparaţie cu trecutul, demasca pericolul iminent al agresiunii fascisle pentru dezmembrarea României:
„Urmaşii călăilor lui Doja şi Horea ce asupresc azi poporul din Ungaria
îşi pregătesc coltii pentru o bună pradă ce ar fi Ardealul. Deja se tîrguiesc pentru poziţii şi pentru răpirea pămîntului de la ţărani" 10!1. Manifestul se încheia cu o vibrantă chemare la rezistenţă împotriva acestui pericol: ,,Urmaşi ai lui Horea şi Doja! Nu uitaţi învăţămintele din trecut.
1
'"'
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încă în IB48 popoarele din /\rdeal au luptc1t împreună pentru ogcllitatP,
dreptale şi libertate. Numai boit>rimet1 şi popii au asmuţit natiile la ură
şi Ia măcel, pe unii contra altora ... Nu voim un nou măcel clin CM<'
să profite iarăşi domnii" 1111 • Consiclerîncl că „soarta nu o pol hotărî două
quverne reactionare", munifestul chema masele populare să-şi făurească
c,ingure viitoru I.
Pornind ele la aceeaşi experientă a c1nului 1848, cînd „a fost anexat :\rctealu I la Ungaria fără consulatarea poporului ardelean" un manifest al Comitetului regional din Cluj al P.C.R., atenţiona masele că
asupritorii interni şi duşmanii externi uneltesc din nou asupra soartei
lor fără a le consulta. Chemînd masele să urmeze exemplul înaintaşi
lor, manifestul le adresa un vibrant apel în acest sens: .,Strămoşii noştri
au luptat unili cei fraţii în decursul veacurilor, cu coasă şi săcuri în
contra mugna~ilor şi usupri tori lor de orice naţie ar fi fost ei. Soarta
noastră să fie de astă dată hotărîtă de noi. Avem în faţa noastră făclii
conducătoare pe Horea, Doja, Avram Iancu şi Bem! La luptă! " 111 • Sînt
personalităţi din trecutul istoric al Transilvaniei, care au ştiut să îmhine armonios în lupta lor dezideratele sociale cu cele naţionale, constiluind astfel un exemplu de urmat pentru contemporani într-o perioadă
în care fascismul căuta să dezbine poporul român şi naţionalităţile conlocuitoare pentru a le putea subjuga şi a transforma ţara într-o colonie
a imperialismului hitlerist.
Sub influC'nţa educaţiei revoluţionare desfăşurată cu asiduitate de
dilre Partidul Comunist Român, masele populare din ţara noastră au
fost pregătite să facă faţă agresiunii fasciste. Cercurile conducătoare
însă, în frunte cu Carol al Ii-lea, nu numai cti nu au reuşit să-şi unească
<'le îns0le eforturile p0ntru preîntîmpinarea pericolului fascist, dar nici
mticar n-au manif0stat intenţia de a ctiuta sprijin în masele popular<';
climpotri vu dicliltura re~Jală a lipsit poporul pînă şi de drepturile şi libertăţile> constituţionale burgh0ze. Refuzînd să revină la regimul parlamentar, Carol al II-lea a respins colaborarea pînă şi cu oamenii politici burghezi mai clarvăzători. Adăugindu-se la toate acestea şi eş0cul strădanii
lor guvernanţilor români de consolidare a alianţelor tradiţionale şi dP
asigurare a unui sprijin din partPa puterilor occidentale, în condiţiile în
care politica mi.incl10neză a acestora de cedare în faţa agresorului a dus
lc1 izbucnirea celui de al doilea război mondial, siluaţia României s-a
agravat la maximum. Sub presiunile directe ale Cermaniei hitleriste şi
Italiei fasciste, ţara noastrJ, s-a văzut nevoită să accepte dictdtul de la
Viena, prin care a fost încălcată deschis independenţa şi suveranitatea
statului român, iar teritoriul său trunchiat. In aceste condiţii n-a putut
fi fruclificută hott\rîrea de Juplă a maselor, pentru ci:lfe a militat Partidul
Comunist Român în toţi anii premergători.
'

.
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ln pofida accslor condiţii vilrege, masele populare, muncitori, ţărani,
inlelccluali, soldd~i şi ofiţeri ai armatei române, şi-au exprimat protestul lor prin manifestaţii şi demonstrnţii impresionante pe înlreg cuprinsul ţarii, drălîndu-se gala de a-şi sacrifica viaţa pentru apărarea patriei
s-au dovedit astfel a fi demni de trecutul glorios de luptă. al poporului
pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a ţării. Exprimînd justetea acestui protest, motivat de istorie, al poporului român
împotriva dictatului nedrept de la Viena, scriitorul Zaharia Stancu
afirma într-unul din articolele sale 11 :? că toate forţele politice ale poporului nostru aveau o singură. convingere, aceea că: ,.Ardealul s-a alipit
la patria mumă pentru totdeauna. După. suferinţe milenare, prin jertfa
a opt sute de mii de soldaţi căzuţi pentru patrie, s-a ajuns la întregire".
Făcînd apel la trecutul istoric, autorul demonstra ascendentul moral al
poporului român, care în decursul existenţei sale n-a asuprit alte popoare şi teritorii străine: ,.In tot decursul existenţei neamului românesc
n-au rîvnit pămînturi străine. Voievozii noştri din trecut şi strămoşii
noştri s-au luptat numai pentru menţinerea neamului românesc, meiodată peatru a ridica libertăţile altor neamuri, niciodată pentru a intra
în stăpînirea pămînturilor altor neamuri".
Educaţi în spiritul acestor tradiţii nobile, reprezentanţii de frunte
ai forţelor progresiste, din rîndurile cărora făcea parte şi Zaharia
Stancu, manifestau aceeaşi înţelegere şi faţă de poporul maghiar: ,.Noi
ştim, şi o ştiu şi alţii, că. nu poporul maghiar este revizionist. ci c8
revizionistă este numai clasa conducătoare ungurească, compusă din
marii bogătaşi, din mari sUipînilori de pămînluri, pe care ţăranii mt19hiari robotesc din zori pînă. în noapte ca şi străbunii lor din evul
mediu".
Bazat pe asemenea argumente de odin istoric, care demonstrau că
românii nu au sub stăpînirea lor „decît pă.mînt românesc", că „Ardealul
este românesc şi trebuie să rămînă românesc", Zaharia Stancu ajungea
la concluzii patriotice mobilizatoare: ,.Pentru apărarea Ardealului cîş
tigat cu opt sute de mii de morminte, nici o jertfă nouă, ori cit de
uriaşă, nu ni se pare zadarnică". Este expresia înaltei conştiinţe patriotice a poporului muncitor, pentru care partidul comunist a desfăşurat o
activitate susţinută, înfruntînd măsurile repre~ive ale guvernanţilor.
Carol al Ii-lea şi guvernul său n-au ţinut însă cont de hotărîrea de
luptă a poporului muncitor pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a
suveranităţii patriei. Chiar şi cei mai lucizi oameni politici burghezi ai
vremii s-au mărginit doar la proteste sterile împotriva dictatului de la
Viena, fără a încerca să ridice poporul român într-un front unic naţional pentru apărarea cu arma în mînă a ceea ce înaintaşii au cucerit
cu preţul vieţii lor.
Odc1lă cu c1bdic,uca regelui Carol al Ii-lea în favoarea fiului său
Mihai şi instaurarea, la 6 septembrie 1940, a dictaturii legionare-antom Azi, H.140, nr. 78 (1 !>eptembrie); cf. Titu

Georgescu, uµ. cit., p. 207-208
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nescicnc poporul român c1 fost µredat şi subordonat intereselor G~rmaniei hitleriste. A început aslfcl una din cele mai întunecale perioade
din zbuciumc1ta istorie c1 poporului nostru.
Partidul Comunist RomiÎn, profund c1tc1şat idealurilor de lilwrli1Le,
independenţă nt1lionaW şi progres social. a rămas însă Ic:1 µostul său de
luptă. infrunlînd cec1 mai cruntă prigoanu, comunişlii au ţinut sus steagul de luptă al înaintaşilor. manifr•stîndu-se în coniinuarc, ca principala
lorţă politidi antiidscisla clin România. Tradiţiile istorice, factor educativ important în activitatea de pînă atunci a partidului, au creat un teren favorabil actiunii sale de organiwre şi înmănunchiere a Luturor forţelor palriotice într-un front comun de rezistenţă antifascistă, pentru
apărarea fiinţei nc1ţionale a poporului şi zdrobirea celor mai reacţio
nare forţe din societatea românească, grupate sub dictatura militarofascislă antonesciană.
Nepopulară, lipsită

de o bază polilicE1 internă, aceaslă clictr1lură a
recurs deschis la sprijinul trupelor hitleriste, aduse în ţară încă în luna
octombie 1940. În aceste condiţii, Partidul Comunist Român şi-a îndreptat atenţia şi ascuţişul luptei revoluţionare deopotrivă contra dictaturii
militaro-fasciste cc1 şi a susţinătorilor acesteia, ocupanţii hitlerişti. În
m,mifcslul Comitetului regional Timiş al P.C.R., care analiza situaţia
creuiă după instaurarea cliclalurii militare-fasciste şi sprijinul pe care
c1ceaslr1 l-a g5.sit la trupele hitleriste, se face apel la experienţa pe care
poporul nostru a avut-o cu trupele germane în timpul primului război
mondial: .,Ştim din experienţa războiului imperialist trecut ce însemnează această. armată de ocupaţie. Şi azi este vie amintirea jefuirii (pînă
la) oase a României" rn. Acelaşi argument, menit să facă să crească ura
legitimă el poporului român împolrivd ocupanţilor fascişti, a fost invo:al şi ele un ctll manifest, lansat de Comitetul regional bănăţean al
P.C.R. cu prilejul zilei de 7 noiembrie 1940, care sublinia caracterul de
ocupct~ie pe Cdre-1 avectu trupele germane aduse în ţară, ori poporul
român - spunea manifestul - ştia din experienţa trecutului „ce însemna această armată care ne ocupci ţara: jefuirea completă a ţării" 114 •
ln numele acestui trecut şi pentru apărarea viitorului ţării şi poporului
român, partidul comunist chema toale forţele patriotice să-şi unească
puterile pentru răsturnarea diclaturii mililaro-fasciste şi alungarea cotropitorilor hitlerişti din ţară.
Ch0mat, prin poziţia sa consecvent revoluţionară, să înglobeze
în activitatea sa şi să-şi însuşească nu numai idealurile şi năzuinţele
fundamentale ale maselor populare, clar să apere şi interesele lor de
fiecare zi. Partidul Comunist Român şi-a demonstrat cpacitatea sa de
conducă lor şi organiza tor al luptei complexe a maselor muncitoare din
ţara noastră. în plin regim de dictatură fascistă, cure a dus pînă la extrem m8suriJe represive împolrivc1 maselor muncitoare, un manifest co11 1
:
111
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Arh. C.C. al P.C.R., /onc/u/ 11, anul 1940, Unitatea de piistrure nr. lGO
Idem, fundu/ 11, ,mul I !J40, Unitulea de piistrare nr. 178
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munist, lcmsat cu prilejul împlinirii a 22 de ani de la luptele din 13 decembrie 1918, reamintea maselor politica sîngeroasă antimuncilorcască
a quvernantilor, considerînd că aceasta trebuie să fie un îndemn la organizarea rczislen~ei antiguvernamentale: .,Sîngele celor mai buni fii ai
noştri, sîngelc c1deviirnţilor luptători ai poporului, vă cheamă la luptă "13·•. Manifestul ele încheia cu un apel ca în ziua de 13 decembrie, în
fa brici, uzine, la sale, în cazărmi, toţi oamenii muncii „uniţi în front
unic" să pretindă drepturile şi libertăţile democratice răpile 116 •
înfruntînd teroarea fascistă, militanţii comunişti de pe întreg cuprinsu I ~ării s-au străduil să ţină mereu sus steagul luptei pentru libertate
şi dreptate, folosind orice prilej pentru a propaga în rîndurile maselor/
mompnl0lP cele mai semnificativ<> şi învăţămintele din trecutul glorios de
luplă al poporului. De acest lucru era conştient fiecare membru al partidului, din primele zi]c, ale înrolării sale în mişcarea comunistă. Aşa, de
exemplu, Justin Georgescu, din momentul în care a intrat în 1941 la
universitate şi s-a încadrat în activitatea revoluţionară de aici, a organizat numeroase acţiuni patriotice, antifasciste, în cadrul cărora au fost
evocate pagini semnificative din istoria patriei referitoare la lupta seculară a poporului român contra cotropilorilor, faptele de eroism ale ostaşilor români în războiul de independen~ă, în bătăliile de la Mărăşti,
Mărăşeşti şi Oiluz 117 •
O activitate similară, care continua linia Partidului Comunist Român, au desfăşurat şi comuniştii din teritoriile româneşti ce au căzut
sub ocupaţie horthistă, cullivînd tradiţiile istorice progresiste menite să
consolideze activitatea revoluţionară antifascistă. Astfel, J6zsa Bela,
membru al Comitetului i:egional al partidului comunist, a sprijinit înfiinţarea la Cluj în februarie 1941 de către activiştii Madosz-ului a „Comitetului permanent de la 15 martie". Acest comitet a şi organizat la
15 martie 1941 o întrunire la Casa universitarilor din Cluj pentru comemorarea revoluţiei din 1848-1849, întrunire care s-a transformat într-o puternică manifestaţie împotriva fascismului, a politicii de cotropire
imperialistă, pentru pace, libertăţi democratice şi solidaritate frăţească
cu masele populare româneşti persecutate de c:1utorităţile horlhiste 1111 •
Această demonstraţie a avut un larg ecou în rîndurile populaţiei din
nordul Transilvaniei, stimulînd spiritul de rezistenţă antifascistă aJ
c1cesleia.
Chemat să dea răspuns problemelor ridicate de situaţia istorică
nouă, tot mai ameninţătoare pentru însăşi fiinţa şi existenţa naţională a
ţării şi poporului român, Partidului Comunist Român a analizat şi generalizat teoretic şi a valorificat întreaga experienţă acumulată de prolem Tbidem, Unilulea de păslrnre nr. 476
Ibidem
Analele de istorie, 1972, nr. 1, p. 51
11
R L. Ilitnyai, P.C.R. în lru11tec1 luptei comune u o(lmenilor muncii ,amâni şi ma<1/1i<11 i impotri\·a clictaturii militaro-/asristc -~i cotropirii lror//1yste. Madosz-ul i11 anii
/<J/{)- HJ.IJ, în Anale ele isto1ic, 1971, nr. 1, p. 32
iiu
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tilfidt pînă li.1 acea ciută ele mişcarea democratică din ţara nodstr~i. E.~li1borînd pe această bază islorica Plntformă-program, menilă să contribuie la concentrarea Luturor forţelor patriotice, antifasciste din rîndurile poporului român.
Analizînd condiţiile de luplă a poporului român pentru libertatea
şi independenţa sa naţională şi trasînd sarcinile ce reveneau comuniş
tilor în cadrul acestei lupte, Partidul Comunist Român a aprec:ic1t că un
rol imporl,mt în mobilizarea maselor şi însuşirec1 de către acestea a ţe
lurilor politicii partidului îl avea populctrizdrec1 tradiţiilor istorice progresiste. Atrăgînd atenţic1 asupra acestui fapt în indicaţiile asupra r6.spîndirii ideilor cuprinse în Platforma-program, partidul spunec1: ,,Comuniştii trebuie să lege popularizarea Platformei cu populurizured trc1diţii
lor de luptă pentru dezrobirea poporului român, împotrivii imperialismului german clin veacurile XVII, XVIII, XIX şi din timpul războiului
clin 1916-18" 1Hl,
Partidul Comunist Român era conştient că trecutul istoric, cu toate
învăţămintele sale, stimula mîndria naţională, constituind astfel un preţios ajutor în trezirea conştiinţelor şi un factor indispensabil în lupta
politică şi socială de rezistenţă antifascistă. România Liberă, orgc1nul
forţelor patriotice din Banat, apreciind rolul mobilizator al tradiţiilor
istorice, afirma în legălură cu acţiunea unor tineri bănăţeni, care s-au
înrolat în mişcarea de patizani jugoslavă, că aceştia au preferat, decît
„să fie luaţi şi jertfiţi ca nişte vite în abatorul lui Hitler", să ia „mai
bine drumul haiduciei strămoşeşti" şi să grăbească „biruinţa popoarelor subjugate, luptînd ca oameni liberi şi mîndri alături de ceilalţi partizani balcanici" 120 • Pornind de la acest exemplu, România Liberă din
Banat s-a adresat soldaţilor cu îndemnul patriotic: ,,Fiţi demni de numele de Român, de amintirea atîtor generaţii româneşti, care au ştiut
să-şi apere liberlatec1 foţă ele cotropitori! " 121 • Toţi patrioţii, soldaţi sau
civili. erau îndemnaţi să lovească în „nemţi asupritori" ori unde şi ori
cum putec1u.
Văzînd în mişcarea de rezistenţă antifascistă conlinuarea traditiiIor revoluţionare care au stat la baza făuririi României moderne, a că
rei existenţă era acum ameninţată de fascism, de cotropitorii hitlerişti,
forţele patriotice, în frunte cu comuniştii, au acordat o atenţie deosebită comemorării zilei de 24 ianuarie. Sub tiltul 24 ianuarie 1859 24
iC111uarie 1942, România Liberă (Banat), pornind de la constatarea că
această zi a însemnat în „istoria luptelor poporului român pentru libertate şi independenţă ... o mare piatră de hotar", sublinia semnificaţia ei
deosebită în împrejurările subordonării ţării, de către dictatura militarofascistă, Germaniei hitleriste: ,,Astăzi, în împrejurările cotropirii ţării
de asupritorii germani, cînd libertatea noastră naţională şi indepen11

~

iw

121

Arh. C.C. iii P.C.R., fondul 1, ,mul 1941, Unitc1tea de p[1strare nr. 24
Rom<inia Li/Jcră (Banat), 1942, nr. 1 (1 ian.)
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denta ţării e slrivilă şi dîlcată în p1c10are ... , cînd hitlerismul sînfJeros
şi banda lui de trădători pămînteni ai ţării, în frunte cu Antonescu ... ,
ne lipseşte de orice drepturi, ne jefuieşte avulul na~ion,11, ne înfomctedză şi ne măcelăreşte într-un război criminal. slrăin de inleresc>le neamului - sfînta şi tradiţionala zi de 24 Ianuarie, reaclualizînd scumpe
clatine şi învăţăminte de luptă, este un îndreplar simbolic ... un îndemn
la unirea tuturor forţelor patriotice din România înrobit.:1 de fascismul
german, într-un Jront unic nat ional al poporului pentru zdrobirea şi
alungarea cotropitorilor străini, pentru făurirea unei Românii libere şi
indepcnclente" 122 • Pe baza acestor învăţăminte ale istoriei şi a analizei
Lemeinice a situaţiei din ţară în acele momente, tortele patriotice apreciau că „drumul eliberării naţionale, drumul cîşligării independenţei
ţării" nu poate fi altul decît cel al „luptelor naţionale cc au pregiitit
ziua de 24 ianuarie 1859", adică drumul „unirii tuturor fortelor patriotice ale ţă.rii într-un front unic naţional" pcnlru c1lungarea colropiloririlor hitlerişti, răsturnarea dictaturii fasciste anlonescicnc şi „înscău
narea unui guvern de eliberare şi neatrînarc naţională cu parlicipurea
tuturor forţelor patriotice ale ţării" 123 •
Militînd pentru unirea tuturor forţelor patriotice într-un front naţional unic antifascist, Partidul Comunist Român n-a pierdut din vedere
nici în acPle momente grele, de dezlănţuire a unei politici el<:' ură şi dczhinări naţionale, care caracteriza orice regim fascist, să facă apel la
unirea tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naţionalitate. Un
manifest al Comitetului regional Banat al P.C.R„ pornind de la necesitatea obiectivă a unirii maselor populare din Ardeal şi Banal, tării deosebire de naţionalitate, împotriva „asupritorilor comuni", fundc1mcnta
aceasta şi prin trecutul istoric al acestor provincii româneşli: ,..-\ceasta
ne învaţă pilda glorioşilor noştri înaintaşi, care au luplat în decursul
istoriei umăr la umăr împotriva năvălitorilor turci, austrieci şi germani,
pentru libertatea popoarelor noastre" 1:! 4 • Apelul cu care se încheia acest
manifest, pentru ridicarea întregului popor, a tuturor celăţenilor patriei,
fără deosebiri de naţionalitale, la o luptă hotEirilă împolriv,1 inlentiilor
guvernului fascist de mobilizare generală „la porunca lui Hiller ", cecu
ce ar fi însemnat „pieirea totală a tuturora", era pătruns do un patos
patriotic pe care i-l dădea şi referirile la trecutul glorios al înainlaşilor:
.,Pămîntul Ardealului şi Banatului a fost udat timp de veacuri de sîngele neamurilor lui Horea, Cloşca şi Doja în lupta de eliberare comună
de sub jugul tiraniei. Nu ne putem renega trecutul! ••i:!:;_
Dind glas tradiţiilor glorioase de luplă dle poporului no:--.tru pentru
apărarea gliei străbune împotriva cotropitorilor strctini, Pcnlidul Comunist Român a reuşit să unească treptat în jurul şi sub conducerea sa
m Ibidem, 1942, nr. 2 (24 i,m.)
tia

Ibidem

m Arh. I.S.I.S.P., cola J\ XXV /I i:::,

Ibidem

21, anul 1943, lnv. nr. 16-12
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cele mai lc1rgi forţe democratice şi patriotice, afirmîndu-se ca un catalizalor c1l voin(ei şi intereselor poporului român. Organizator curajos şi
priceput al rezistenţei c1ntifascisle din România, Partidul Comunist Român, ct\ruic1 isloria i-a încredinţat misiunea de a răspunde de destinele
ţdrii şi poporului nostru în cele mai grele clipe ale sale, misiune garant;-1 lă dC' înlec1ga sa activitate revoluţionară de pînă atunci, s-a dovedit o
forţ~i de neînvins. !\ceastă invincibilitate izvora din faptul că era partidu I celei mai revoluţionare clase a societăţii româneşti, prolelariatul.
continua.lorul unui trecut de veacuri, cu tot ce au adunal ele ca răs
pundere şi înţelepciune, tărie şi învăţăminte.
Sintelizîncl experienţa de două decenii de existenţă a partidului comunist şi insistînct asupra legăturii indisolubile pe care acesta o avea
cu prolelaric.1lul şi masele largi populare, o circul,uă Pentru toţi membrii de particl ai organiza/iei din Braşov sublinia: ,.Tăria partidului nostru constă în aceea că făcînd parte integrantă din clasa muncitoare, că
vic1ţc.1 şi victoria lui fiind viaţa şi victoria clasei, el nu numai că nu înC<'arcă sct oprească cu forţa mersul evenimentelor istorice spre societalec1 liber6. de mîine, dimpotrivă, chiar el merge împingînd înainte cu
f orţc1 de tilan (farta clasei muncitoare) însăşi desfăşurarea acestor evenimen le" 1~,;. Reprezentînd în societatea românească forţa politică ce
întruchipa însuşi mersul istoric, Partidului Comunist Român îi revenea
rolul de conducălor al naţiunii române pentru a ieşi din impasul în care
o adusese dictatura militaro-fascistă. Pe baza cunoaşterii adînci a realiUiţi!or clin ţarct şi a evoluţiei evenimentelor internaţionale, a situaţiei de
pe front, Partidul Comunist Român a putut trece la elaborarea planului
concret ele răsturnare a dictaturii militaro-fasciste şi de eliberare a ţării
de colropitorii hitlerişti.
În cadrul acestei acţiuni de importanţă vitală pentru destinele poporului român, organizarea unor formaţiuni patriotice de luptă înarmate
i,!e prolc•l,iridlului, ci:lre ocupi:l un loc central în strategia partidului corn uni '>l s-a fcicut mergînclu-se pe calea indicată şi de experienţa istorică
c1 poporului nostru. ,.Tradiţiile noastre istorice cele mai sfinte spunea
un apel publicat în România Liberă din Banat - ne învaţă că, dacă e
nevoie, trebuie să cucerim libertatea noastră cu arma în mină. Lupta
ele) eliberare de astăzi a poporului ţării (noastre) este de o importantă
mai mare decît orice altă luptă de eliberare naţională din trecutul noslru" ,~;. Analizîncl situaţia gravă creată de ocupaţia hitleristă, care ameninţc.1 însăşi exislenţa poporului nostru, apelul chema pe toţi locuitorii
Bcmc.ilului s{1 urmeze calea strămoşească, ridicindu-se la luptă uniţi şi
cu i:lrma în mină.
începutul anului, care avea să aducă sfîrşitul celei mai întunecate
pr1qi11i din istoria zbuciumată a poporului nostru, istoricul an 1944, a
qr1si l ncJţiunec.1 român0 în febra pregătirii ultimului asalt împotriva dic1

:~

L,

Arh. C.C. al P.C.R., fondul 10, anul 1942, Unitatea de păstrare nr. 630
l?omtiniu Liberă (Banat), 1943, nr. 11 (oct.)
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taturii militaro-fosciste şi a sprijinitorilor acesteia, armatele hillerisle.
ln aceustă încleştare pe viaţă şi pe moarte, forţele rezistenţei antifasciste erau înflJcărate de tradiţiile glorioase ale înaintaşilor. în numele
cărora Purticlul Comunist Român chema poporul la lupta decisivă. Cu
ocazia zilei de 24 ianuarie 1944, zi care reprezenla un „simbol al unitălii
naţionale" şi care constituia un „prilej ele holărîri şi acţiuni patriotice", -- cum o caracteriza un manifest comunist -. partidul apreciil cu
şi atunci. ca şi în 1859, era în joc însăşi „existen la noaslră naţională,
unitateu noc1stră ca neam, libertalea noastră ca popor"u 8• Pornind de la
aceustă pmalelă între lreculul isloric şi prezentul pe care-l trăia poporul nostru în acele zile, Parlidul Comunist Român a tras concluzii mohiliwtome, prin care arăta maselor: ,.Problema existenţei libertăţii şi
unitălii noastre este deci pe primul plcm al preocupărilor politice actuale şi de atitudinea noaslră folă de ea depinde soluţionarea ei fericită
şi salvarea noc1stră" 12 f 1 , Este o dovadă clară a responsabilităţii istorice
cu rnre partidul privea soarta ţării şi poporului din rînclul căruia făcea
parte cu toate fibrele sale.
Analizînd evenimentele care au avut loc în 1859, partidul a
subliniat existenţa unei voinţi unanime a poporului pentru unire, c:ît şi
foµLul că cele cîteva cozi de topor din rîndul claselor dominante, care
au vrut „să se pună în calea realizărilor naţionale ... au fost înăbuşiţi şi
mătura~i de mişcarea spre unire a poporului ''1 30 . Era o apreciere deosebit de, semnificativă pentru lipsa de popularitate a dictaturii militarofascisle în rîndurile poporului nostru. în acelaşi timp partidul nu uită
sct subl!nieze, pentru a accentua spiritul antihitlerist al maselor, poziţia
duşmănoasă din 1859 a Germaniei şi a Imperiului habsburgic faţă de
nz;zuinţele legitime spre unire ale poporului român: ,,/dunei, ca totdeauna în cursul istoriei noastre, ne-a fost duşman imperialismul germano-habsburgic, opunîndu-se unirii. iar sprijiniţi am fost de rranţa
prietenă" 111 •
Trăgînd învălămintele care se impuneau din analiza acestui eveniment de seamă din treculul istoric al poporului rorndn, Parlidul Comunist Român opunea măreliei acestuia, politica dictaturii militaro-fasciste
prin u1re tara a fost împinsă „alliluri de duşmanii ei cei mai neîmpă
caţi", cei care au impus şi clic latul de la Viena, care „ne-a sfîrşit ţara şi
ne-a sfîrlecat neamul", nimicind „floarea naţiunii" într-un război criminal. Partidul aprecia că toale acestea impuneau ca o datorie patriotică pentru toti c:etăţqnii ţării să „realizeze din nou şi neîntîrziat solicldl'itatea deplină românească, spre a asigura ţării libertatea şi natiei
viitorul". În consecinţă, Parliclul Comunist Român aprecia că ziua de
2-1 ic.111u,1rie 1944 lrebuia „să fie un moment de sguduire o conştiintei
1

~H

Arh. C.C. iii P.C.R., Ionclul 1, ,mul 10-14, llnilat0<1 cit> p:1„lr,irc nr. !I

Ibicleni
iau Ibidem
IJI Il>ilicm
i:m
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noaslre naţionale, ele înfrd.ţire a luluror inimi !or româneşli, de unire c1
tuluror forţelor sociale, pentru a da poporului încrederea în sine şi în
dreptatea cauzei sale, pe care nu o va putE)a cîşli~Ji:1 decît prin acţiunea
hoUirîtoare şi neînduplecată împolriva duşmanului ele totdeauna, imperialismul hrctpăreţ german, şi contra lrlidătorilor ele neam în slujhc1
lui" i:i'.!_
Aplicînd o taclică elaslică, irncorată adînc în realităţil0 şi islorii1
ţării nodslre, Partidul Comunist Român adresrt apelurile sale lnluror
cetăţeni lor patriei, îndrumîndu-i să impună guvernanţi lor reîn Loc1rcerc~c1
ţării al[iluri de aliaţii ei tradiţionali: ,,Intelectuali şi muncitori, rnilitciri
şi civil, industriaşi şi negustori, ardeleni. regăţeni, bănăţeni, sct ne unim
cu talii înlr-o sforlare supremă, pentru a scăpa ţara ele cotropirea nemţească şi a o aşeza alături de aliaţii ei fireşti, cu rare am luptat cot la
cot în 19IG-1918, împolriva cotropirei germane şi alături de cari o vom
refoce clin nou şi consoliclu pentru totdeauna. Aceasta este chorr1area lui
2-1 icrnucirie 1944, scoasă clin semnificalia sforţărilor cinstite şi hotctrîtc
ale lupllllorilor pc1lrioli ele lu 1859. La luptă deci, uniţi pentru elihNc1rec1
Pi.!Lriei ele conlropitorii nemţi şi de Lrădătorii dinăuntru" 1 ~:1 •
Cu ocazia anivers5.rii în 1944 a luptelor ceferiştilor şi 1wtrolişlilm
clin februMie 1933, C. C. al Partidului Comunist Român a aelresc1L 1111 manifest ditre toţi muncilorii din lară, exprimînd întoarcerea gînclului şi c1
recunoştinţei întregului popor muncitor spre luptălorii ceferişti, ,,cc1r0
şi-au vlirsilt sîngele pentru dreapta noastră cauză", chema clasu munciLom-c să se ridice şi să ridice poporul la luptă în numele aceslor croi
„penlru u zdrobi hidra condusă ele Hiller şi sluga lui, Antonescu. /\zi
este ziuu cinci trebuie să lrecem la fapte" 114 •
1\nimaţi de un înflăcărat palriotism, comunişlii au reuşit să cleil un
c onţinul mai bogat ~i clli făcut să roclec1scă clin plin învăţăminlcl0 lr,1diţiilor s2culure de luptă ale înainlaşilor cu dagoste de patrie, ale ncînfricutilor conelucE1tori ai răscoalelor şi mişcărilor populare. Tradiţiili• îslorice i.lU devenit pentru Partidul. Comunist Român şi membrii săi o
Mmu spiritualii care chema şi îndemna la acţiune şi, aşa cum sul)lini<1
un rnunifesl din iulie 1944 al Comitetului bănăţean de luptă patriotic~1,
nu pulini au fost cei care, ,,în faţa iminentei catastrofe nalionale", crnimilţi de „drn~1oslea lor nemărginită faţă de poporul nostru şi ură ncîmp~ka LZ! ft1ţă ele cotropitorii nemţi, au trecut în munţi cu arma în mînA
1wnlru ack!văr,1la apărare a gliei străbune, dovedind în fa~a lumii c:ivilizatl' că rneril[un s[J trăim ca naţiune" 13 ". Chemările patriotice ale Partidului Comunist Român au avut deci un ecou profund în rînclurile rnrlsclor populare, au produs o răscolire profundă în rîndurile lor, contribuind la consolidurcu mişcării de rezistenţă anlifascistă din România.
1 2
"
i:r:

l/Jiclem
Ibidem

1:i~ //Jidcm, unul 1944, Unitulea de pf1strare nr. 18
i:,:, t\rh l.S.J.S.P., <·o/el Al( XXVII[ -- 11, c1n11l l!M3, lnv. nr. 117!\
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Mişcarea de rezistenţă antifascistă din ţara noastră, care a culminat
cu insurectia naţională armată din august 1944, a preluat întreaga tracii ~ie revoluţionară a poporului nostru, ceea ce a permis ca stindardul
preltwt să fie înă]ţal viclorios pe culmile revoluţiei şi ale construirii
noii orînduiri socialiste pe meleagurile României. Programul Partidului
Comunist Român de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism, situează e\'enimentele din
viHi:l ctnului 1944 la loc ele frunte în lupta poporului român, a forţelor
progresiste şi revoluţionare, a clasei muncitoare şi a Partidului Comunist Român penlru liberlale socială şi na~ional5.. Pe această bază apreciază că: ,,Epoca cc a urmat a marcat începutul unei noi istorii a patriei
noaste - istoria împlinirii iclealuri/or de dreptate socială şi natională,
pentru care au Juptcit nenumărate genera/ii de înainta.5i, a cuceririi de-

pline a independentei naţionale a României, a dreptului sacru al poporului român de a fi sti1p1n în propria sa ţară" i:iG. Partidul Comunist Român s-a clovecli t astfel un demn urmaş al tuturor luplătorilor pentru

Cduza eliberării şi propăşirii poporului din zbuciumata istorie a ţc'irii
noaslre .
.Marile prefaceri politice, social-economice şi spiriluc1le obţ;nute
de poporul român sub conducerea încercată a Partidului Comunist Romfm - pe drumul deschis de victoria insurecţiei na~ionale armate antifasciste şi antiimperialiste din vara imului 1944 - stau la temelia înfloririi şi dezvoltării mullilaterale a naţiunii socialisle române de c1zi, care
a preluat şi îmbogăţit virtuţile ce şi le-a dăltuit de-a lungul secolelor
poporul nostru.
Considerîndu-se, pe bună dreptate, continuatorul celor mai glorioase tradiţii de luptă ale înaintaşilor, care au trăit şi muncit pe aceste
străvechi meleaguri, luptînd pentru ţara pe care o doreau întreagă şi
înfloritoare, Partidul Comunist Român s-a dovedit la înălţimea acestor
tradiţii. Intreaga sa politică şi concepţie, caracterizată prin unita Lea deplină între vorbă şi faptă, de-a lungul celor peste cincizeci de ani de
existenţă, îndreptăţesc partidul la titlul ele fartă politicei conducătoare
în stare să înfăptuiască toate ţelurile luplei revoluţionare.
Profesînd un ideal care nu era rupt de posibililăţile reale de înfăp
tuire ale fiecărui moment isloric, împlîntat aclînc în istoria ţării şi poporului noslru, Partidul Comunist Român a pornit în întreaga sa politică ele Ja aprecierea lucidă a realită~ii, propunînd soluţii transformaLoare, corespunz5.toare năzuinţelor întregului popor. în cele mai grele
momente ale istoriei noastre, însuşindu-şi învăţăminlele trecutului glorios de luptă al poporului pe care-l iubea şi cu care se identifica, Partidul Comunist Român nu numai că nu a putut Ii infrînt, dar a reuşit
să insufle încredPre întregului proletariat, tuturor oamemlor muncii, Îll•
făţişîndu-le în permanenţă perspectiva însufl0titoare a rlisturnării de la
i:'.G Progrnmul P.C.R. <Ic făurire a socictâ/ii soci(l/istc m11/lil<ltcro/ clC7.\'oltatc şi
innintnrc a Rom(u1ici spre comunism (Proiect), Erlitura politic;j, Buc11H'5li, 197-l, p. 33
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putere a exploatatorilor, a transforrnctrii revoluţionare a sociell\ţii şi
făuririi unei vieţi mai bune şi mai fericite.
Cultivarea tradiţiilor istorice a eclucc1 L pe comunişti să aibă încrededere în popor, le-d dezvoltat conştiinla responsabilil[1ţii în faţa lui,
trăsătură de bază care caracterizează întreaga lor acţiun0. Aceasta o
permis parliclului să cunoască pulsul maselor, aspiraţiile lor, să acţio
neze în consecinţti, devenind astfel nucleul în jurul căruia s-a polarizat
de fiecare dală, tot mai lurg şi mai durabil. ini~ialiva istorică a maselor ca forţă. hotărîtoare a pro~Jresului.
Justeţea şi forţa de influenţare a politicii partidului, condiţionate
în mod hotărîtor de unilr1tea dinlre partid şi popor, de măsura în care
politica partidului se contopeşte cu năzuinţele şi aspiraţiile poporului,
cu interesele naţionule ale ţării, demonstrec:1ză că. Partidul Comunist Român este legal de tot ceea ce poporul a avut mai bun în istoria sa. Prin
glorificarea eroismului leqendc:ir al strămoşi lor şi evocarea figuri lor
marilor creatori de vctlori spirituale, a figurilor de revoluţionari care
şi-c1u pus întreaga viaţti în slujba libertăţii şi independenţei ţării. a prop[1şirii naţiunii rom[me, comuniştii se străduii.lu ele fapt să dea răspuns
în activilatea lor c1spiraţiilor spre progres a societăţii noastre, transformînd traditiile istorice într-un instrument al luptei proletariatului român pentru înftiptuirea năzuinţelor seculare legitime de liberlate şi independenţti naţională, ele progres social şi civilizaţie ale întregului
popor.
Ic1Ui de ce generaţii le de astăzi au deplinu convingerea că numu.i sub
conducerea partidului, prin vu.lorificarea geniului creator al întregii noţiuni, poporul nostru va clobîncli noi şi noi succese pe caleu. dezvoltării
societăţii sccialistc multilaleru.l dezvoltate şi înaintare a României spre
comunism.
Garc.1nţia acestui viitor o constituie faptul, confirmal de întreu.ga dezvoltare istoricu ele lu înfiinţarea Partidului Comunist Român şi pînă
astăzi, că firul neîntrerupt al visurilor de libertate şi fericire, făurite de
cele mai luminate minţi din rîndul înaintaşilor, u trecut în epoca contemporană în mîinile unor demni urmaşi, comuniştii şi partidul lor, care
au ţesut din el veşmîntul de glorie al României socialiste de azi, al că
rei edificiu se înalţti, pe postamentul de granit al unei istorii milenare,
mc1i mîndru şi mai str[ducitor decît oricînd.
Transformăril0 înoi toarc profunde, care au revoluţionat întroagil
noustră istorie, au creat condiţiile şi pentru o dezvoltare necunoscută
a spiritualităţii româneşti. În procesul acestei dezvoltări impetuoase, în
care se include şi ştiinţa, o citadelă solidă. o constituie şi frontul istoriografiei noastre marxiste, adînc ancorată în politica partidului şi stalului de promovare a spiritualităţii socialiste în ţara noastră. Astfel,
istoria, care în tot decursul existenţei şi activităţii Partidului Comunist
Român a fost pentru acesta un instrument redutabil de antrenare a
con5liinţei maselor în vederea atinuerii obiectivelor de realizare a
https://biblioteca-digitala.ro
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progresului genernl al societăţii, şi-a găsit astăzi locul binemeritat în
opera măreaţă de edificare a societăţii socialiste multilateral dezvoltate pe meleagurile României. Subliniind acest fapt, secretarul general
al partidului, Lovarăşul Nicolae Ceauşescu spunea: ,,Desigur, cunoaşte
rea istoriei, preţuirea ei, constituie un important factor de educaţie,
un izvor ele învă/ăminte şi, totodată, un îndemn de a face totul pentru
a duce mai clepmtc făclia civilizaţiei materiale şi spirituale, ele C1 înălţa
tot mai mult edili ciul socialismului şi comunismului în România" i:r,

Simbolizîncl unitatea

dialectică

dintre trecul, prezent

şi

viitor,

Programul Partidului Comunist Român ele făurire a societăfii socialiste
mullilczteral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism înmă
nunchiază experien~a trecutului cu gîndirea şi acţiunea prezentului socialist. Aceasla este cea mai adîncă preţuire pe care Partidul Comunist
Român, întregul nostru popor, o dă istoriei, din care generaţiile de
azi, ca şi cele de ieri, îşi iau tot „ceea ce veacurile au adunat în ele
pentru popor - răspundere şi în~clepciunc, tărie şi învăţăminte"t:is.

DIE FORTSCHRITTLICHEN CESCHICHTSTRADJTIONEN IDEEN-UND LEHR CUT DER RUMĂNISCHEN KOMUNISTISCHEN PARTEI

( Zr I w11nnw nfns.m n(J)

Als Flaqqe der Arbeitsmassen im Kampf for soziale Bcfreiun9, for Ăbschaffung
c,iner unqerecht0n und ausbeulenden Gesellschaft. fond die Rumtin:sche Komrnunislische Partei in der Ceschichle eine reichhaltige ldeen-und Lehrquelle zur Kenntnis
cler Geqenwilft. der Wirklichkeiten, die sie zu andern bcrufen war - \1/irklichkeiten,
dcssen tiefe \VurLeln in einer qlorrcichen Vcrqanqenheit des Kampfc>s des rumanischcm VolkC's fur Freiheit uncl nalional<' lJnabhăngigkeil, ilir Fortschritt 11ncl Zivilisation vernnkert sind.
Scharfen Ver[,,lgunqs-uncl
Unterjochun~1sbeding11ngen slandhiillPnd,
so wie
ăusseren Un,tnnl·hmlichkeill'n, ,1us dc>r Fxislenzpraxis eines koorclonierf'ncl1'n inlPTnationulen Forums enlsprinqend, \\·clche nicht immer clic nationalen I10ding11ngen, in
rl0ncn cli0 Parll'i0n ihre Tatiqkeit cntfalteten, kannte, gelang es cler R11manisch0n
Kom1111ini<;tisch0n PiirlPi mil J-;:IilfhPit die Realitatcn des Lancles zu be,rerten unrl radikule \ Niinctcrunc1slosunqen, clie elen l1c>slreb11nqen d0s qanz011 \"olkes cntsprnchl'n,
1.u find0n.
Dif> Pfle(JL' dN fortschrittlichcn Gl'Schichlslrnclitinnen truq zur [rzit>hung ck•r
l,n111m1inisl<'n irn GeislP des Volksvertrauens bc>i. c>nl\\"ickeltc das Vcr,111lworlunq-;Lv1\'ll!">!">hl'in ihrn qeqrini"1ber, die Valt>rlandslicbe - di0 gruncllcqenclcn Chilrnkteris-tik
i·,, Nicolae C:eauşesn1, Homciniu pc clrum11/ co11s/ruirii socieldfii sociu/is/c mulli/C//l'rnl c/ez\·oJ/C1/c (mai/ic 1972--dccc'mbric 1972), Editura polilidi, 811curt'şti, l!J7J,
p. 301
l~H Ion Popcsc11-Put11ri, Titu Georgescu, Purtători ele J/c1111wi Tl'\·0/11/ionow, Eclit,1ra <;,liinlifică, Bucurc>şli, Hl71, p. 5
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uller von den Kommunislen unternommenen Aktionen. Die Bedeutung der Berufung
au[ dic revolutioni.iren Tatsachen unei Ereignissc der geschichtlichen Vergangenheit,
auf dic PersonlichkeiLen, die dicse Vcrgangenheit verlreten habcn, entsprang cier
<Jeistvollen Perspektive des Abslurzcs der Ausbeuter und cier Befreiung cier Ausgebeuteten, Oefreiung, die cler tagliche Kampf cler Purtci garantierte.
Das Optimismus-und V0rtrauensgefL1hl in clic Zukunft des Arbeilcrvolkes d0s
Vaterlundes, aus cier Veranschaulichungstătigkeit cier Verganqcnheit des Volkskampfes entsprungen, hat Kruft und Mut, Opfergcist cler Kommunisten in elen schwersten
Auqenblicken cler Geschic:hle unei meist in clem Rinqen auf Leben unei Toci zwischen
rlen qesunden Krăften der rumanischen Nation unei clem grausamslen Feind, cier
Faschismus.
Als Fortsetzer cler glorreichsten Tradilionen der Vorlaufer organisierte die
Rumiinische Kommunistische Parlei d0n Resislez-Kampf des rumănisc:hen Volkes
qegen elen f-ilschismus und sicherle elen Sieq iilJer ihn. Somit eroffnete es elen Weg
cler Verwirkl;c:hung jener ki'1hnen Trăume cler Vorfahren: soziale unei nationalt>
Freiheit, Suverănităt uncl vollkommene Unabhăngigkeit, clas vielseitige Aufbli"1hen cier
rumănisc:hen Nation und des rumănischen Vaterlancles.
Durch dessen ganze Politik clie vollkommcne diilloktisc:he Einheit z11·isc:hen
qeschic:htlicher Vergungenheit, Gegenwurt und Zukunft des Vaterlandes, clie so klilf
im Programm cler R.K.P. iiber elen Aufbau cler vielseitigen sozialistisc:hen Gesellschaft
11 nd clas Forlsc:hreiten Rumăniens zum Kommunismus ausgerlriic:kt, clarstellencl, b0\\'ies
die Partei auf cler Hohe cler glorreic:hen Ver~Jangenheit cler Vorfahren zu scin, zeigtc
r!urch clie Oberzeu~iunqskrnft cier Tatsuchcn, class clie Ceschichtc nicht nur eine
Lf,hrcp1elle, 0in wichtirwr rrzi0h1 nqsfill:lor lwrJr,11t0, snnnern c1uch cin Ansporn, rli0
Fakcl cler mc1teri2l!Pn uncl qeistiqr-n Zivili<;aLonr• <11,f di<'Sl'll urnllt>n rumiinischon Gcqencll'n imnier hiihcr zu er!JC'ben.
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