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N I C OL A E J U R C A,
Mişcarea socialistă şi social-democrată

din România. 1934-1944.
(Poziţia sa faţă de fascism şi război),
Editura Litera, Bucureşti, 1978, 230 p.

Lucrarea se înscrie în seria unor necesare restituiri, cu care istoriografia noastră
din ultima vreme ne-a obişnuit, în sensul prezentării analitice şi detailate a unor
f0nomene social-politice esenţiale din epoca contemporanii. Lucrarea lui Nicolae Jurca
vine să se alăture altora, din ce în ce mai numeroase, menite să analizeze mişcarea
muncitorească româneasdi în întreaga sa complexitate, confruntată cu momente dintre cele mai hotărîtoare ale istoriei poporului nostru ... Cartea arc 183 pagini de text,
alte 3G cuprinzînd 770 de trimiteri bibliografice, precum şi douJ scurte rezumate în
limbile franceză şi germană.
Autorul, doctor în istoric, amili. în Cuvin/ul înainte c[i bibliografia perioadei ascensiunii fascismului, referitoare la viaţa social-politică în România, este de-acum
destul de vastli, clar că, în acest context, activitatea socialiştilor ş1 a social-democraţilor a fost mai pulin analizată. De asemenea, se explică alegerea ca obiect de studiu
a perioadei 1934-194,1 avîndu-se în vedere complexitatea ei, întrucît „deceniul
1934-1944 reprezintă ullima şi cca mai frămintată etapă din istoria regimului socialpolitic burghez din România (p. 8).
Tema aleasJ, îndeajuns de pretenţioasă, reclama o activitate de cercetare în
adîncimea lucrurilor, autorul rezolvînd acest deziderat prin parcurgerea unui material arhivistic vast, provenit mai ales din Arhiva C.C. al P.C.R., Arhiva Institutului
de studii istorice şi social-politice de pe lingă C. C. al P.C.R., Arhh·ele Statului din
Bucureşti şi filialele din Deva şi Braşov. La acestea se mai adaugă presa epocii, cîle\·a
lucrări cu caracter memorialistic, lucrări teoretice ale unor lideri socialişti şi socialdemocraţi, precum şi bibliografia referitoare la problemă.
Cartea este structurată pe trei capitole mari. Partea cea mai solidă a lucrării o
constituie primul capitol - Pozi/ia mişcării socialiste şi social-democrate iafă de ascensiunea fascismului (9G. p.) -, lucru explicabil, deoarece menirea acestuia este şi
aceea de a clarifica ele Ia bun început, pentru buna întelegere ulterioară a lucrurilor,
locul şi rolul mişcării socialiste şi social-democrate în sistemul \ ie\ii politice din
România, mai exact felul în care au luat naştere diferitele fracţiuni politice socialiste,
ce pături sociale s-au aflat sub influenta lor. Două lucruri se desprind cu claritate de
aici: faptul di, aşa cum arată autorul, .,pozitia faţii de pericolul fascist a fost principalul criteriu de departajare a forţelor politice româneşti în cel de-al patrulea deceniu
şi a constituit, totodată, fundalul pe care s-au grefat disputele neîncetate dintre partidele şi grupi'irile politice şi chiar în interiorul ace!.tora a (p. 11 ), iar în al doilea rînd
faptul că pe plan extern în această perioadă România a fost, ca întotdeauna, un factor activ de promovare a păcii şi securită\ii internaţionale. Pe plan intern, în deceniul
analizat, Partidului Social-Democrat i-a revenit un rol important în cadrul opoziţiei
politice, întrucît, cu toate c-[1 uneori lipsit de consecvenlă şi făcînd loc unor concesii de ordin politic şi tactic, el a reprezentat tot uşi cel mai puternic detaşament al
mişcării socialiste, nereuşind însă sfi ciştige niciodalt1 suficient teren în rindul ţără
nimii. Este arătată pc scurt concepţia P.S.D. despre transformarea socialistă a societăţii
româneşti, precum şi diverse teze conlinute în lucrările principalilor teoreticieni social-democraţi: C. -Titel Petrescu, Ilie Moscovici, Lotar Rcldăceanu etc,
Considerăm ca un fapt pozitiv referirile, care apar în întreg cuprinsul lucrării,
la situaţia social-democraţiei pe plan international: poziţia socialiştilor români faţă de
înfrîngerea treptată, între 1934-1937, a social-democra\iei germane şi austriece de
către fascism; apoi, continuarea întreţinerii de legături cu Internalionala Muncitoare
Socialistă, căreia P.S.D. îi era anliat, prin participarea la congresele sale inlerna\io-
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puţin clare apar dn lucrare legăturile Parlidului Socialist Unitar cu I3iroul
internaţional pentru unitatea socialistă, de la Londra. Analizarea mai îndeaproape a
lucrărilor unor congrese naţionale ale P.S.D., despre care s-a scris mai puţin pină

nale. Mai

acum, fiind~ î_':1 general destul de st~mar _cunoscu!e, Pi. se p~re a ~i u~ ~1lt ,1spec~ pozi:
tiv al lucraru. In schimb, este ma, putrn scos rn ev1dent<1, dup<1 opinia noastrn, m,11
ales pentru perioada 1934-1938, rolul presei legale social-democrate şi socialiste în
clarificarea opiniei publice, presă a cărei existenţă constituia un avantaj deosebit fată
de situaţia în care se afla presa comunistă.
O problem/\ esenţiali\, care este analizat/\ succesiv pc parcursul tuturor celor trei
capitole ale cărţii este aceea a poziţiei organizaţiilor socialiste şi social-democrate
fată de necesitatea făuririi unităţii de acţiune a clasei muncitoare, concluzia care se
desprinde pentru această perioadă fiind că majoritatea propunerilor de încheiere a
unui front unic de luptă împotriva fascismului şi războiului au Yenit din partea Partidului Comunist, mai receptiv la aceste propuneri fiind Partidul Socialist Unitar. Concluzia autorului este că cele care au alimentat disensiuni şi frictiuni între comunişti
şi social-democraţi, aducînd prejudicii cauzei revoluţionare şi implicit şi luptei a-ntifasciste, au fost mai ales diferenţele de ordin tactic. ln partea final,1 a primului capitol
sînt pe larg puse în evidenţă ac\iunile întreprinse de socialişti, alături de alte for\c•
democratice, pentru apărarea independenţei şi sm·eranitătii nationale, precum şi o
seric de manifestări de solidaritate cu lupta antifascistă din alte ţări.
CP! de-al doilea cnpitol, după ce analizeaz;i succint c01Hliliile în care il m•ut Ioc
instaurarea dictnturii carliste, se ocupi:î de acli\·italca mililantilor socialişli în noun
situa\ie, în confruntare cu probleme concrete, cum au fost promulgarea noii constituţii şi dccrelul-lcge de dizolvare a partidelor politicP. De fapt, acesta este încă un
lucru care reiese cu pregnanţă din cuprinsul lucr5rii: faptul ci:î momentele de cotituri.i
în viata politică a ţării au constituit în acelaşi timp şi momente de restructurare în
cadrul P.S.D. Un astfel de moment a fost acela de la sfirşitul anului 1937 cinci socialdemocraţia a fost nevoită să-şi stabilească poziţia fa\ă de qm,ernul Goga-Cuza. O
parte din lideri, printre care I. Mirescu şi Ioan fluieraş, cadre ele conducere ale C.G.M„
au acceptat colaborarea cu guvernul, intrînd chiar în componenţa Comisiilor interimare. La fel, în 1938, cînd a luat fiinţă Frontul Renaşterii Naţionale, ciţiva dintre
conducători au aderat la el, numZirîndu-se chiar printre membrii fondatori. Nu mo.i
puţin adevărat este că aripa de stînga a partidului a adoptat de fiecare dată o poziţie intransigentă foţă de aceste trădări. In 1938 Gh. Grigorovici şi I. Fluieraş au fost
chiar excluşi din partid. Tocmai în aceasla ni se pare că rezidă unul clin meritele
lucrării, care relevă clar, pe tot parcursul perioadei analizate, diferenţele de opinie,
de multe ori existenţa unei rupturi chiar, între unii lideri ai partidului şi marea masă
a social-democraţilor. Concluzia care se desprinde este că în genc>ral P.S.D. s-a situat
în această perioadă în opoziţie faţă de dictatura regală, clar, adaptîndu-se cu greu
activităţii ilegale (spre deosebire ele Partidul Comunist), a desfăşurat în aceasUi perioadă o activitate limitată, fără acţiuni revoluţionare hotărîte.
Faptul că în aceastii perioaclii s-au organizat actiuni comune cu comuniştii în
lupta pentru apărarea sindicatelor constituie o altă idee centrală a acestui capitol.
Căutînd să slăbească forţele clasei muncitoare şi să anuleze una din puţinele ei
posibilităli de organizare, diclaturn regală a trecut la desfiinţarea sindicatelor muncitoreşti şi la înfiinţarea breslelor, prin legea de la 12 octombrie 1938. Contracarînd,
conducătorii clasei muncitoare au luptat pentru transformarea acestor bresle în mijloace ele apărare a intereselor ei.
O altă acliune politică importantă a mişcării socialiste în această perioadă a fost
lupta împotriva fascismului intern şi extern.
Ideea directoare ce se desprinde din cel de-al treilea capitol al cărţii este aceea
a restructurărilor pozitive care au avut loc în cadrul P.S.D. şi care s-au soldat cu întărirea aripii de stînga, favorabilă colaborării cu comuniştii, precum şi cu o angajare
mai fermă din partea socialiştilor pe drumul luptei antifasciste. Sînt analizate convorbirile clin primăvara anului 1944 dintre comunişti şi social-democraţi, menite să. înlă
ture ultimele obstacole din calea realizări unită\ii de ac\iune a clasei muncitoare.
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ln partea finali'\ a lucrdrii este analizat aportul socialiştilor Ia pregătirea şi ctesfă
insurecţiei naţionale armate antifasciste şi antiimperialiste din august 1944,
organizată şi condusă de P.C.R. In acest context se reliefează ajutorul acordat comuniştilor de social-democraţi în timpul negocierilor cu partidele burgheze şi cu cercurile palatului, în vederea constituirii unei vasle aliante politice. Dupii. constituirea
Blocului National Democrat (iunie 1944) şi în momentele care au precedat declanşarea
insurectiei, P.S.D. a desfăşurat o acţiune coordonată cu aceea a comuniştilor, realizinct
raporturi eficiente cu partidele şi grupările nefasciste, cu partenerii din B.N.D. Trecînd în revistă pe scurt evenimentele insurecţiei, lucrarea se termină cu ullimele zile
ale lunii august 1944 şi cu apari tia, în noile condiţii, a primelor numere din ziarul
Libertatea, organul de presă al P.S.D.
Impresia finală după lectura lucrării este că autorul a reuşit să ducă la bun sfîrşit cele propuse în Cuvin/ul înainte, evidentiind modul în care creşterea pericolului
fascismului intern şi extern a contribuit la netezirea asperităţilor şi divergentelor din
cadrul mişelirii muncitoreşti din România. Cîteva ilustratii ar fi completat cu un necesar capitol iconografic această carte, scrisă dealtminteri într-un stil clar şi alert.
Credem că cercetătorul Nicolae Jurca pune în felul acesta în circuitul bibliografic o lucrare foarte utilă, demonstrînd, pe baza analizei unui vast material documentar, că, judecată în contextul social-economic şi politic al României din deceniul
1934-1944, mişcarea socialistă şi social-democrată s-a situat, după cea comunistă, pe
pozitiilc celei mai arnnsate forte politice a ţării.
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