PROBLEME ALE STRATEGIEI ŞI TACTICII
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN IN DOCUMENTELE
PROGRAMATICE DIN ANII 1940-1942
DUMITRU D. RUSU

Rezultat al sohimbăr.ill01r în raportul de forţe pe pdan in1tern1 şi
extern, aJ. acx:entuări i crizei la nivelul cercurilor conducătoare din Ro

mânia, illlS taurarea d.ictatruriJi mliilitaro-fasciste, in toamna a.nulJu.i 1940,
va avea consecinţe nefaste perubru ţară, pentru SiOO:r'tla. întregului popor.
NemuJţumirrea faţă de regimul de dlictla:tud fascis·tă va OUJpr�nde toate
categoriile şi pătUJrile sociale, în fl'Tl.lJilte situdndu-se masele . muru;Hoo.re
care 8IU sup01r1tat, in cel mai inarlt grad, oonseci.Jnţele unui regim de
ad[ncă nedreptate şi nemărginJrtă teroare.
ln ·asemenea oondiţj;i, Palrtidul ComuniSJt Româtn a ooţionart cu toa:tă
fermitatea pentru unirea tuturor forţelor pati"iotice, nalţiionale. Datorită
acestei activirt:ăţi, s-a realizat o largă OOOJliţie a tutluror celor care se
pron nnţau , intr-o formă sau ailitla, pentJr.u răsturnarea dictlaitlurii fasciste,
Ieşirea din războim antisovietic şi adătu.ra.rea 1a ooail.ilţlila antihilbleristă 1•
Astfel, impotrivirea faţă de regimul mhl:i'1la.lro--ifiascist şi ailianţa cu Ger
main·Î'a naz:i&'tă a determilnat apropierea, sub Lnfiluenţla şi indrum�area
P.C.R., a unor clase ş i categorii sociale lal"gi - Il11ll!I1Citorimea, ţărăni
mea, intelectuali,tatea, nurnero181Se cadre militare, cercuri ade burgheziei
etc.- Diferenţiate d:in pwwt de vedere sooi:al şi politic, forţele partici
pan te la rezistenţa antifascistă s....au deosebi t şi in ceea ce pri!VeŞte
soopwr.ile finiale urmărirte, formele şi metodele de luptă, intensirt:atea
acţiunE şi durata in timp a participării lor. Dar, forţele metnţionate enw
un ite de ideea cea mai generală : independenţa, suvemnitatea şi inte
gr i taJtea ţării.
Faţă de anvergurm şi g.reutartea satreinilor oore vizau răs.t\wnarea
lu.i Antonescu, ruperea al:i181Ilţei ou Gennania hitleristă şi llllpt:a impo
triva fascismului intern şi extern, demoooa tizarea ţării ŞJi asig:uraa-ea
1 Nicolae Ceauşescu, Cuvintare la sesiunea jubiliară a Marii Adunări Na
ţionale consacrate celei de-a XXX-a aniversări a eliberlfrii României de sub
dominaţia fascistă (22 august 1974), Ed. politică, Buc., 1974, p . 6-9.
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dezvoltării pe aceste baze, se vor s tJabHi principale[e dkecţi:i ale acti
vităţi i imediate şi de apropiată perspectivă rule P . C . R inbr-o suită de
do-cumente cu caracter prog!I"aamatic 2, de excepţ1i.onală îooemnătate pen
tru activitatea teoretică şi practică a pa,r;tidtlllui oomu.niş-ti1or d in Ro
mâ nia, elaborate în anii 1 940-1941 şi Ln�CetpUbul aniU1ui 1942 3, documente oare fac obiectnlil anali zei noootre.
J
ElementuJ. esenţia�, firul roşu care srtJrăbate documentele-prog,ram
la oare ne referim, oonstă în trasarea, cu mare exactitate şi magistmlă
preVliziune, a liniei strategice şi a tacticii de acţJi.une a partidului in
lup ta pen tru cuoeri'l"ea puterdL Este, 81Stfel determ.inMă direcţia pri nci 
pală a ll\.lpt.ei de cîlasă a proiletariafuilru..i , s1:lrucrtlu:ra sociaiJ.-poLitică a deta
şamentuJ.Ui luptătorilor pe:rubru pa1ce, detrujCli'Iaţie şi ptr'Ogii'IeS , avind u�s e
in vedere unirea forţelor revoluţionare şi a tuturor acelora care se
opuneau fascismului, în juru! prolebariatului şi partidului clasei mnnr
citoare. Prin urmme, problema centrală a strategi-ei partidUJlu i penbru
această perioadă, reliefată oonstant in dOOI.lilnen.tel e la oare ne refe:r.im,
va fi aceea a aliaţ.ilor şi ali�B�nţelor, a forţelor care puteau fi grupate
i n jurul P.C.R. pentru a purtea duce o luptă aprigă împotriva unu i ina
mi!C, pe cit de puterni� pe atit de periculos. Continuînd şi dezvoltind
legăturile an terio:aii'e ou aU�aţii fiiJ"eŞti, clasele lovitbe de exploatbairea bur
gheziei şi moşier.imii, P.C.R. a miiiltat consecvent şi a reaHZiat o J;argă
alianţă - fll'ontul unic naţionali Impotriva oolbropi·torHor hi tlerişti şi a
d ictaturii mi!litaro-msrnste.
AcţioilÎJlld ca o forţă profund patriotică, apărînd oonseoven't in te
resele vitale ale poporuilu.i, oomun!iştid oo vărut clar că S'ingum dale
de a salva ţara dm situaţia oamstrofa[ă in oare fusese adusă de poHtioo
an tinaţiOIIlală a claseloc dominante ern aooea a doiborlrii dictaturii fas
ciste şi a izgonJrii arrmat.elor hitJ.erist.e din ţară, scoaterea Românici din
războiul Mtlerist şi continuarea Luptei am1ate impotriva Germaniei fas
ciste, defasdzarea ţării şi asigur'area diE!ZVoiltării pe baze demOOI'Iatice.
Conştient!; de răspunderea ce-i revenea faţă de sOOJrta proprdu!ui popor,
,

.,

2 Pentru unele aprecieri mai recente referitoare la conţinutul documente
lor programatice din 1940-1942 a se vedea : Gh. 1. Ioniţă, Insurecţia din august

1944, strălucită confirmare a justeţei strategiei şi tacticii promovate de Partidul
Comunist Ro mân, în "Era socialistă", nr. 15/1974, p. 9-12 ; Vasile Liveanu,
Partidul Comunist Român, iniţiatorul şi făuritorul coaliţiei forţelor patriotice in
surecţionale în august 1944, în .,Scînteia" din 15 august 1974, p. 4.

3 Principalele documente programatice ale P.C.R. din anii 1940-1942 sînt
următoarele : Punctul nostru de vedere (10 septembrie 1940) ; Drumul .de salvare
� l poporului din România (circulara din 18 decembrie 1940) ; Pentru pace şi
mdependenţa naţională a poporului român (15 ianuarie 1941) ; De la regimul
legionar la dictatura militară (26 februarie 1941) ; Ocuparea României de către
armatele fasciste germane (circuLara din 8 iulie 1941) ; Lupta poporului român
pentru libertate şi independenţă naţională. Sarcinile Partidului Comunist din
România (6 septembrie 1941) ; Pieirea sau salvarea poporului român (ianuarie
1942). (Textul fragmentat al documentelor în : Documente din istoria Partidului
Comunist din Romdnia (în continuare : Doc. din ist. P.C.R.). Ediţia a II-a, Ed.
pt. lit. pol., Buc., 1953, p. 328-365. A se vedea şi cotele din Arhive în tt-imi
terile

din

textul

lucrării).
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plan al activităţlii sale obiective şi forme de
luptă care serveau la u:nilrea tuturor :fmţe�or patriotice, antifasciste şi
antiimpe'l1i.aliste, făa"ă tru;ă a renunţa vt'ellldl moment la idealul polit�c
finarl, păstrlndu-şi pl"'g['amuil., independenţJa politică şi o.rg<8lni.mtarocă.
Oriter1ul de bază al ool.Jahorării largi, pamortlice, proclamat de P.C.R.,
era adoptarea unei ati1:JutU.ni potr.ivnice faţă de războiul hitlerist şi de
dkiatma mdJ.Htaro-fasciMă. In esenţă, obiecbivele de importanţă vitală
pentr.u poportlil. român, clair e�primaibe in doclllmen tele metnţdo.n.ate, erau :
lupta impotriva războiului, ieşill"ea dilll ră�boiUJl hitJlerdst şi participarea,
alături de Uniunea SOIV1ietdcă şi de celelalte state din coaJ.iţila BIJlltihltlle
r istă, la 1upta impotdva Germaniei fasciste ; alungarea hitieriştiloc din
tară, rec1.l.<:.'erirea liberiăţdi şi independenţei naJţJiooale a Român iei ; răs
turnarea dktaturi·i mi[hi.tJa.B.-o-fasciste ; fomraroa unui guvern din repre
zentanţii tuturor forţelor patrio tke ; elibooarea norolllil.ui TmnsilVIalliei ;
acordarea egarlităţii in dre;ptn.liri tut:Juror na,ţionalităţilor ; arestarea şi
pedepsă.rrea trădătoridor de ţrură, oare w all'Unctlt poporul român in răz
boiul hitlerist. Nu erau trecute cu vederea nici aoţJiunile imediate re
feritoare la sabotarea maşinii de război germane, opoo•iţlila faţă de inăs
prirea maximă a oondiţi.iilor de m uncă şi viaţă , lUJpta pentru reouce
rirea unui minim de drepturi şi Iru'bertăţi 4• ReaJld.zarea acesror obiective
urma să se infăpbuiască printr-o latrgă U!I1Lba:te nlalţiooadă a tuturor forţe
P.C.R. punea in primwl

lor antifasciste.
•

In continuare, să ne oprim asupra oitoo-va dintre cele mai semnăd'i
cative documente cu carncter P\l"OgnunaltÎIC din al!l.ii 1 940-1942, im�r
ci:nd să fixăm locul fiecăruia in stabilirea liniei strategice şi tactice a
P.C.R. din perioada luptei pentru răsburnia!rea fascismului şi a pregă'
tirH a.ctUJlui illS'llrecţiO'llal dllin august 1 944.
Scurt timp după ins'!laltl.rarea dicl8iln.Lrii mmtaro-fasciste, la darba de
10 septembrie 1 940, P.C.R. a publicat broşUII'I8. intituJ.ată Punctul nostru
de vedere 5• Veritabil act de acumre la adresa poilăticiiÎ. interne şi ex
terne, promovată de regimul d icbaltorial ad luă Antonescu , documentul
avertiza poporul român asiUIPra pel'lioolulu i ce-l reprezenta 1ntrarea in
ţară a trupelor germane pentru pierderea totală a independen,ţed naţio
nale a României. Rid'icâtndu-5e cu hotărlre impotriva incăJcări�O!I' fla
gmnte a intereselor naţiOIIlale, documentul f:nf,iera serubinţa imperiailis
mului germana-italian de la Viena şl, cu previziune, ooncludea : "lupta
revoluţionar-eliberatoare a proletariatului şi ţărănimii din România, sub
conducerea Parli.dwu.i Comundst din Român:ia, rervo�uţia populalră victo
rioasă, va face poo ibiJă reunirea celor peste un milion de muncitori şi
4 Arh. Institutului de istorie de pe lîngă C.C. al P.C.R., dosar
vol. I, p. 43-45 ; Ibidem, cota Ab. XXV-2, inv. 1 122.
5 Arh. Institutului de istorie de pe l îngă C.C. al P.C.R., cota Ab.
inv. 1 096 (text fragmentat in Doc. din Ist. P.C. R., p. 328-332).
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rQ!l1am, predaţi impel'ialismll.Ll.ui ma�ilalr, cu poipOO:'Illll muncitor
li ber ă (. . . )" 6 •
ideea cen tmală a documentului rezidă în chemarea maoololl' la luptă
penţrll .areasrea unui pu:1:emlic fiOOilt poptl!]m antif�C��Scist, pentru dobîn
dil'lea liher:tăţilor cetăţeneşti, penltru inretlarea pregătM-itlor războin ice,
pentru Lnştaurarea unui guvem p01pulrar şi a unei repubhloi dem�� 
ti.ce. Semnificative, pentru ţeluri;J.,e 1uptei şi metodele de acţliitme sint
indernnurile cu C81re se Î[)JOheli.e docruanen 1ru:l : "P.regătirţU-vă de lupte mari
prin lupte · de zi cu zi, muncitori a·i uziJneLo.r şi ai fabrici1or, asupri ţi
şi exploataţi ai sa1lel.or din Româ.Jn.ia ; SJtringeţi forţede voastre re•VtO\l.ll.l
ţionare, uniţi-vă in coloanele fron11uilillli unic popUJLrur al tutmor celor
ce muncesc, al tuturor celor asupriţi ! Dill'ji şi hotălliţi, swb stea.gi\.lil. roşu
al Partidului Comunist, steagul interna;ţlionalliu
ism lui prole'ta!r (... ), venJţi
cu toţii, mrmcitori, ţiWoo i , soldaţi, femei ş i tillleret, inddferent de naţionalitate" 7•
· Acest prim document, deşi nu lipsH de uneJe greşelli şi confuzii a,
rel'Uia, in noile condiţii, ideea u.rui.tăţii popillare tn jm.u[ partidului, in
scopul înfăptui rii dezidemtedar fundamentaJe ale maseloc.
După ademrea României la pactul t:ripartJi't, a semnădi acordulllli
eoonomic ou Germaatia şi inltrnrea trupelor gennane in ţară, noi docu
men;te cu C81racter progti"amatic vin să reldefeze poziţia P .C.R. faţă de
agMVlalrea situaţiei interne şi ex.tern.e. Şi•I'llll acestor documente va fi
deschis de CirouJ.ara C.C. al P.C.R. din 1 8 decemhri.e 1 940, intdtuJlată
Drumul de salvare al poporului din România 9• Demascllnd pol i tdoa. in
ternă şi externă a regimului dictatociiad, re1ief�rud penicoltul oare ame
ninţa fiinţa naţirmii române, se recomranda ca singurul drum "de sal
ţămni

din România

·

vare

pericolul r�boiuiLui ş.i pentru rezolW�rea crizei adinci din
drumul luptei holtărite pentlrtu revend.icărHe economice, poilitice
şi ooţiona.le ale maselor ooloc ce mu.ncesc. ,,AICesta es.te drwnui Llllp.te.i
hotărîte oontm dictatUTid miJdwo-g'alrldlste ( . . . ) pentll'ti intronarea unui
regim oare serveşte interesele rTllalSelor pO!p'Ul.aire". Chezăşia succesillui o
' constituia . "mai ou seamă" reaillirz.area frontului unic (l\.l mnmdto!l'ii sociail.

din

ţară",

demooraţi,
.

triva

unilrea maoolor "intr-un lMg :firont popullar de luptă împo
militar�fste ( . . .) împotriva bivaziei armatelor gN-

dicta turii

6 Ibidem
7 · Ibidem.
a

(partea finală a documentului).

In legăh.iră cu · l imitele şi neajunsurile semnalate,

in parte explicabile în

raport cu condiţiile în care activa atunci P.C.R., trebuie precizat că nu au dus
la

deformări în linia

strategică

şi

tactică

a partidulud, manifestîndu-se

mente izolate, trecătoare.

ca

9 Arh: Institt.Uttul Uii de studii isoorice şi social polibice de pe l·îngă C.C.

· P.C.R., dosar ne. 327; ·

general,

voi. 1, p. 43-45.
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mane de ocupaţie şi pentru cucer.ilree UJil!IJ.i regim popular" 10• Platforma
d i n finalul dorumen1Juiliui detla1ia, in şapte puncle, ţelur ile principiale
ale activită�ii pa!r!tid.l\.1/lui : impotriva războiuilui, înţelegerea ou s.taltele
vecine, liohid���rea asupri'l'.ii naţionale, amnistie generală şi el.i:bemrea
deţinuţi lor politici, împotrivirea :fia,ţă de mişoarea legionară" 1 1•

Ciii"culraJra din decemb«-ie 1940 rămÎine un document au senmtifli
caţi i deosebHe, a.tit prin reactulaJJzarea ideH refiell"'itoalre la neoesitaltea
făuririi urnui sistem de alianţe mai J�i, pe baza s•tringerii 'lllilităţiJ
m'lllc
l iimeşlm cît şi priln fom11U:1area 'lllrlu
l i prim program, complet şi cu
prinzător, îrn nohle oOIIldi�iJ de acţiune de dlu.pă i1Ilstla1llll"8re'a ool'llli mai
aspru regim din istoria ţării. De altfel, oozeJe :progmmată.ce ouprinse
în documentul 1a oa:re :ce referim, voc fi preluate - în Unii ge001'1ale 
şi în alte 8ICte sJmiJ.alre eJaborate in prima parte a mru�ui 1 94 1 .

La 1 5 ianuarie 1 94 1 , C.C. al P.C.R. pub:wcă noua platformă de
luptă, Pentru pacea şi independenta naţională a poporului român 12•
După o amplă introducere, dominată de ideea prevenirii catastrofei
către care era împins popo!rul român, se ptropUIIlea tuturor grupărHor
politice şi forţelor progresiste căro�ra le eTa adresată, rm p:rogn-am de
aeţif\Jllle in şa,pte �. in mare, f00JI'11:e asemănător au cel ouprins in
d ocumentul antecioa-. Reţilnem ca el emen t esenţiB\l. al ldm:iei strateg1oe
precoo.i zate de paMrld propll!Il<e&:ea refer.itoare la crearea UliliUii lacg :Er.ont
patrJotic antihirtlei'ist. "PaaiWdul ComunJst din Româl1liJa - preciZia do
cumentul - e gaJta să oolabo� pemfu.I ollice revendi100re parţială diiil
pl,atformă. El pune s.ialgrura condiţie cmilcărei ooJabolrălli altitudinea faţă
de independenţa naJţi0111ail.ă a poporu:llllii român" 13• Astfel , pe liDia stra
tegică generadă a acti'Villtă ţi.Ji pa111tiJdn.l'l
l il> din această etapă de l'Uiptă aprigă
pentru sa.lva.rea poporuil'Ui român , doc.'\lmetn'tlul ddJn italllilllm e 1 94 1 mar
chează tJreoerea hot:ă.lrită cărtlre lllilrea
li
tuturor claselor şi oartegorHJJOr

sociale, a organdzaţi.ilOII" poailtice, oare deZ181p1001ban.I , totJad. sau parţial,
cursul pol.ilticiâ i111.1teme şi externe, îndreptat evJ.ident către acte agre
sive. La defânitiWil'ea no.U linii slbraltegdce, alături de vizâulnea aLară şi
supleţea politică a oollTllllliştlid.o�r, a contlribu�t şi 00Ill5ti.lbu!irea treptată a
unei largi opoziţii an1iflaSCiis>te, anrtiam.toneoci.ene.

După ev.enJmerutele iruteme de la sfîrşitul lrmdi ia."luarie 1 9 1 1 , la
febr>uarJe, C.C. atl P.C. R . a publkatt broş��.�ra illlrti:bul&.ă De la regimul
legionar la dictatura militară 14 • DOOIUmentllll avea menilrea precisă de a
s;:vulbena orioe iluz�e referi.tJoiCllre la aserţiunea că gu�VNnul illlstaltl.a de
generalul Anton esou , în u.nna îruătJurării legiom111""i'lor, ar ll"e'p!re zenta o
linie nou ă în politica alase•lo�r exp�oatatoore din Românja_ Reluind pro
gramul de luptă fo11mrulart: în dooomernrtele rumterioare, pairlt:!idllll comUJnisi
26

10 Ibidem.
1 1 Ibidem.
12 Ibidem
'

cota A. XXV-4. (Textul fragmentat în Doc. din ist. P.C.R.,
333-336).
13 Doc. din ist. P.C.R., p. 336.
14 Ibidem, p. 337-340 (text fragmentat). Textul integral în Arh. Institu
tului de studii istorice şi social politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.

p.
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chema din nou masele şi celelalte forţe amtifasoiste lJa luptă petntru
răs1Julrinalrea dictalluirJi miiLita'l"O-fasc.iste. ,,Pan-tidw Comunist din Româ
nia
se sublima i:n îrncileiere - e gata să ooil.alboceze ou toaJte per 
s081Ilele şi grupările pol!i.Jtice oare vor să lupte penbru OllCerlirea reven
di.că.rilor celor mai v.itt:ale a�le maselor popuJaore, sau pentru oricaJre
cerinţă parţială din platformă" 15• D e fapt, odată cu începutul . anului
1 94 1 , hotări.rea P.C.R. de a folosi toate forţe�e ou orientm:-e a!Thtifasoistă
rămîne o corustantă p1nă la oonsti'illlirea sistel'I1lllud
ll
de ahlanţe care va
asigw-a victoria :inSUireoţiei din augrust 1 944 şi tmnsf<mnărue democra
tice din perioada ulterioatră.
-

Tirlrea armartei. române în ră�boirul am.lbisov.ietic va genera o amplă
circulară a C.C. al P.C.R., din 8 iulie 1 9 4 1 , intitulată Ocuparea Româ 
niei de către armatele fasciste germane 16• Condamnînd participarea la
război, militînd pentru făurirea unităţii muncitoreşti, conducerea cen
tml.ă a par.tiduLUii venea cu preaizălri in prJV!Îill �a obiectiveWir liulptei in
condiţliHe angajăii'IÎ i României în ră�boilul nedrept, nimici.tor. "SarcÎJnra
şi răspunderea istorică a Partidului Comunist din România, faţă de
poporul român, constă in o�rganizarea luptei în Româ[)ia, atlături de
marele popor sovietic şi celelalte popoare cotropite, pentru zdrobirea
fa.c;cismultui singeros germlalil, a slugi:lor lui dWn. toate ţărJle, penlbru alun
garea ooupamţJilor germiMliÎ din Româruia, pen1mu do•l:Joir.kea baruiei de
trădători de la oim1:a ţfu-,ii, în fronte ou generalul Anrtoneoou , pentru eliberarea ţă:rÎ!Î. de sub jugul siJngeros german, pe�ntru v!ictori•a U.ruiuni!i
Sovietire, pentru România liberă şi independerrută ! " 1 7•
ln continuare, sînt eJCpuse dreta:1ilat sCIII"'În
Î ille comunlişlbiilor pent.ru
atingerea ţehiriJor propii.ISe. Se atre în vedere întărirea Oll"ganizaţiei co
muniştilor din Rom[(nia - pri n conducerea luptei zilnice a maselor,
eroismul de oare trebuie să dea dovadă comuniştii, prin "formarea uni
tăţii de luptă şi al frontului unic al clasei muncitoare" şi concenJtrarea
tuturor forţelor "pentru formarea Frontului Unic Naţional", întărirea
organizatorică a parttidului", asigurarea disciplinei de partid, executarea
directivelor şi hotăririlor organelor conducătoare ale pa�rtidului, apă
rarea celor închişi 18 , ca drept chezăşie a indeplinirii sarcinilor multiple
şi de mare răspundere oe reveneau comuniştilor din ţara noastră.

Dooumentul oel mai ouprinzătJOr clintre toarte cele oare fac obiectUJl
atenţiei n'OO&tre, chi!ntesenţă a gindi'l1ii stmtegÎice a oomUIIlăşti,lor d!in
Român ia, platforma - prog1mm dm 6 septembrie 1941 - Lupta po

poru�ui român pentru Ubertate şi independenţă naţională. Sarcinile
Partidului Comunist din România 19 VJa avea o mare insemnătalte pentru
1s

Doc. din ist. P.C.R., p. 339-340.
Arh. Institutlullllli de studii istorice şi social pol•itice de pe lîngă C.C. al
P.C.R .. cota A XXV-a 10/1 580.
17 Ibidem (începutul capitolului "Sarcinile Partidului Comunist din Româ
nia").
18 Ibidem (capitolul "Sarcinile Partidului Comunist din România").
19 Arh. I.S.I .S.P. de pe lin.gă C.C. al P.C.R., cota Ab. XXV-2, inv. 1 122.
Fragmmte din pl<atformă sînt pubLicate şi în Doc. din ist. P.C.R., p. 340-35 1.
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activitatea P.C.R. dWn ami 1 94 1-1 944 şi in etapa um1ătoare. Româ.DJia
era deja an gajată Lnf1lr-illn răz·boi nedrept, treouse 'l.m. an de la instau
rarea regimului de c:llliota1luTă în flrunte ou genenrlul An1X>IIlleSCU, deZiaS

trul cărbre oore mevgea ţJaioo ere mad evidoot ca orioîrul. ln aceste con
diţili., n'OU.l. prog.ram, î.nrui11UJil.are a şin.Llrui de acte pr<>gJrama tice din
perioada imediat premergătoa re actului insurecţional din august 1944,
era în măsură să si ntetizeze nu nwnai învăţămintele unui an de lupte
şi saonifăcii oi şi expei�ietnţla a două deoelllii de actLvita.te a paro.du.IJUi.
Elabomtă şi difuzată în mase după scurgerea UiliUiÎ an de la instau
rarea dio!Jatu.rii mÎ!l!itaro-d'la5ciste, p:!Jatfarma-program de la 6 septem
brlie 1 9 4 1 , înfăţişa încă dlin primul capitol ("U.n an de robie naţională"),
martie suferinţe cărore le fusese wpusă clasa muncirboare, inrbreglul po
por român ca UJrllllaJre a amrtrenălr.i.i ţălrii n.oastre Îlll răzooiluJ. nedorit şi
urH de popor.

Sesdzind, cu ji\J.Steţe, in OUPTJn.slllll. celui de-& do:i[ea capitol (,,01-er
terea forţe1or progresli.S'Ie îmrpotnitVa Gemla:n.iei fa&'liste"), treptartla inii
ripa.re, pe pd.an illltemalţio.na.l, a unei mli.şcărt de rezistenţă arutitfiaroistă,
P .C.R. chema întiDegul popor român să se incarllreze orgaruic ÎIIl ooeastă
luptă . Doaumentul aprecia că treptata creştere a împotrivJrii poii)OCUI1ui
român �aţă de oon1IiruUJaJrea războilllilJuJi antisovietic, evoiliuţli.a slitulaţiei de
pe fTont, immenta :readlimre a alianţei dkrtre U.R.S .S., Alng1ia, S.U.A.
şi aJte ţări, persrpeclirva adiilCÎlr1hl disensilllii1ikxr intre guvenw.Jl a.ntones
dan ş i principalele gl'IUPălrJ lrurgheze vor duce la o pola1I'Iimre a for
ţelor, oreindu-se oondiţili. farvombiÎile pentru reail1rzarea, sub conducerea
P .C .R . , a froi1!1JtLlrui. umlc naJţiolllall. ad. întregului popor îm.pomva Ger
maniei oozis.te şi a dictartru.ri.i mid.dJtaro-frasoilste.
Pormi:nd de 1a rapOI'ItJul de forţe pe plan narţăonal Ş:i internaţio:nal,
de la s tadiul de dezvodtW"e a mişcăJI"iid. de rezistenţă, de la inbelresele
fundamentale ale popam11h.JJ.i româlll , pJ.atforma prevedea, Ln esenţă, un
cuprinzător plan de acţd.une, menit să asigme truum:fJUJ. foJrţelor d� o 
crat1ce, a maseloc în lUip:ta ou �man'llll intern şi extern. l:ncuilJLill1iB!rea
a cţiurui celor mai largi fwţe, Ul!lite sub oood'UIOOI"ea parnduJ.ui, o oon
s bitu ia răstuma.rea ddota1JurtiJi antoneooiene, tncet&ea războ:iuiliui cOIIltm
Un iUni i Sovilletlice şi pa!I'IticiiJYcl!rea 1a lupil:a împorbriva Germ.atnieli hitle
riste, reouoor.irea lib&tăţm şd iJndependenţJei naţiOIIla.ie, pffieps!iJrea trădă
torUor de ţară, reffiabidirea drepturilor şi libertăţJi:lor cetăţeneşti, imb:u
nătăţilf'ela sdtJuaţ,iei maselor, ajutoraJrea de către stalt a ooLor ce au avut
de suferi<t de pe unna răziboli.iUlui 20•
Chezăşia înfăptuirii acestor obiective consta in radicalizarea ma
selox şi spor.irea oombativităţii lor, în aJCtiNizarea tUJturor forţelor pa
truoii ce , antiDascis.te. In faţa comunişlt!Llor se p:tllilea saroina de a desfă
ŞU!'Ia o largă ml.llilcă po1Li1ică de lămull"!ire a maseiloc asupra situaţiei
unele aprecieri valoroase asupoo Platformei din septembrie 1941 a se
Dr. Gh. I . Ioniţă, O viguroasă expresie a patriotismului fierbinte al co
� uniştilor (30 de ani de la elaborarea şi difuzarea p1aitformei-prograrn a P.C.R.
dm septembrie 1941), în "Scînteia", din 2 2 septembrie 1971 p. 3.
'
'
�o Doc. din ist. P.C.R., p. 346-347.
Pentru

vedea

:
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interne şi interna:ţă.onad.e a României, de a demasca po�iltica aruti.popu
lară a regimului de dlicta'lllră mHitaro-.fascis tă, de a sus ţine d&ideratele
naţionale ale poporului român, obiectivele luptei sale de eliberare de
sub domina.ţia natllistă şi jugul fascist. Creşlberea oonşti.mţeli poil..itice a
maselor detelUli.nă partbidu� comunist să recomande :f.oloslirea pe scară
l a�rgă a grevelor, oonffiotelor de muncă şi demonsitraJţtiiiloll", preoum şi
aplicarea unor noi forme de luptă ca : sabotarea pro ducţiei de război,
a transpoctw-ilor mililtare, acţiuni de parti2Jani impotriva ocupanţilor
etc. O saroină fundarnen:tlallă pe care P.C.R. o formulla au toată clari
tatea ell"a real.i-z.&rea urutăţ�i de acţiune a ala'3ei muncitoatre de oare
depindea, în mod hotăritor, infăpturlirea ll!Il:ui frorut naţiorual al poporului
român impotriva :fasci.smuil.IUi germaJil şi a gurvemul.Jui d:iot.atorial.
O atenţie deosebită aroma P.C.R., in dooumerubW. la call"e ne refe
rim, problemei tilll.eretJuluă, considerind ca •U:na din principa!ele Slalle
sarcini "organ.imrea }Julptei tineretul!ui, oore a fost PJl"efăaut in carne de
tun pen1lru fi(IScismul. SÎingeros, pe cimpurile de război, şă in rohi ex�oa
taţi şi asupriţi, in spa!tele fro111tul ui". Se avea Îlll vedere şi preoooparea
1
de a asigura ,,cea mai mare a·tenţie orgalllli.zăll"li.i luptei femeiJ.:or" 2 •
Prevederile platformei corespundeau, pe depihiin, cerinţelor istorice
din acel timp, oglinderuu in ohip verldi.c in1JereseJ.e naţio111Me supreme ale
ţării, dezdderatcle majore ale al.asei rrumcitoare, a.le tut'IJl["1()Jl" oe�oll.ilaJ.te
pături şi categorii sooi:ale. Aceste prevederi constHuia.u ham poil..itică
pentru unirea pe o platform'ă -"tlOimUIIlă a tru.iJIJlror forţelor patriotice, anti
hitleriste. Critemllll :fundamen1ail. al ool.aborărui lM"gli partlrlotke, procLamat
de com.uruişti, era adoptarea unei atitudlilrui potrivnice faţă de "ooupanţi·i
hitlerlşti, de sLugile lor tll"ădătoa.re de ţall"ă şi de războ1UJI. ariminaJ. contra
U.nrun.id SoV'.ietice".
T.rebuie să su.bl.IDdem faplbul., de mare insemnăltate peiiltru judecarea
in ansamblu a justeţei şi maleabilităţii politicii partidului, că P.C.R.,
punind in cen:tru.l act.iV'.ităţii &aile obiectiMele all"ăt.art:.e mai sus, a deolarat,
cu fermitate, că nu renunţă, că IlJU se va abate Îlll nioi un ahdp de la
scopul său final. Pornind eă de la fap.tul, că illllteresee
l fundamentale
ale poporului în etapa iS'toirlică respectivă, iii11pleQU
ln
, pe pr.im p.!Jaln , Slal"'
ciniJe Luptei de ehlbemaire na.ţi.olnală, făuTirea unei ]m1gti. a.ltianţe anrti
fasoi.ste, P.C.R. declare ou toată răspunderea că inţelege să includă cu
priooitaote Îlll platfonna sa de luptă acele obiectJLve call"e să as.ig'\.lire potla
rizall"ea in }1..11I"'Ul săJU a tururor forţelor patrlobice, inaliUSiiv a eve.ntruallior
aliaţi V'reme1n.id, illlJteresaţ, i dintr-llln mobiv S!aiU aJitUtl, in inlătUII"area
dominaţiei hitleriste.
Prevederi:l:e platformei dill1 6 septembrie 1 94 1 aJU foS<t dezv01l.1Jaite
şi oonoretizate in rezoruţita C.C. aJ P.C.R., Pieirea sau salvarea poporului
22
român, din ianua�rie 1 942 , dooumenrt; in care se iru;.i.sta dim. nOIU asu
�a sarcin:i..i realizării in intreprinderi a iroTlltiuJLui. un'ÎC ad olaseâ. munci
toare care să consti tllie coloana ve.rtebrad.ă a frontlllll.uli. paltirioJtic. ln acest
s oo.p se cerea oomun.iştilor să l ălrge<ască 000ahoralea
l"
ou memooii P.S.D.

2 1 Ibidem,

p.

350.

22 I bidem, p. 352-364.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

9

Si'l� ,\TE G i i\

ŞI

TACTICi\

I'.C.R.

( ! 940-1942)

pentru crearea :F\-oiil.lbu.11ui Uruc MunOÎ!t!Ol'ese, oare să ducă 1a intătri:rea
roJuluri condrucă tor aJ clasei muncitoare în lJUpta patriotică, anti:Lasaistă,
şi antihitleristă a înrtlreg>uliui popor. Toţi patrioţ�i �Wea�U d:aJtoria să se
rid ice La Lupta activă împo.tlrirva războiuilui hilhlerist, a nuiJn ărH eoonomiei
ţăr.i i , îmbinind acţiundJe penbru satisfacerea revendicărilor economice
şi p o liti ce cu lupta general ă împotriva regimuilrui miilitar
i
ro -fascist şi a
hi tl&iŞ:ti;l{)lf.

•

Pe ans·am blu, dooumentele La caJre ne-am reier:irt cunsrt:i•tuie un tot
uniltad", străbătut de ideile fundamentaJ.e care stăteau în faţa parl�dUilui
şi a pop()[1U11lli . Compl•etrundiu-se reciproc, aocenftluind. asupra unor la-tu ri

cind au fost elabora<te, toate aceste dooumenrte
măreţ p:rogll'am de acţ.ill.llile (parte integlrantă din planitrl
g�neral de a<:ţiune aJ P .C.R. pentru in!l'ăptuirea LnSU!reCţiei. dÎill august
1 944) concret şi rupninzător, paibriotlic şi iii1ltell."naţionalislt, o vibrantă
c hem are la catre masele şi, treptlat, oele�laLte forţe antifasdste, voc răs
punde într-un OOThS'ens ge:1eral .
Sintetizind experdenţa a dou ă deoonii de octivibate teore ti.că şi
pr>aotică rev10luţionară, �og,ramul de acţiune din anii 1 940-1 942 vine
�ă confdrme trăinicia org<IDizaţied conHllil işbi.,J.or din Româ.'1i·a, aplicarea
creatoare a ma,rxism-len<in�smll.lilJu.i în funcţ:ie de trăsăturile genemle ale
<epocii, de realităţile societăţi;i româneşti, deiT101llStrează legătura indis
tructibi lă a j)a["tid'UJI\.l!Î ou masele - !izvor principail al fo['ţei şi vitald•tăţii
aoestJuia. OrientaJrea clară, reaListă, tJaotica suplă şi mobilă preooniz&ă
la începutJu.J. perioadei did;JatJu�rii mi.l.i1Jaro-fasciJSte şi a răz boiului anti
s oviettic şi-a găs it, pe deplin, oon f.i!flll1area în rezultaJtele e<roiceloc acţiuni
care au dus la eliberarea ţări� şi crearea premise[oc pe ntru trecerea
imediată la înfă ptrudrea măreţlu!lui proces Pevolu�i·on:cm- de tTansfocmaTe
radiCBJlă a socie tăţi i româneşti.
Pe ba :z;a SoaiOC'Înilor wasate PI"'in documente,le-progJffilTl din anii 1 9401 942, comunişt i i şi, a.l ă:tit.wi de ei, n umeroşi anti.DasciŞJti au desfăşll:ralt
actrl.vitatea politică şi ocgam.izaJtorică pentru unii!'IOO tuturor for ţe lor pa
tdotice a:ntifasciste Î•n tlr�un tot, unic şi puterruic, în scopul eliberării
pat!ried de sub jugul fascist. Ei răspîndeau, cu perseverenţă , lozincile
pootiduJui comunislt, lămUJreaJU masele populare aGUJpm caracterului n e
drept al ră z boiului hitlerist, mobilizindu-le la acţiuni concrete impotriva
m aş·in ii de război f,as cisle. Co ncomitent cu acţ i'll!nÎile emic ei rezisrtJenţe
din anii războ iulu i , pe măsura s•tabiHri,i def.initive a căii insurecţionale
pent:ru înlăiururca s tădi anonna'l'e in oare se găsea ţall'a, linia strate
gkă, stabilită în ani i 1 940-1 942, îşi va găsi aphcace'a deplină în etap a
pregăti!l"til ş,i desfăŞ'UITărll insu:recţiei din august 1 944 şi a luptei pentrn
zdrobiTea defi nitivă a d:u.şma.nuliui inrt:erm şi exwrn, în e:tapa luptei pen
in funcţie

de momentul

,..onstituie

un

tru Ct1Ce'I"ia.'te puteii"ii depldne.
Strategia şi tactica P . C . R . , activitaltea sa neobooită ln mijlocul ma
selor au fo st determinante pentru fărnirea coaliţiei largi, arutihitleriste,
care a ajuns să înmănuillCheze ce�e mad largi şi mai diverse forţe socia le ,
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- de la clasa mundtome şi
pînă la par:tidele bUTgheze, oadre·le surperiOOJre ale armatei şi mom11rhia.
Crearea Frontului Patriotic Anltif·ascis t îrn. 1 943, a Fro:nJtu!'llli. Unic Mun
poHtioe şi militatre, pl"810tic întregul popor

citoresc

şi

a BlOOllJliUd

Na.ţlional Democr,art in

1 944,

w

reprezentat tort

a·tî1ea etape lllle aoesillui. proces. ln toaJte formaţiuni1le poJirtice amintite
rolul conducător a reveni.Jt partidiu11uJi. comunist. AJcţionirn.d cu o mare
clarvimune pol i tic ă, P.C.R. tradusese, în faip't, în ansamblul lor, p'reve
de ni le dooumentelor progmmaiice din 81Il1Îi 1 9 40-1 942, realizînd astfel
cel mai larg sistem de ali181Ilţe poihiltice cunooaut în .isrtorJa ţării .
•

In istori a semioend:en�ară a pa!"'tidului nostru, momentul 1upte i îm

potlliiva dict81tur.ii miili!Jare şi a războ!Îiului a pus comuniştii de la noi în
faţa situaţiei extrem de complexe, grawe pentru ÎlllSăşi ex·h·ten ţa naţiei .

Este uruul din acele momente î n care numai ho:tărirea generală, forţa
şi vi·talirtaltea unui ,popor învăţart să lupte şi să se apere, a reuşJ.t s ă
stăvilească forţele dis1lrtrlive, flageluil fascismului oore tindea să ducă
ţa.t1a la ootastrofa fataJă. Este un'IJ.Jl. din momentel1e de răscruce î n oare
partidul s-a lllfJ.rmart ca forţă politică naţio:nail.ă, acţionind pentru u nirea
clasei muncitoare, a tuttwar forţelor demOCI'altioe , 81Illtiifas:ciste, pentJru
apărall'ea intereselor naţionale rule întreguhti. popor. Este C'U aiH mai
mare mer·itul P.C.R. că a ştiut .oşi a înţeles să falosească tot ghe:mul de
contradicţii interne şi externe, să apere cele mai geDJeiOOile inmrese fă'I'ă
a renUIIl ţa la ţelturi1e sale flll!nd:amemtaile, să artJrialgă cele mai diverse
clase, pălburi sociale, gmupăr i şi partide politice, într-!IJ.n invincibil korrt,
fronttul naţional al v·ictorie:i împotriva fasci'5mu�ui, a imperialismului.

Astăzi, în perspeotiva celor tr ei decenii care au trecut d e la eJibe
rarea ţăriri , sîntem irn măsură să subHn.iem ou şi mari ll1IUJ1Jtă tărie semni
fioaţi,a arucial ă a momerutluluj istoric owre a deschiJS aal.ea in măilJI.lnchie
rii, în jurul P.C.R., a tu.Jtru.,ror forţelor soo.iaJ-poH'bice înallintate, în efortul
comun pentru făUTM'ea societăţii soci:all:iste multi�ateral dezv01ltate şi îna
intarea României spre comunism.

PROBLE MES DE LA STRATEGIE ET DE LA TACTIQUE
DU PARTI COMMUNISTE ROUMAIN, INSERES DANS LES DOCUMENTS
PROGRAMMATIQUES DES ANNEES 1940-1942
R e s u m e

A fin de preciser la ligne strategique et tactique du Parti Communiste
Roumain concernant la periode de 1940-1942, la structure du systeme d'alliance�
antifascistes et des tâches immediates proposees aux masses, un rOle important
revient aux documents ayant un caractere programmatique, elabore par le parti
communiste en 1940-1942.
Ainsi l'analyse succincte des documents tels que : "Notre point de vue"
(10 septembre 1940), circulaire du 18 decembre 1940, plate-forme du 15 janvier
et brochure : "Du regime legionnaire â la diot:ature militaire" de 26 fevrier,
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nouvelle circulaire du 8 juiHet, plate-forme - programme bien connue du
6 septembre 1941 ("Lutte du peuple roumain pow- la paix et l'independance
nationale"), resolution du janvier 1942, - a fait l'objet de notre travail.
En consequence, les documents-programmes cites ci-dessus, partant du rap
port des forces sur le pian national et international , du stade de developpement
du mouvement de la resistance, des interets essentiels du peuple roumain, com
prenant un vaste plan d'aotion devant assurer le triomphe des forces democra
tiques des masses luttant contre l'ennemi interieur et exterieur de notre nation.
Renverser la dictatw-e imposee par Antonesco, faire cesser la guerre contre
l'Union Sovietique et faire participer â la lutte contra l'Allemagne hitlerienne,
reconquerir la liberte et l'independance nationale, former un gouvernement de
l'independance nationale, punir ceux qui ont trahi la patrie, retablir les droits
et les libertes des citoyens, ameliorer la situation des masses, faire accorder par
l'Etat des aides â ceux qui ont subi les maux de la guerre - c'etaient les
obj ectifs inseres â peu pres dans tous les documents cites.
Poursuivant les buts rappeles ci-dessus, le Parti Conununiste Roumain a
reussi â reunir les forces les plus larges et les plus diverses sociales, politiques
et militaires, autrement dit tout le peuple en un front national antifasciste. La
creation du Front patriotique antihitlerien en 1943, d u Front unique ouvrier
et du Bloc national democrate en 1944, a represente les etapes du processus
de i'unite nationale contre le fascisme et la guerre.
Ce travail fait voir que les documents qu'on vient d'analyser constituent
un tout unltaire, contenant des idees fondamentales, qui se trouvaient en face
du peuple et du parti. Tous ces documents, qui se completent reclproquement,
ou l'on met accent sur certains cotes des choses en fonction du moment quand
elles etaient elaborees, constituent un programme grandiose d'action concret et
vaste, patriotique et internationaliste, un appel emouvant auquel les masses et,
au fur et â mesure, les autres forces antifascistes ont repondu â l'unanimite.
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