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Intre două revoluţii, Edilt;:ura "SorisuJ româillesc" ,

Craiova , 1 9 7 4, 422 pag�nli.

L\WI'Ia'l'ea lui T.i:tu Georgescu CO!IlS1littuie o cuprinzătoare sinteză
referitoare la mişcarea re�oltuţionară din ţ.ara noasli:Jră, dintre revOiluţia
de la 1 848 şi revoluţia sociailii.sltă . Autorul scrie, pe drept ouvint, chiar
de la începU!tuJ. cărlţH Sla!le : ,,Istoria veacului cuprins inrbre revoluţia
burghezo-democra<tkă di!D. ţă:rHe române şi revo�uţia socialistă din Ro
mânia conţine în substanţa sa oa evoluţie , procesualitate, toonsfonnare ,
un tezaur nesitemat de valori de:flinioorii pentru trecutUJl., prezentul şi
vi itorul poporuLui nos·1JI'!u. In retorlta acestui veac s--au clădit tememle
naţiunii moderne române, s-au forjat forţele sociale, economice, poLitice
prin a căror contribuţie şi din confruntările cărora au rezultat alcă
tuirile societăţii di•n ţara noastră" (p. 7).
Lupta pentru

transformarea

şi socialistă

democraltică

a societăţdi

româneşti este w-mărd:tă ÎIIl evoluţia ei firească şi , ceea ce trebuie subli
n iat , prtn redarea fi.J.'UJ.u i oontdlnuu şi mereu ascendent al acestei lupte,
se realizează o imagine de ansamblu, C!ll conrturori precise, cu nuanţe şi
delirnită:r.i atente. Conţinutul că:rţii este gll'UJpait în opt capiltoa.e axate pe

principalele etape şi momen·te din m işcall'ea noastră mUID.citorească,
incepind cu p:reillumea de către clasa muncitoore a stiindacdu1ui revo
l uţiei, a ideailuriLoc paşoptis te şi p[nă la ·revoluţia sociailistă : apariţia
şi dezvol tairea mişcării m unci<toll"eşti şi sociailis·te pînă la 1 900 ; mişoarea
rocialistă in aproximativ primele două decenii ale seoolurlui nostru,
crearea P.C.R. şi impoll'ltlanţa sa istocică ; P.C.R. în primul dooen1u de
activitate ; luptele revoluţionare din 1 933 şi cu:prinderea unoc lMgl forţe
c;ociale in acţiu nile an·tif:asciste ; l!UJp•ta pentru un la'l"g front popuJaa:- anti
fascist şi rezi stenţa antifascistă in România, insurecţia naţională armată
antifascistă şi antiimperialistă şi contribuţia R om âniei la infringerea
Germ aniei hitleriste ; desăvîrşirea revoluţiei burgheza-democratice şi
trecerea la revoluţia socialistă, succesele obţinute in construcţia socialistă.
Această organimre a mate!l"iale1or merită toată a.tenţia , mai ales că
ea îm bină armonios crH.eriu.l perdoadelor, etapelor, cu cel al momenJtelor
de însemnătate oopitală, din is toria mişcării mundtoreşti şi a pa·briei,
în gene'l"aJ.

Autorul tratează proce5u:l unirii m i?t ăl'lii mu:1dtoreşti ou socialis
mul ş tiinţific trarusfuliiTlJal"ea clasei muncitoare di[ljtrr-o cl�ă în sine,
,
intr-o clasă conştientă de menill'ea ei ÎIIl societate, oa un proces com plex
,
de durată , în cardruJ. căll"uia alU fost intimpinate şi depăşite numeroase

greu tăţi , a.tît de natură imliemă,

revoluţionară şi demo�raHcă
c·clelalte

frămînrtări

din

este

oarcLriU,I

cit

şi de nabucă ex ternă. Mişcarea
în legă:liUJră i ndi·s olub i l ă ou

d i&1lltată

vieţii

poUtice,

cu

regt'UPă,rile

poli· tice

ce aveau loc, într-<> etapă saJU alta, in cad:ruJ. cercurilr()r conducătoare.

Se acordă o i·inpoJ!'It.an ţă deosebită malllifesrtări•lo:r tooretire,

ideolog ice

din m işcarea noastră socialiSită de la sfîrşitul secolului trecut şi incepu
tul

secolului

nostru.

Socialiştii

dezbăteau,

" in
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xislle, aspectele cele llUli diNerse ale reaHrt:ăţilor sooioaJ-ec.'Oilo
l mi.ce a1le
ţării, preaum şi ooordi()IIl atele viitolairei societăţi, socia.liste. O bogată
publicistică, de ţiru\.lltă, adll.lCea i n s!err-a ideo�ogiei româneşti po:zll.ţHJe
celui mai radiiml ourent, apreciaJt de rerouri l.a!rgi, nu DIUrnai muncito
reşti. AngtajaTea oonducătoriJ.or soci8llli$ti in disputele teoretice cu repre
zentanţii aitot rutenrt:e de ide·i a purtat amprenta unei elevate alfirnn ări
a teori ei soci31H�1' (p. 99).
'l'ablou! slituaţle1 iilitetne şli imternalţiona:le a României, d e l·a sfî,r
şitul l)t'imulW. răZboi moru:i.taa şi ddn primii ani postbe.Uci, importa�tele
frămt.ntăni pe C<lil"e le-a ounOSOUJt ·societatea românească sîni!; prezenta,te
in elementele lor esenţibde, :hapt ce petmite inţedegerea condiţiliikxr creă
tii P.c.n. "Uh sol fertiJ, oum era miştaa"ea munoitorească d•i111 România,
nu }>utea să nu todeascll. ; aast proces se desfăşurn in diTeC ţi'a oreă•rii
unui paNiid de tip nou., �t d i n vechea rădăoină socialistă şi hrănit
eu seva bogată a revoluţdO!Ilalrlismuiui epoaiJ dintre 1 9 18-1 9 2 1 . De oceea,
a vorbi de&pre crearea PiartiOOI!u i Comunist Român imeamnă a i.nţelege
Line tră89turiJe mişcării muncitoreşti, re.votluţi0111arisrnul acesteia, adezdu
nea sa 1a conduiibll comunistă inainte de momentul mei 1 92 1 " (p. 1 35).
Sllb conducerea P.C.R., lupma ol:a�s.ei. muncHxare s-a rirdiloat pe o
treaptă superioară. P.C.lt s-a Oll'!iemtllt spre reaiiza'ela unor alil31tlţe largi ,
democt-a11i.ce şi a·nti:f�. "Pregătirea petntru revoiLuţie a treotllt in
RblrtânJa prih mişcarea de masă anltifaroistă, oare a foot o adevărată
şooală, in care s-&u Clll noscurt; forţele paii"ibioipalnte la revoll\lţia popuaari,
şi-au verificat potenţllaLuJ, au tnţetles roiull de hegemon al cdasai munci
toore, locul maselm ţărăneşti , aJ in:tedectuad>ităţii progresiste, al pătun1or
mijlocii, aJ booghe�ei democratice şi partide.loc SlaiU gnupă!IIiLor poliltiloe

respective" (p. 266).

Un spaţiu larg ocupă, i n lucrare, tratarea mişcării antifasciste din
�ara noostră : formele de organimre a acestei mi.şcăllli şi adlivibatea d e
crear-e a frontului popular anti fasci st, acţiunile de solidaritate cu lupta

m1.tifascistâ inl!;em,aţionadă, Il1lişcarea de rezistenţă din p21I1ioarla 1 9401 944. De altfel, amoxUil. este ClllnOSC'llt, înlbre alltele, şi prin 1ucrăl'i·le de
amploare referitoare lia. Lupta aruti!asoistă a poporului român 1 • Insu
recţiei şi participării României lJa inlfrlngerea Gemmniei hibleriSJte le s in t
rezervate u1 intreg oa!pi1tol. Subliniind impoctalilţa insurecţiei auto:r:ul
scrie : "Poporul român n-a diSipărut ca naţiune (aşa cum aJr fi dorit-o
înalţii demndw.rl hitle�tişii - I.A.). Răsaruci de istorie a cnnooCilllt in
cursul mu11Jor vea·ouri trecute, iiBlr pi1ÎIIl oonducători:i unnaţ.i de mase,
poporul român şi-a perpetlluatt pre2enţa şi oont'r!itbuţia la clirviili�·ţia ome
nir.ii. Insurecţia victol"ioasă a iost o 9$etneD.t!a răsoruce de isto�ie''
(p. 363). Contribuţia la zdrobirea Germalndeî aste aprec.ia'tă ca "actul
de dr eptate ou eate Româllllia trebUie să-şi îmorie adevăTata poziţde in

1

Nicolae Iorga impotriva hitlerismului, Ed. ştiinţifică, 1966 ; Organizaţii de
legale conduse de P.C.R. (1932-1934}, Ed. ştiinţifică, 1967 ; Intelectuali anti�
fascişti în publicistica româneasc4 (1933�1944). Ed. ştiinţifică, 1967 ş.a. ; împreună
eu M:. Ioattid, Pt-esa P;C.R. şi a organizaţiilor Sllle de masif, 1921-1944, Ed. şt1il\ţifică, Bucureşti, 1963 ş.a.
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lume, l a mijlocul veaoului al XX-lea", înoadrindu-se astfel ,,tn bHanţul
general a.l c-elui de aJ doUea război mOIIldial cu \lallord de mare semn i
ficaţie penbru istoria naastră, dar şd pentru oea euro�nă" (p. 366).

Desăvlrş,i•rea revoliUţliei burghezo-demOC'l'"61bi.ce şi tJreoerea la .re·voauţia
soci·al istă sint t�atafte in COifltinJUJibatea 101' organiJCă, tn cadrul procesuaui
revol uţionar nein:brerupt ce s-a dezvodtert intr-un ritm rapid după
23 Augus t 1 944.
Intre două revolutii este sorlisă inrbr-\llll stH 81trăgător, fiind lmbi
nată armo:•ioo a.ooesibi.Hitaltea cu oonţln.utud Şlhlinţ.ific. P r in aceste OO!ldtăţi,
l a oare noi ne-<am referi•t pe SC'Ilrt, ca �i prin a.Jliede, ea se adresearză
u n u i pubbi·c l�g. fiind uWă, artdt speairatl�!o.r şi celor C8l'e &tud lază
isiloria mişcării n0188'tre mii.LI1ci1toreştd , clt şi cititoriaOl' (tot ma� mulţi Îlll
ulNma vreme), dornioi să pa.OOI.lJrgă o lucrare , ou C'8Alotetr de sinteză,
pr i vi n d mişcarea revoluţionară şi democratică din ţara noastră.
ION AGRIGOROAIEI

·5ipote - traditii şi contemporqneitqte . Iaşi, 1 9 7 4, 1 62

p$gdn! + 36

foltog r af i i .

Apărtută sub egida SeatoruliUi din Iaşi al Inst1tubuilui de studii
i:;� ţorice şi social-politi� de pe lingă. C.C, al P,C,R. şi U.J.C.A.P. Iaşi,
lucr<U"ea "Şipoote - trad i ţi i şi contemporaneitate", reprezintă �n model
de re1,1şită î mbi nare pe plan publicistic a relatărilor �nui im}Xlf't;lnt eve
niment i&toric desfăşurat pe aceste meleaguri in �rmă cu pM;ru decenii,

cu probwmatti ca complexă a pezvoltării econornioo-soctale contem.porane
a comunei Şi.pote. Volumul oonc.enkeilză comu:nicări,le ţinute in toomna
anuliui t�ut in OQllliUJli& Şipote ou QC�W;ia simP<nlon�i)Jui şi a manifesJtă �
ri lor dedicart:e împl-�nilrii & 40 de ani de la und·rea Ugdi Ţănmăaor din
Mold o va ou Fron tul P�or, m<lm�t deosebLt de insemMt in lupta
�ărănimiJ pentru li�, dlreptJaie şi o viaţă ll'llaJi bună. F,.chiU.hrul lu
crării, j;udicios intocm�tă, repreczintă rewat�tu[ lllnHăţ H obţinute inltn!
eomunicăn1le C\l're p:re7Jint& elemente r��itoe.r-e la trecuru� :UotQ!ric al
comunei, ailă·tru.ri de' ce•le legate de prez�n.rtul ei t'lUTIUJltuos' ca si ad. d�voltării sale viitoare.
·

·

Volumul pe � il prezen·tăm, cuprinde un prim numir de comu
nicări semnate de N. Gll'lig.otrWil, A. l<ereţchi, Vad.�ia Potop, Gh, I. Io.
nlţă, D. Gh. Melinte şi Md!OC'ea V-ea, (BII:'e �ă pe b&l(.6 UllDl' n\Lllle
roas e surse documen bare, problemele leg/alte de vech imea oornnnei Şipo,re,
deJ;voltarea ace<iteia in primele deceniti ale s·eool'lllllui ll0$1tl'\l, ilns@ffillăilaltea
unirii Ligtii Ţăa'tanHor din MoldiOiva cu F1ronWJ. p,luganillor in toam;na
an uluj 1 933, amintiri ale p81I"ticipanţiJor la acea� memorabile etVeni
men·te, roflec�rea lor in presa 1rlmpuil;ui etc., etc.
N. Grigoraş a apelart; la nwneroase izvoare pentru a ne înflrţi�
cele mai vechi i ncepllltnJri aJle aşe2ării de pe teritoriu! actualei OClo'mUne
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