POZIŢIA SOCIAIJŞTILOR IEŞENI FAŢA DE PROBLEMATICA
ECONOMic! A R OMANIEI MODERNE
1. SAIZU

AlAturi de Bucureşti, Iaşii au continuat sil fie In perioada modernA unul din centrele
spirituale de promovare a Ideilor avansate, de dreptate socială, de unitate, de Innoire şi civili
zaţie. Progreslvltatea luptei pentru un atare program avea loc, lnsă, aicl ln:lmprejurArlle In care,
dupA pierderea calltăţU de capitalA a Moldovt·l, oraşul n fost cuprins de un prelung declin social
economic, urmat de o lentă dezvoltare a forţelor de producţie.
Procesul era atit de alarmant Incit, potrivit apreclerllor presei şi a personalltilţilor contem 
porane, oraşul wretrogradează cu paşi urlaşl" 1, că merge "spre o sigură plelre" 1• Vlzitlndu- 1
In 1888, Al. Beldlman a putut conchide cA decadenţa sa 1-n "Intristat" şi "lnspill mlntat• a.
Faptul, combinat cu efectele dAunAtoare ale conv e n ţ iei cu Austro-Ungarl9, a cauzat ca la
cadastrele prefectorale din 1883 şi 1885 sii se Inregi stre ze o puternică scădere a populaţiei. Acti
vitatea economică restrlnsil era vădită şi tn situaţia că In 1885, de plldli, conform declaraţiilor
"fabricanţilor" (afirm aţia trebuie luată In consideraţie cu rezervă. Intrucit era făcntă In lipsă
de registre) numai un număr mediu de 532 de lucră t ori aveau zilnic o ocupaţie�. In pofida deselor
propuneri pentru stimularea vleţll Iaşilor', tn care scop a şi �ăzduit Congresul economic din
1 8841, oraşul nu a putut deveni un centru Industrial, ci a rămas doar unul comerclal1.
Deşi acţiona tntr-un cadru cu o slab ă dezvoltare a producţiei materiale, mişcarea soci alis t ă
din Iaşi ijil-a asumat chiar de la In ceputul existenţei sale, alături de toate forţele progresiste din
ţ ară, misiunea tnaltă de a Impune tn conştllnţa civică şi n aţ i on ală , In raport de chestiunile cardina 
le cu care era confruntată România, p roble m at ica şi m o d al i tat e a de realizare a progresului şi aceasta
pentru conslderentul esenţial eli preluase de la ge ne ra ţi a paşoptlstă obiectivele ei democratice
şi le adaptase programelor proprii al căror purtător şi realizator nu putea fi alta decit clasa
.,

1 "Liberalul", 15 Iulie 1886.

A.D. Xenopol, Memoriu asupra unor îmbunătăţiri economice de realizat tn nordul Rom4niei şi fn special ia Iaşi, laşi, 1891, p . 4 .
a Th. Codrescu, Uricarul, voi. XX, Iaşi, 189:.!, p . 25.
2

S,

' Arhivele statului Iaşi, fond Primăria Iaşi, dosar 94/1886, f.
11.
& E . şi 1 . SBJzu, Ctteva proprtiteri privitoare la dezvoltarea economică a oraşului Iaşi (1 885), ,
t n "Revista arhivelor", an. IV (1961), nr. 2, p. 1 1 1 - 125.
8 A l doilea Congres econom ic tinut la laşi, s . 1 . , 1884, p . 3 - 77 ; C. Botez ş i 1 . Saizu,

Problemele dezvoltării econom ice a Român ieiln dezbaterea Congresului economic de la laşi din

In "Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. 1. Cuza"

1884,

din Iaşi", Istorie, an. XI (1965), p. 135-

144.

'
1 Gb. Platon şi V. Russu, Materiale privind industria oraşului Iaşi fn a doua jumătate
a secolului al XIX-lea şi la fnceputul secolului al XX-lea, tn idem, an. XV (1969), fasc. 2, p . �

177- 215.
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m uncitoares. Atunci cind aCt>ast a din unnil. a apăru t pe sce na istorici - sublinia In atare sen s
D . Hurezeanu - wln sfera relaţ iilor economice şi soc i al e, In viaţa politică, pe planul intereselor
na�ionale ale poporului român, co n ti n u a u să figurez e probleme de mare complexitale"' ·
Asimilarea m arx ismului o 1 mpinsese relativ repede spre an al i za şi cunoaşterea reali tilţl lo r
I n care trebuia 5l'l actioncze10. C. Dobrogeanu-Gherea de clarase tocmai In acest spirit ln .publlcaţla
i �eaml"Re\·ist a sociall! " ci mişcarea socialistă nu putea pomi la dru m fără o privire generalA asupra

sta diului la care a junsese dez,·oltarea societăţii, ştiut fiind că "felul acti vităţii noastre attrnl
de co n di � iill' reale ale ţll.rii noastre şi mal ales de cele economlco-soclale" 1 1 . At i tu d in ea era mot l·
vată Indeosebi de faptul ci procesul de transformare soclalistll nu se pute a aplica "firi a se lua
m seamă imprejurărlle" 12• lată de ce şi pro gramnl ei analiza s i tua ţ ia tăril "din pozltlunea popo
rulu i mu n citor, d i n relaţUle de clase, din cultura noastrA, din temelUie Cl'onomlcc"u. In acela,!
lei , revista ieşean il "\' iltorul social•, Uxlncu·şl cn sarcină centrală sus ţine r{'a n{'l'l'sltăţll industrlall-

:ri\rii , p re coniza expres In arti colul-program eli va Intreprinde acţ i uni p{'nlru-.iJ. face "analiza
o m ănunţ ită a realit!lţll econom ice româneşti : care slnt pro�re sel c l'ap lt ali s mu lu i la ·no i, pinA
unde •e inllnde ast !lzJ ac'Uun ea sa şi ce perspecth;e de viltor are� u . Aceasta, l'a şi p u nerea la

1 n dcmfnA a tnvltAmlntelor şi PXemplelor Sl'oa:se din rrri şcar�a muncttorl'aS<'il In ternaţionali[, e ra
ivă chiar şi numai pentru a sptljbtl proletari atu! romAn In l u pta sa. De aceea,
1 n edi torialul din Ianuarie 1908, ,.\'lltorul s o cial ", exprimind poziţia mişcării socialiste In pro·
blemele fundamentale ale dezvoltării st atului romlln, arA ta că at i t u dinea sa faţă de curentele
protecUonlsm sau l i ber-�chimbism, ca expre sii ale polit i c i i claselor stăplnitoarl', este determinată
o ne cesit a te obi ect

..nu de c on side ra\ ii teoretice şi ab st racte de econom ie teoretică purA, ci de considera ţ ii practice :
in teresl.'lc econ om i ce şi po l iti ce ale cl a se i muncitoare" 16 • Era vorba, cu 'll'lt e cu v i n t !' , dl' pro blem e
din toa lt· domeniile cnre frl!mlnt a\1 atun ci societatea, p re cum şi de chpst iuni rdl'ritoare la viito

ru l po porulu i rom�n : statornl cirea proprl etl!ţil lmlce a intregi i naţiuni asupra t u t u ror instrumen
telor d (' mun că, asupra pămlnt u l ui , a minelor, a fa.bricilor, a transporturilor etc . , In Ideea că
numai aceasta va da · produc ţ iei o dire cţie unitarA, proporţională, armonioasă.

P o ziţia faţA de tematică ne faciliteazl Intelegerea adln eă şi co mplexă a istorlet pat ri ei
In e po c a modernA care se anunţase deosebit de propice marilor aspiraţii şi Impliniri. A ceasta expll·
ci de ce soclallştll au atras de timpuriu atenţia, Intre altele, asupra-f@ptelor ecopomlce şi pro ce
selor care le generează, pun in d pe primul plan latura fundamentală a creaţiei Istorice - activi·
tatea productn· ă - şi pe cel prin care se real i z ează, masele largi, adevăratele făurltoare ale
istorie i, cu viaţa lor duri!, cu arsl'nalul de idei de emancipare socială 18• lnsuficll'nta dezv oltari' a
produ cţiei ma teriale şi, in cons ecinţă , neechivale n ţ a flagrantă a schi m b u r ilor comrrciale, Indeosebi
după int rarea in vigoare a i nro b itoare! c onv enţ ii cu A ustro-t:ngaria, cu lmplieaţ ii dezastruoase
pe plan social-ecOJJOmic, a pus în faţ a socialiştilor u n a din cele mal importante chl'stlunî : sta
bilirea c!lilor de p ro gre s , cu pre cizar ea că prevederile economice să albA I n V l'dl·re crl' a re a unor
u ni t ă ţ i de p roduc ţ ie menite s A servească drept temeli e viltoarci s oc ie tă ţ i .

Meritele socialiştilor in această di rec ţ ie sint eu at it mal m ari , cu cit au av u t a se con rrunta
ideologii retropracle sau semlretro�Mle . So ciallş.tii Ieşeni, intocmai ca intrea!!a miş care pe
plan naţion a l , a to m biltu t v ehement deni�ărl le venite din p arte a adversarilor . .,Respingem. cu
t o ată tiri a - scria In pri m ul număr pu blic aţ ia locală ..Revista socialA·"- caliomnlile acelora care
z1c că socialiştii vor să IntoarcA omenire a căhă starea ei primitivii . . . şi rcspln�em, de asemenea,
vorb ele celor a ce ne num esc utop�tl. V om arăta. . . cA menirea socialismului 11u e de a lntouce
omeDirea lnapal, el, dimpotrivA, de a o I mpinge pe calea progresului pe care trebuie sil meargă
Cll

din Rom.tnia
1 El.

Georgescu ,

..Anale de ��" an. X111 (1167), m. 4, p. 119.

Revendicdri general - democratice tn programele mişctlrii sociali11te

(1§80- 1911), In

1 Damlan Hurezeanu , Mişcarea muncitorea$ctl Ji prolle:tntle (undatnenlalt ale detllotLirli
Romtlniei moderne, ID idern, an. XVII (11J7t), nr. s·, p. 73.
10 M arin B-adea, Mi,carta 60�alfsttl din R•tn.tttf« # rtnalt probleme ale gindirii istorice

mar:tisu la sflrJitul seeolulrll tJl XIX·IM.
1 1 .,Re vist a socială•, an. 1 (1885),

tn f[km, an. XV U (197..1), 111". Si p. 106.
Dl'. 8 - 1, P'·· 401.
11 Iltdun.
u lbid1m .
a Prua muncUGrt!411WiJ ,i teetali.U din RomiJn ia, voi. 11, palltea n, Bueureştl, Edftara
poliUcă, 1 968, p. 4 -5.
1• Doeuln4nh dtR isttlria mt,eirli muMitoreşti din Romania, 1900- 1999. Bucurqtl, Edl·
tura poMicA, l9'7i, p. 709.
1 • Marin Badea, op. cit., p. 1 1 5.
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1884 , ţelul lusese tnsoţlt de tnc:rederea c:i .,se apropie vremea (mAcar eli
prea voiesc mulţi sA priceapA) cind lucriiterU, k1 colectivitate cu toţi tovanişll lor, vor lucra
In fabrici şi pe cimp f ii ră stiptn i şi se vor folosi de toatr roadele muncH lor " �8•
Concomitent, m işcarea a t rebuit sil. esto mpez e şi InvingA dlvagaţ il le unor mari Blaviu n l
l dcologice. Schl'ma curentului junimist, dt> pildă, cuprin dea n umeroase precepte spe ci fi ce lndus
t riei. N e gind Insii ,.cu o stnl şnlcle care nu tgolera replica• 1• existenţa la noi a burgheziei &au
re d u ci n d -o Ia p let orn de func ţlonA rl m e , ideologia rt's�ctivl considera indu st ri a , ca şi com erţul,
practic absente. Du pă indelungi dispu te , }unlmlsmul va opta cu destull inconsecvenţă pcntru
protecţionism20, fără a deven i ln tcgral partlzanul dezvoltării Industriale. l11 fapt, admitl'a Infiin
t are a sau prosperarca numai a ramurilor legat e de prelucrarea produselor agrlcole21•
nu

La I nceputu l secolului nostru, mişcarea socialistă a fost ncv olti să se confrunte cu un alt
C"urent - poporanismul - al cărui rep re ze nt ant dl' frun te �ra C. Sterc. Dacă In apă rare a ţări.
Jlim i i de explo at arc , ideologia In c auză s·a manifest at prin "Viaţa rom ânească" cu o seam ă de
rlrmcnte pozitiv e , prntru mişcarea sorla!Uită InsA poporanismul a reprezent at un curent deosebit
de periculos din cauză cii socot ea dezvoltarea capitalistă şi Industrială a ţ ări i ea ..G m are nedreptate
socială", ca ,.un rilu In sine• şi, I n ctlnsecln\li, conchidea "să ne retragem din drumul dezvoltări\
m oderne capitaliste la o parte, să ne organizăm acolo pcntnr propria- nr întrebuinţare o democra
ţie rurală semisodalistă şi, stind In această idilă rustic.ii , sunlnd din bucium şi cintind din fluier,
să a5t«'ptăm plnă ce carul progresului modern, trecind prin gropi, prin toate piedicile , peri colele
şi mizeriile drumului capitalist, va i<'şi In sflrşit ln dr u mul cel mal larg al societăţii socla!Uite re al i
zat<' ; at u n ci m· su im şi noi In car şi mcrgrm Inainte pc calca largă a societil ţ ii viitoare" 21 • fn
felnl acesta, se putea aj un ge - sperau poporanişti i - la socialism, ocolind capitali smul. ln
f a p t , era vorba - potriv it aprecierii lui C. Dobrogcanu- Gherea - de ,.o himeră n ai vă" 211•

în parte, la lnttputul existenţei sale, mişcarea socialistii ieşeană fusese conta min a tă şi ea
de poporanism. "Bcsarabia�, b ună oară , a fost influenţată In prima etapă de idei n arodnice,
redc : lupta pentru ridicarea poporului, inţelegind prin aceasta, Int o cm ai ca ideologii roşi, cel

din lii masele ţărăneşti. De asemenea, punind in raport direct gradul de dezvoltare industrială
cu piaţa şi nu măruf consumatorilor, ziarul respe c tiv căuta să convingă ci Industria ar deveni
grandioasă Intr-un timp foarte scurt, filră stăruinţă dcosebltii, dacă ţ ă ran u l ar fi consum ator24 •
!\lai mult, con chl dea eli statul "ar deveni mai puternic decit oricare din vecinii mari, civilizaţiunea
noastră ar dev<'ni u n cxrmplu strAlucit n u numai pentru Orient, dar şi pentru Occident, dacă
ţăranul nostru ar lua parte justă In această societate care se cheamă stat. Dacii toate bunurile
m ateriale, toate comodităţile v ie ţii , toată odihna n - ar fi fost monopolul unul pumn d e oameni,
dacă ţăranul ar lua alee partea care i se cuvine, put eri le lui şi, prin u rmare, pute rile st!'.tului
ar deveni enorme" 26 •

Pe măs ura maturizil.rli, miş carea socialistii. a renuntat la Influenţele poporanismului ş i
şi-a sporit capacitatea d e combatere a loturilor lui negative. ,.VUtornl social", d e exemplu, a

demonstrat că dezvoltarea capitalismului avea loc "pc baza unei legi obiective". Mal mult, a
relevat că, prin programul preconizat, poporanişll i participau la IntArirea economiei capitaliste,

căci "ce sint blnclle lor populare, ce v a fi Casa rural A, ce va rezulta dacA ţărilnlmea va scăpa
de arendaş! şi proprietari, ce vor fi asociaţiile tll'ăneştl.. cooperaUvele de consumaţiune şi de pro
ducţiune dacă nu un mare Impuls peatru dezvoltarea capita!Jamului '/" 1 1

L i mitele peporan ismului se vldeau ti din faptul eA, deşi In 1100, In dustria lşi milrlle de
aproximativ patru olli volumul faţă de 1884, partizaDU curentullli negau dezv<>ltarea lncJus..
trlală a statnhll, CGII8idertnd el relaţiile capttanste erau atit de slahe, Incit nici tD vittor nu puteau
lua a mploare . Poporanismul susţinea, aşadar, In mod fals el RomAnia era destinată să nlmlnă
17 Preşa munciloreastă şi socialilllii din Rom.tnia, voL 1, partea I, Bucureştt, Editura

p. 287.
1 8 Ibidem .
1• z. Omea, JUnimea şi junimismul, Bucureşt i, Editura Eminescu ,

politică, 1964,

2 0 Ibidem, p.
n
as

1975,

208.

Ibttlcm, p. :ua .

1975, p. 1112.

Prna manclter�U�Cd l i şoCialistd din &11t4nid,. vot,, I l, partea: 1 1 . , . . p. 94.
21 Ibidem ; N. Stoica, Gtndirea economică a sociali1tilor tomdni, laşi, Edi tura Juulmea,
p. 3 şi urm.
u "Besarabla", 21 octombrie 1879.

Sli

ze

Jb{dtlfl.

"VIItorul social•, mal

1908, p. 2M.
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o ţarii a grară, avi n d ca bazl[ mi ca proprietate ru ral:IP. Spre debs<'blre dt> si'imănători� m .
ft!pingea

ca

\11, mal tirz i u ,

ad aptal"t't8•

rare

de industri:>llzare, elogiind starea "emlnamt'nte agrară", popor::mi�mul,
ţ!lronlsm ul, o acCt'pt a n u mai după aplicarea unor semnificative opt"raţii de

r!e plano ideea

Unui alt Clll"t'nt de i dei - sămănălorkmul - t'ar<' năzuia cu atlta dăruire romantică
11'1 oonser> e ,.SlJb&tanţa unul cli mat patriarhal , nimic n u 1-a fost mai odios d<'rlt t ravaliul i n dus
t rial, cu clviUzaţla-1 caraclerl sl l că" 21. Tndu stri a şi mediul el, c11 tot cortegiul de eon st>dnţe pe
plan geograDc , t'tlt', demograDt', urbanist i r şi profesional <'rau .detestatc cu o s l nrt' ri ! at c Ct' nu

poate fi suspecl atA "80.

Mişcarea socialistă, lnţeleg1n d la cotn cxactil est>n\a şi Influenţa nl'lastă a

rl"trograde

r urent<'lor

sau semiretrogradc, a susţi nut una din tre et'le mal avansate teze ale timpului : nect'
silat ea olltecti,·i\ a or:zvolti! rll capltnll�mulul şi acelll!1 a pt'ntru consldt>rrntul rs�ţlal că, curen
trle !n discuţ i e , r. c�nd exist enţ a sau drt'ptu l la existenţă a burght>zlel, nrgnu, ln fapt, şl prezrnţa
proletari ntulul şi a semnificaţiei lu i In strul'"tura socială. "!n riucla tuturor acelor care r."t, ţipă
mereu la urech i , ba tn b ătaJe dl'" joc, ha In chip cu minleşte şi sfătuitor cii la noi nu există prolc
tariat fi dE'cl ch estia Industrială, că tara noastră e eminamente agricolă etc. - scria L ('on î.hcllt·r
Intr-un artlcol asuprn organ iz !!rll profesionale la Iaşi - studiul stării lucrurilor din oraşt•lc noas
tre ne arată tocmai oontrarlul. . . Prin organ i zarea şi Intinderea ce va căpăta mlşcarra social

democratii şi muncitoare, t'& poate sli Influenţeze asupra mersului dezvoltilrli noastre t'conc•mic.t·,
uşurind ln aşa chip lupta şi griibl nd t rans fo rm Bit' a aldtuiril de astăzi " 31.

că, deşi prin combaterea curentelor ruralistc ;" socialiştii reruno�trau

ne cesit atea obl<'ctivi\ a dezvoltllriJ capitalismului !n ft o mâ ni a, ei nu tăinuiau exploatarea la c.are
era supus prolet ariatul, Intrucit procrsul a fost lnsoţlt de lipsa de grijă pentru lucrători pr linia
Trebuie precizat

condiţiilor de muncă �� de tral12• Intocmai ca "VIitorul soclo.l", "Lumina" aprecia corect că dez
v oltarea capitali smului tinde "să nlmi et'ască straturile intermediare, să adtncească tot mal
mult abi s ul şi să delimiteze mal manat grani\a dintre burghezie şi proletariat . . . , că vor dispare
clasele m ijlocii , cii. se "Va mllri tot mereu proletariatul cu sfărămituri lr claselor lntcrmediarP,
că acumularea bogilţlllor subţla:ză din ce ln ce burghezia şi că, prin IJn:UUT!', partida proletmiafu/ui

turtnrf partida fntregului şi ade oi'Jratulu i popor" 33•
Intr-o lume In care concurenţa şi stadiul Inegal de evoluţie sancţiona fără lndurare slatt'lc
aflate In urmă, problema nu se putea rezolv a oricum. De aceea, incă de la Inceputuri, cercul so
cialist it>şean s-a declarat pentru progres u l so cial-economic al ţării, Intrucit numai astfel se asi
gura creş terea b u nă s t ă rii poporului. La aceasta se putea ajun�e - potrivit ziarului Ieşean
va

fi fn

"Besarabla " - prin punerea In apUcare a i deilor general-democratlcc34, ceea ce garanta salvart'a
p oporulu i prin el lnsuşl, emanciparea lui economică, autonomia comunală, organizarea liberă
pe ba:za

lnţe!egeril mutuale a comunelor şi solidaritatea Intregului proletariat de pe planetă,

fAră deosebire de naţi onalitate. Iatil: ce devize fuseser11 puse pe stindardul democraţiei In locul
prlnclpfllor : libertate, egalitate, frstemltate care s-au dovccllt Iluzorii făril: emancipare ccono
m1că1'�- In 1880, dr. ftu ssel, anlmatorul cercului de la Iaşi, tlpilrea Un studiu psihiatrie, urmat

de efterJa comentarii asupra ideifor st'lnNoas�,

In care Incorpora ca program sechestrsrea proprirtă
ţt l or private asupra Instru mentelor mnrl de muncli (fie naturale, fie capital!') şi trecerea lor in
proprietatea colectiv!!. a grupu rilor agricole şi Industriale ale muncitorilor, asigurarea acestora ru

produsu l Integral al muncii lor, lnlăturarea concurenţ e! şi a stării anarhice In producţie şi pe piaţă,
care prov ocau crize economlce3s. In parte, conceptul avea să fie lnsuşit şi reprodus in ,,Contt> m 

poranul", care predz a di, la noi, soci alismul are drept f e l trecerea tuturor uneltelor de muncă ·
In mina pcporu lul munfltor, fapt ce, combinal cu precumpăniren lui politică, devenea posibil

Presa muncitorească şi socialistă din România, voi. I I , partea I I ... , p. 6.
n Z. Ornea, Poporanismul, Bucureşti, Editura M inerva, 1972, p. 243.
28 ldem, Sămănătorismul, Bucureşti, Editura Minerva , 1971, p . 169.

t7

ao Ibidem.

31 "Munca", 30 mal 1893.
32 "Viitorul social", septembrie 1 907, p. 165 - 172 ; n oiembrie 1907, p. 2 95 -'- 313.
38 Presa muncitoreased şi socialistă din Romtinia, vot. I , partea· I I , Bucureşti, Editura

polltlcli , 1964 , p. 555. ·
a4 Idem, vol. 1, partea 1 . . . ,

p. 4 6 .
a• "Besarabia" , 2 8 octombrie 1879.
• • Docmnente din istori a mişci'Jrii muncitoreşti
Editura politicA, t973., p . 83.

din Romtin i a (18 79 - 1892),
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nt:mai prin "naţlonallzana, socializarea puterilor politice şi economice . Aice, In citeva cuvinte,
l' idealul rare e arătat plin vorba •Socialism• 37•
Din ronv l n gen·u c ă dezvoltarea puternică a produrţiei

m al l• ri alc putea grăbi avansul

societăţii spre socfall sm, spre pre facerea Ideilor şi a condiţiilor de trai ale poporului muncitor
s-a dat priorltatl' In program prevederilor cu continut economic, Intre acestea trecerea Intregului

pămlnt la romunele rural!' şi intemeierea de fabrici prin asociaţii de lucrători , lnşişi redactorii
lor aprl'dlndu-Ie dn·pt ecle 10ai es enţ iale38• Manifest u l electoral al partidei muncitorilor Ieşeni
din 1 8 ianu arie 1 888 avea să fa că preci zarea, pentru domeniul industrial, ca, paralel cu fabrici ,

să S<' dest·hidă atelicre şi să se crediteze brl'slele ce a\'l'au asemenea nevoi, ca şi desfiin ţarea lc
f.,tislatiei eare favoriza n u mai pc fabrican ! l 38• Era vorba nu de o simplă consemnare a unor prescrip
ţ.ii, ci de inrlurirea directii, In practică, a condiţiilor materiale al e ţării, a celor economice şi po
litke4o.

t u studiul Ce 11or socialiştii români ? publicat în "Revista socială" din Iaşi, lncepea să se

cont urez e teoria oporlunistă a lui Gherca cu privi re la dezvoltarea RomAniei sub influenţa state
lor i n ainlate4 1 • Teza n\'l'a să fk lesne lm brăţişată şi de ,.I.umlna" din aceeaşi localitate, care,

p l' l î ngă un ele afirmaţii <"orecte privitoare Ia societatea românească de atunci, Insera şi opinia
eronată, nemarxlstă , ncşllinţlfică, după care relaţiile de producţie capitaliste de la noi nu ar
deriva firesc din dezvoltarea i nternă a statului, ci ar fi. chipurile, I mportate din O ccldent42•
De as e menea,

In conferinţa din 23 februarit> 1892, ţ i nut ă Ia "Cercul studiilor sociale", plecind

de la adevărul că t>ram un sta t ale eăru i mijloace de prod ucţie n-au ajuns Ia gradul de evoluţie

al ţărilor din a pusul continentului, s-a con c h is

că ..orice schimbare tn Europa va i nfluenţa şi pe

Român i a " 43• Dealtminteri. şi programul P. S.D . 'VI . R . (votat la Congresul din 31 martie - 3
aprilie 1 893) avea sâ menţioneze ideea cli .,mai mult decit oriunde lupta .� oei alistă de la noi nu

JlOale vi:n trnnsformarea 1111/oD IATĂ a ordinii sociale actuale, pentru că transformarea aceasta
atîrnă eu desăv îrşire clc transformarea deja cfeel uată In t ărlle mai lnalntate" 44•

s-a prevăzut 'ca obiectiv central trecl•rea In s t ăp in ire a comunelor a proprietăţilor statului ,
C'a şi, prin răscumpărare, n marilor proprietăţi. în domeniul industrial , fabricile urmau să fie
orga nizat e şi adminisl rah• de asociaţii dl• m uncitori, statului revenlndu-i obligaţia de a le acorda
C'reclitt> nvantajoase şi dr a le cla spre exeeu l ie orier lu crări de intl'res publlc'5, ceea ce, tn viziun ea
de atunci . drtermina, mai Intii, o plată internă puternică, deoarece ţărănimea, practicind o
ajlri cu ltură organizată dupil rrguli ştiinţifice, ar cere din ce In ce mai multe produse industriale,
i an:•.

l\lai mult, sub tnrlurirra curentelor socialiste mic-burgheze, I ndeosebi de natură lassalle

lesne de produs In ţ ară (mobilă simplă. lmbrll.cămin t e , zaltăr, cărţi etc.), In al treilea rind, munca
fiind executată dl' asociatiile de lucrători, se avea garanţia unei prl'staţll cautativ superioare
In al doilea rind, cerl'rea masivă din

partea ţăranilor ar orienta Industria spre articolele mai

f aţă de ael' ea din fabricile patronllor, fapt cu urmări pozitive In concurenţa cu industrllle similare
străine, şi, In fine, că asociatiile de lucrători vor putea desface produsele mal ieftin decit burghezia••.
Dacă ultimele două foloase erau expresia lnfluen ţelor Iassallelanlsmulul, cele dintU relevă, pe
de o parte, condiţionarea industriei de sectorul agricol, iar pe de altă parte, plasarea greutăţii

specifire , nu pe ramurile producătoare de mljlioace de producţi e , el pe cele ca re asigurau bunu
rile de larg consum.

Partea economică din prog ramul socialiştilor publicat la laşi ln "Revista socială" mal
cuprindea desfiinţarea tutu ror dărllor Indirecte şi Inlocuirea lor printr-un impozit progresiv cu

care reallz au un venit anual sub 2 000 de lei. Moştenirile care depă�eau
10 000 de Ici urmau sll fie supuse la urmlltoarele taxe : cele colaterale la 50%, Iar cele In Unle

scutlrea cetăţenilor

37 Presa muncitoreascc! şi socialistd din Rom4nia, voi. 1, partea 1..., p . 186.

38 Ibidem, p . 358 .
31 Documente din istoria m işcdrii muncitoreşti din Rom4nia (1819 - 1 892) . . . , p .
'0 Presa muncitoreascd şi socialisM din Rom&nia, voi. 1, partea 1 . . . , p. 335 .

4 1 Ibidem, p. 278, 356 .
'2 ldem, voi. l. partea
43 Ibidem , p. 187.

445.

II . . . , p. 551).

u

Documente din istoria mişcdrii muncitoreşti din Romtinia, 1893 - 1900, Bucureştl, Edl·
19'69, p . 55 .
'5 I. C. Atanaslu, Mişcarea socialistii. 1881 - 1 9 00, Bucureşti, 1932, p. 32 ; Presa munci
toreascd şi socialistd din Rom4nia, voi. 1, partea 1, P· 357 ; Documente din istoria m işcdrii munci
toreşti din Rom4nia (1879 - 1 892) . . . , p. 446.
'' Presa mun'citoreascii şi sociali:ttd din Rom&nia, voi. 1, partea 1 . . . , p. 354.
t ura politicA,
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dreaptă la 3 0 %- In ca zul unei moştenirl mal mari de 100 000 de lei, tot ce trec ra de acea�tă �umA
răminea in folos u l naţiunii•� . Menţlunlle progra matlce se rl."ferA 'şi la comrrţ sub forma Indato
ririi co m u n elor rurale şi urbane de a lua asupra lor, cu scopul de a lnlăturo sprcula şi sc u mp e tea ,
aprovizionarea cu articole d e primii n ecesitate (pline, carne, apă şi lu m i n ă )•8. l'rl"scripţllle de
ordi n financiar au figurat. In aceeaşi structură, şi In manl fcstu l r le ctoral al pa rt idei munclto .
rllor i e� eni din 18 ianuarie 188811, de care am amintit mal sus. Asemenea pr<'vl'derl, cuprln•e
ca reve n d i cări şi In programul ziarului I eşean ..Muncitorul" 5o, erau tnsoţitl' de convinf:lPrea <'A
luc rătorii , i e� i n d biruitori In colegl!le 2 şi 3 pen tru Cam eră şi In cole�lle 1 şi 2 pentru comunll. ,
puteau int rebu in ta puterea politică astfel dştl�alll tn a intrmt>la fabrici, ote li e re şi comune agr l ·
cole "neattmate d e s tăpl nl 8 sl ,
tn rap ort direct cu maturizarea m i şcării soclb.liste , conceptul de eronomle şi, mni aiPs ,

rl e i n cl u slrie a c ăp ăt at conţinut şi valenţe s11prrioare. fn a crst f el, sorlallşl li au răspuns preocu .
păril or de i n d u strializare manifestat e In epocă 52 printr-un interes deosebit, la�!lnd idl•i de rea

mai aleasA sub sl anţă �tiinţ i nciL Gindirea şi lllt>raturo lor, punind arcent pe lndustrinlieare ca
pe un obi ectiv inevitabil, ex pri mau argu m e n tat dl num ai a reasta putea asigura un nlvt>l ridicat.
<l e c ivi lizaţ i e ş i cultura'!, t n riurind favorabil c elelalt e compartimente ale econom i ei n a ţ i onale :
agricul tură, tran sporturi, apărarea stalului rtc. Socialiştii recunoşteau n e cesitatea Industriali·
zării ţării ,.pentru dl un stat industrial crează rel aţii om eneşti supl'rionre", mal bune condlţ Il

,.de t rai prntru muncilorime, eondl1ii m ateriale, moral e , intelectuale", un cadrp mai propice
"de luptă pentru emanciparea muncii8, posil>UJtll:ţl pe ntru dezvoltarea ulterioară a societăţii
p e fundalul căreia "social-democraţia !şi Intrevede idealul" 53, SemVUJ cativă estl', de areca ,
afirmaţia fAcut!! in r evista ieşeană "Viitorul social", demonstrată strălucit chiar din primu 1
n u m !!r, că dezvoltarea industrială a României, nu numai eli este posibilă, deoarece fără de ea
nu se putea concepe realizarea socialismului, dar că In acea vreme statul se ana In plin proces
pe un asemenea plan cţe producţie54,
Capacit atf a industrlt>l era vAzută nu numal prin prisma consecinţrlor Interne. el şi ex
terne. fn consecinta'!, const>mn!nd progresu l netă găduit al i ndustriei noastre, care, cu toate a
cestea, rllml nea mArglnită la debuşeul din interiorul ţărU, "Viltoryl social" tşi exprima convin
gerea c4, cu timpul, ea "va ieşi din perioada de lntilrire in care se găseşte acum şi vn străb at e
şi in piaţa extern ă" P, că, dezvolt!n du·se , "!şi creazA singură mal mult loc In viaţa ţa'lrll, provo
cind neln ce tat noi nevoi, deci şl n o i debuşeurl pentru produsele sale" 58• Industria petrolulu l
f ăc11se dej a progrese lnsl."mnate sub acest raport.
Asemenea atlrrnaţll şi teze se conjugau perfect cu o Idee tot atit de radicală şi anu me

că

numai dezvoltarea capitalistA ducea la socialism. De aceea, "VIItorul social" din mal 1908 exprim a
categoric că "stntem deja In capit alism, că dezvoltarea capitallsto-industrlală ni se impunf',

că trebui e să o dorim ca pe un mare progres asupra stării noastre tnapoiate, că o dezvoltare cap l 
t allsto-Jndustr!aiA e p osi b ilA , ş i nu nu mai posibilii, dar ş i necesară, ş i n u numai necesară, dar
e chiar o condiţ i e de existenţA In viitor a ţării, o condiţie de a fi ori a nu fi" 17• De asemenea,
In articol u l Sot'ialism ul fn Rom ânia, considerat al doilea articol - program, se demonstrează
·
că, la noi, s-au făcut paşi mari la Inceputul secolului In direcţia lndustriallzărll, In speţ1i s-au

construit uzine şi fabrici, In care p u terea aburulul şi a motoarelor cu explozie erau folo�ite tot
mal mult . RomAnia devenea un stat principal producător de petrol. In porturi apAreau l'lev a ' 7 Ibidem , p. 357 ; 1. c. Atanaslu, o p . cit., p. 32.
49 Presa muncitorească şi socialistă din România, voi. 1, partea 1. .. , p. 357 ; Documente
din istor ia m işcării muncitoreşti din Rom ân ia . (1879- 1892) . . . . . p. 4 4 6 .
• B Docum en te din istoria m işcdrii muncitoreşti din Român ia ( 1 8 79 - 1 892) . . . , p. 445 .
5° "l\luncitorul" , 1 noiembrie 1887.
0 1 Ibidem .
5 2 Vezi, Intre alţii, p, s. Aurellan , Politica noastră comercială fală cu conventiile de ro
merJ, Bucureşti, t885, p. 17, 31 ; C. 1. B ălcolanu , Ctteva cuvinte asupra politicii noastre vam ale
şi comerc iale de la 1 8 75 pfnă fn prezent, Buc ure şti , 1902, p. 7, 10 ;' N. 1. Păianu, Marea industr i e

in România, 1866- 1906, Bucureşti, 1907.
ea

�'

'6

"VIItorul sdclaJ", mal

Pusa muncitoreel8că

1908, p. 264.

şi socialistă din Romflnia, voi. II, partea II . . . , p.

,;Viitorul social•, lunie-luUe 1908, p . 351 .

•• Ibidem, p. 35 5 - 356.

•7

ldem, mai 1908, p . 2&4.
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se introduceau războaiele mecanice ; producţia Industriali\ creştl'a

�i. o dală cu ca, şi numărul lucrătorilor lndustriall•8.

In ace laşi sptrit, Cr. Racovskl, tn studlul Poporanism, socialism şi realitate, a dov edi t prin
date şi ctrre comp arat ive că soci ali s mu l este u n rezultat al evoluţiei cap italiste lndcobştl' şi
nu n u m ai al lndustril'i mari şi aceasta pe n t ru eli repre ze nt a Interesele dln Industria mare şi mică,

din ap;ri cnltură, din comerţ, din transporturi şi căi de comunicaţie, ca şi ale altor straturi sociale
- mici proprietari din satl' şi oraşe - ,,cind intl'resele lor economice şi politice se asl'amănă
�i merg para le l cu Interesele p roletariatulul" 68 • De aceea, socialiştii constatau cu s ati sfacţ i i' ,

potrivit d�telor anchetelor lndustrinleao. că In multe ramuri importante au apărut u n ităţi pro
d u c t in• şi că ,,nu va mal intirzia mult plnă vom avea u zine pentru construcţia de maşi n i agricole
de v a�roane l'tc. " al PIE'clnd de la Ideea că o a m en ii sint nişte miel planete care se lnvlrtesc pe ar
bite fixate dt• evolu t i a economica, el au demon stra t că progresul marii Industrii In capi t alism ,
conl'enlrind producţia şi bogăţiile tn miinile unui mic număr de persoane şi intreprin deri, face
l'll p u t i n ţ ă regimul s()!'i ulist . căci tnsuşi proletariatul, ,.ce este el alta decit un product al intln
dt•rii şi dl•zvoltărli modulul capitalist de prod ucere '/ " 82 ,

D !' aid a l'('zu l tal şi cri ti ca pe care socialiştii au fil:cut-o tuturor curentelor tradlţionaliste
care am vorbit mai sus. In opoziţie cu promotorii Industriei de prel u crare a produselor agrico
li', l'i s-au pronuntat p!'ntnt fondarl'a şl de zvo lt area unl'i Industrii moderne, In conformitate c u
tl'hnira d e ultimi! cxprcsi(•; m a i mult, au propulsat i deile de Indu strializare odată c u un ansamblu
de

de măsuri cu caractl'r mai larg: economice, sociale, politice şi cultural-artistice. Soclal-democraţla
s l'ria rl'vista irşeană .,VIitonJI social" referlndu-se Ia l'onseclnţele sociale pentru clasa mun citoare

- tinde sprl' lnclu slriall:r.arl'a ţării, preconizind, tn raport cu stlpul aţ llle partidelor politice burghe
zt· . n•ll' mai av:msatc soluţii, cu i nt enţia cvidl'ntă ca dezvoltarea acestui sector si! conducă la
rmnnciparca Cl'onomică, politldl. şi i n telec tu ală a mase lor muncitoare . Cum binl' a remarcat Ion
Iacoş, industrializarea nu Insemna In vlzlunra socialiştilor .. un proces mecanic, o sumi! aritml'tică

dr fabrici şi uzine,
din t rl' l'las!'• 8�. •

l'i şi o prefacen• a sa, o transformare continuă a raporturilor sociale, a relaţiilor

socialiş tii nu in chi deau ochii Ia metodele aspre
rrin l'an· hurf.!lll'zia o n·aliza. Revista menţionată mal sus a su blini at la timp că prosperarca
i nduslri l'i l'apitallsle era insot ită de suferinţe pentm clasa mun cito are , a cărei cr!'ştere este direct
il'�alii. de cea a in du�trici şi a ceast a pentru considcrcntul că socialiştU vedeau In Industrializare
un t· o mp lcx de fcnonwne, o sl'rie de raport uri sociale care se nasc pe baza modului de producţie
n·spccli\·84 • lntr-un atare context, ,,Con temporanu l " a demonstrat , comhăttnd malthu sianis 
m u l , cii mizeria nu se clalora suprapopulaţicl, ci sistemului capitalist, care con damn ă la sărăcie
majoritatea In folosul unl'i minoritiiţ i86• Pentru acl'Sll' cru de realităţi, "Besarabia" avea să nu
mt'ase:l nu ordine, d dezordine socială monopol l :r. arl' a civilizaţiei şi culturii Intr-u n cerc restrins .. unica cauză a sără c iei şi slăbiciunii relative a t u t uror statelor din lume, a slăbiciunii şi sărăciei
.

S u s ţ i n î n d (Jlozvol l arca capitallstă a ţării,

tTonomicc, intelectuali', morale şi fizic!'" 66 .

s-a rostit radical şi asupra mijloacelor de tnfilptuire a dez
indeosebi a i nd ustri l' i . Ea a relevat că, faţă de o atare chestiune, punctele de
••ukre ale social-democraţiei şi ali' bur!(hczil'i industriale "nu concordă, după cum nu con
cordă nici mo bil url le eare le tac intrrcsate In realizarea acestui deziderat" 67, Ca urmare, socialiş
tii, relevind conţinutul !(Cneral·istorlc pro!(rcsist al op erei de industrializare, dlsociau Interesele
de clasă ale prolet arl at ul u l de cele ale burgheziei domlnant e68, Astfel, spre deosebire de bur((hezle
care cer!'a protecţi a statului sub forma sporiril taxelor vamale, social-democraţia- scria ..Viitorul
s ocial" din mal 1 908 - apela Ia sacrificii care "să ntlngil. c it se poate de puţin Interesele munciDe licee:�, ml şcarra socialistă

volli't rii economi(•i,

& e Ibidem .
&a Idem, i un i e - iulie , p. 329 - 367.
10

Ancheta industriald din 1 9 01 - 1902, Bucureşt i , 190 3 .
11 ,.VIItoru l social", tunle-iulie 1908, p. 346.
62 Idem, august 1 907 , p. 3 .
8 3 Cristi an Racovskl, Scrieri social-politice (190 0 - 1 916), Bu c ureşti , Editura politicii..
84

••
sa

'7

as

1 977 . p. 19.
.,Viitorul soci al", mai 1908, p. 264.
.,Con temporanul" , an. V I I (1891), nr. 11, p. 432 - 433 .
,.Besarabia", 21 octombrie 1879.
Damlan Hurezeanu, op. cit., p. 79.
Ibidem.
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ck1 srtor nevoi��e. ��� n u f i e ră c t J i c- pt" �pinarea loru 09• Pl.' de altii parl<', pe !'Ind pro
ducţia c .1pitalisHI st· rL' allzu pri n e x plonl art• : : mun elt orllor grupaţ i In intt'resul profitulni, �ol'inl
dcrnocraţia 1 i n dl'a �:'i ap<'re ror ' a de mundi şi i n h·rPst•lr dl' clasă ale prolctariatului pr n l ru a-l
preface intr-1111 ell' r n v n t dr d e z,·ol1 ar<' int t•led l ! a l i1 morali\ şi !ll'm ocratică a t ărli şi n-l l r� ! : • forma
tn �forta şi el�m entu/ conştiPnl al d t•zvol1 ării �od a k " •�.
Cu alte eu,·inlr, av in d 1n ,·rdert• ril, in rcal i lale, n \ il li ber-srhimbismul, cit şi prolt•l"\ ionis
m u l se manifest au prin anunH' măsuri !'Oil cretl' (lt lfi. imp ozite, drt•p furl vamale, t•onven1ii
come rci a le rtr . ) Atiludinea soci al i �t ilor fat � rl r a1:rslt·a trebuia drtenn i n a l ă de conţlm; l u l lor.
Mîn genl"-re - a rn l a1J ei - n o i sin! l'm ş i ,· o m fi im p o tr l'\' a a t ot ce lnlcsnt·ş! e speculaţia, ('{' intă
l'l'�e privile gll l e d e l'l n sil. � i vom rli u l a a dl'�p il rj i ri'I'B l't' l'SII' in dauna dasei munt'it oarl' şi a
con sumator ilor, in j.!l'ncral , dl' <'f'ra 1'[' poall' nju l a la drz'\·olfarra lndustrlolii n ţArii fări\ �ă lo
vească in lnterrHie lor" 71, adică de a lupta con tra burghezll'i a<,olo unde lntercsl"'e t'i crnu pntriv
niee prolel arlutulul, clasa dom ir> u � t! ă up!irtnd tn p ost u ra lmpUntoare şi rcr.c ţ lon ară , âho. o �pri
jfnl acolo u n dt• se arati\ ca o dasă l't'volution ară şi progrl'sist!la.
Se cere l't' m a rratll In toati plcnltudinea o alti teză pe care socialiştii au I n sera t -o in pro
gramul lor, ar!'ea c ii numai o rganizarea produ c1iti putta frri ţarn de primejdii. Din punct dt'
vedere social, or�anizare a prod1w1lei rra prrconizalil să fie lnfăptuitli nu de burghezif, lnlru"it
nu s-ur fon d a prin aceast a ma n·a in <iustrie, rl dP poporul muncilor, l'eea ce "ar aduce urmări
frumoase In privinţa materiali!, morală şi i n ldl'!'lualll, ar fnrc cu putinţă şi lntemei<-n·a unei
indu strii n n t lo n ol c condu�l' de asoc iaţl l dt• Iun:lt ori" 73•
tn pro ces u l dez'\• olti!rli cconomll'i, soc l nliştil ieşeni au pus nccrhl şi pe necesitatea t r an s
formării au torltllţ l i l'Cntralr, 1111 in st•ns L , J <l i�tru�l'rll, t•um 11 aru:rau ndvcrsarll, l'l al pnfarerii
so cialiste a so cietăţii, de ni mlcirl.' n caroet rrulul el oprimator74 . Fledac1 i a ziarului "BPsarahia "
a prl'clzal Ind! din prlmelt• sale numi'Tl' dl poporu l vrea u n stat Intemeiat pe "principiul .< f înt
a l muncii ca un ira :,i si11guro ba:ă a orgoni; nfiuni i �ale" 7&, garnn1 i a realiz;iril culturii şi progre
sului In bt>nefit'iul maselor ; el urma �i.l f i i' , in ronsecintA, o coledivitate ele oameni liberi. { 'n
alare proces, combinat ru tran sformarea a lnsuşl rl"gimulul proprietăţi in sensul ca pămln t ul
şi fabrldle să apnrţ l n ll poporulu l 7' . cu cmoneiparea tărall J d u i de rotria lolifundlarllor, t•u ridiraru

torimi i şi r;]e

nivelului In telect u a l şi moral al poporului, c-u lnlroduc·t· rca unti v eritabile democraţii in ţară
şi cu lnlJ!t u rarra stirii de mizerie a majorităţii populaţ iei puteau suprima piedicile sPrioasl', de

momen t şi de pusp cc-tlvă, puse In calea dr1.volti\rli imlu slriale".

D upă Pum se ,·ede, miş carea sodalistii irşeană a contrlhuit substanţ ial la definirea con

ţinutului, a d!llor şi

a fortelor soclalr chemate să asl�ure pro grPsu l economic al ţArii. Ea s-a deta

�at vizibil chiar de la lneepulu l exlst rnţ ei sale prin radlcalism, pe m ăsura lndepărlărli unor
I."Jemente şi influenţ e & o rl all st r mlc-hu rl!h1'7.P şi a asimllllrii marxismului.

L'ATTJTUDE DES SOCJAL ISTES DE JASSY Â L'EGAFID DE LA
ECONOl\I I QPE DE LA FIOL'MA�IE MODERNE

Ql1ESTION

Fl � s u m e

M�mc

de son commencement, Il' mouv em ent socialist s'est assumt! la h aute responsabilltt!

d 'hnposer dans la conscience clvique et nationale, cn llalson avl'c les importantes questlons
avec lesquelles etaient confront� la Rou m a n ie, la problematlque et la modalite de
la
n!allsatlon du progres, tl"oant co m pte , que le mouvement
socialist avnit assimile

d e la g�nhatlon du 1848 ses aspiratlons democratiques et lt's avail'nt adaptees a son program
me. La posltlon des sociallstes ă. l'egard de la th�matique nous alde la comprt!bension dP. la pt! ·
u
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Ibidem, p. 710.
Presa muncitorească şi socialista din România, vol. J, partea 1.. p. 355.
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rlodl' morll'rnl' de l'hisloire de la patrie, q u i se annon�ait partlcuUerement propice aux grandl's
aspiralions du pt•uple rournaln. C'est pour eeia, que les soclallstes ont attlre de bonnc heurl',
l'attention sur Ies talts �ronomiqucs. Dans un monde, dont la concurence et le stade '"�gal d'�vo
lu tion, sanctionnt! sans m�nagement, les pays sous-dhelopp�s, le probleme t!ronomlquc ctait
asscz dlrflcllc a rrssoudrl'.
C 'cst pour rette ralson, que le mouvcment socialist de Iassy, blen qu'il actlonn alt dans
une v i i l e avcc un falbll' dev�loppement de Ia producllon mal�rlelle, s'est declar� m�me des prl'
mi�res ann�cs de son existanae, pour le progres soclal-�conomlque du pays, etant donnt! que
cctte alnsi qu'on pouvalt assurer la prosp�rltt! du pcupic. Ayant la certltude qu'un fort d�veloppl'
ment dt" la productlon materlel\e pouvalt acc�Jcrrr J ' avanccment de la sor.lete, on a donne
pl u s d'importance au programme t!conomlque.
01' cette munlere, le mouvement socialiste dt• Iassy a contribui! su bstantiei a la deflnltlon
du cont<· n u , aux moyens ct aux forces soclalcs voues a assurrr le progres economique du pays.
M�mc du commenrcment le mouvement socialist c'est dt!tarh� par le radicalisme, a mesure de
i 'eloigncment de ccrtains e le menls ct l'infiurnre des �lements social\stes pctit bourgeois et de
l 'a�sim i lation du marxlsnw.
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