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Abstract. Romanian modernization meant for the Romanian left, as well,
a search among the European forms, for the selection of the most offering
ones, in terms of country’s development and progress. During the first part
of the 20th century, socialism was a promising European political form:
the idea that the unavoidable finalities of history and modern politics are
the socialist development, socialist consciousness and the socialist regime
were an essential part of the newest trends expressing the transforming
spirit of the epoch and this idea passed as indisputable truth for a sizable
and heterogeneous mass of what we would call now “disenfranchised“.
Idealism was combined with the pragmatic socialist drive for change. A
powerful socialist feeling animating change and political struggle was
idealist and indicated that “ideas are immortal and cannot be deterred as
a water that cannot be stopped by dams and water stops“ and, “as a
struggling water force it could not have been impeded by armies,
calumnies or jail“, “passing through forward and transforming society“
(I. C. Frimu). This emphasizes the aspects of transformation and struggle
were both present in the socialist trend and they have evolved as well
together, in socialism, and separately in social-democracy and,
respectively, in syndicalism. The socialist ideas grow and mature in the
same rhythm as the socialist consciousness and a Romanian political and
economic environment to which the socialist actions and opinions answer
specifically both by relating to the internationalism of the socialist ideas
and to the problems of development and modernization that are characteristic
to the Romanian national state. Within the political discourse of the left,
the theme of the authenticity of Romanian socialism stands out as a stake
of national modernity.

Keywords: authentic socialism, Romanian modernization, ideology.

ª T I INÞE POL IT ICE

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., XVI, 4, pp. 69–76, Bucureºti, 2019.

————————
* Studiul reprezintã o faþetã a problematicii tratatã mai larg în capitolul „Socialism, social-democraþie,

comunism“ pregãtit pentru Enciclopedia gândirii politice româneºti, coord. Cristian-Ion Popa, vol. II,
Bucureºti, Ed. ISPRI, 2019, sub tipar.

** Cercetãtor ºtiinþific II dr., Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al
Academiei Române; henrietaserban@gmail.com.



Analiza social-democraþiei ºi socialismului românesc din secolul XX eviden-
þiazã tema autenticitãþii socialismului românesc1 ca mizã a modernizãrii naþio-
nale. Modernizarea României a însemnat ºi pentru stânga româneascã o cãutare
printre formele europene, pentru selectarea celor mai adecvate ºi mai ofertante
pentru progresul ºi dezvoltarea þãrii. Socialismul era la începutul secolului XX o
formã politicã europeanã promiþãtoare. Ideea marxist-hegelianã, cã existã finali-
tãþi inevitabile ale istoriei ºi politicii moderne, iar acestea sunt „acum“ dezvoltarea
socialistã, conºtiinþa socialistã ºi regimul politic socialist era în aceastã perioadã
adevãrul indiscutabil pentru mase heterogene de „dezmoºteniþi“.

Idealismul socialist se combina armonios cu o sete socialistã, pragmaticã, de
schimbare. Programul socialist de inspiraþie marxistã formulat de C. Dobro-
geanu-Gherea (Ce vor socialiºtii români) dã o orientare forþelor diverse de tip
socialist manifestate la sfârºitul secolului al XIX-lea.

În capitolul intitulat „Este socialismul la noi o plantã exoticã?“ se aratã cã
socialismul este o formã europeanã, care, deºi nu „organicã“, este necesar („prin
înrâurirea relaþiilor internaþionale“2, chiar ºi fãrã dezvoltarea condiþiilor materiale
naþionale) sã fie adoptatã pe calea modernizãrii europene a României. „Fãrã sã
mai vorbim de schimbãrile ce va suferi România ºi carele o vor apropia de Europa,
putem zice cã ea va primi formele socialiste odatã ce vor fi primite în Europa,
chiar dacã nu va avea îndeajuns de dezvoltate condiþiile exterioare ale societãþii
socialiste. Deosebirea e cã la noi se va introduce totodatã colectivizarea produc-
þiunii ºi apropriaþiunii ºi, dupã cum burghezimea se dezvoltã la noi fãrã greutãþile
ce a întâmpinat aiurea, de asemenea ºi comunele socialiste se vor înfiinþa fãrã ca
muncitorii români sã fi avut de suferit cât proletariatul european.“3

Finalitãþile inevitabile marxist-hegeliene ale istoriei ºi politicii moderne sunt
astfel dependente de lupta socialistã, iar aceasta, la rândul sãu, depinde de for-
marea ºi exercitarea conºtiinþei socialiste. Socialismul înseamnã idealism ºi prag-
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acest studiu am valorificat pornind de la, selectiv, Eduard Bernstein, „The Struggle of Social Democracy and
the Social Revolution. The Theory of Collapse and Colonial Policy“, în Neue Zeit, 19 ianuarie 1898 ºi Ovidiu
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Social and Political Multiplicities, în „Romanian Review of Political Sciences and International Relations“,
nr. 1, 2015, pp. 78-90; Henrieta Aniºoara ªerban Esse est percipi: Governance, transparency and the democratic
persona, SPCPS/APPRAISAL Newsletter nr. 5, oct. 2011; Henrieta Aniºoara Mitrea ªerban, „Moduri de con-
testare a puterii politice. Feminism ºi ecologism“, capitol, Tendinþe actuale în filosofia politicã, vol. ed. de
Gabriela Tãnãsescu, Bucureºti, Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei
Române, 2006; Henrieta Aniºoara Mitrea ªerban, „The Social Sciences and the European Transformations“,
recenzie, Revista de Teorie Socialã, 1/2000.

2 Constantin Dobrogeanu-Gherea, Ce vor socialiºtii români, în Opere complete, vol. II, Bucureºti, Editura
Politicã, 1976 (1866), pp. 64, 65.
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matism, transformare (reformatoare) ºi luptã. Aceste direcþii s-au dezvoltat ºi
împreunã în socialism ºi separat, în social-democraþie ºi, respectiv, sindicalism.
I. C. Frimu arãta chiar cã: „Ideile nu mor ºi nici nu pot fi împiedicate în mersul
lor. Întocmai ca ºi cursul unei ape cãreia i se pun în cale diguri ºi stavile, ea le
îneacã sau le rupe, tot asemenea ideea socialistã n-a putut fi opritã nici prin pute-
rea forþei armate, nici prin calomnii ºi nici prin ani de închisoare. Ea îºi urmeazã
drumul înainte pânã la transformarea societãþii de astãzi în cea socialistã“.4

Maturizarea ideilor socialiste decurge în acelaºi ritm cu maturizarea unei
conºtiinþe socialiste ºi a unui climat politico-economic românesc la care acþiunile
ºi opiniile socialiste rãspund în mod specific prin raportare deopotrivã la interna-
þionalismul ideilor socialiste ºi la problemele caracteristice statului naþional
român. Internaþionalismul ºi autohtonismul hrãnesc deopotrivã autenticitatea dez-
voltãrii socialiste româneºti, cel puþin la începutul secolului XX. Publicaþii precum
„Viitorul social“ redau în mod fidel radiografia raportãrii româneºti la tema mo-
dernizãrii României prin socialism, corelatã cu problema autenticitãþii ºi viabili-
tãþii socialismului românesc la începutul secolului al XX-lea. Socialismul româ-
nesc era chemat sã rãspundã unei împletiri particulare a tipurilor de exploatare:
„ºi þãranii ºi micii proprietari, pe care îi ameninþã capitalismul, cu toþii trebuie sã
priceapã cã în izbânda proletariatului stã chezãºia propriei lor izbânzi“.5 Liderii
de opinie cunoºteau ºi citau în mod curent tezele din Capitalul lui Karl Marx ºi
idei specifice situaþiei din Anglia aºa cum reieºeau din scrierile lui Fr. Engels,
dar comparaþiile cu situaþia concretã din România erau nelipsite.

În 1913, publicaþia „Viitorul social“ se ocupa de fenomenul ºomajului în
România pentru a evidenþia problemele sociale pe care le induce sistemul de
producþie capitalist. Se creeazã în contextul economic capitalist, de la bun început,
o „armatã de rezervã a muncii“6 care devine nu doar un flagel permanent, cu
„rãdãcini în însãºi organizaþia socialã“7, ci ºi o resursã mobilizatoare în lupta
proletariatului.8 Cu alte cuvinte, caracterul particular al bazei economice, al ex-
ploatãrii ºi al capitalismului românesc incipient conduce la un atribut particular
al luptei socialiste, interpretat fie ca o victorie a autenticitãþii socialiste, fie ca o
abdicare de la autenticitatea socialistã de tip comunist cãtre care evolueazã inte-
naþionalismul european de stânga.

Peste mai mult de un deceniu, Programul Partidului Social-Democrat din
1927 aprecia cã „dezvoltarea capitalistã a României este o necesitate istoricã“.9
Solidaritatea ºi internaþionalismul apar în acest program ca trãsãturi iniþiale:
„Partidul Social-Democrat din România, solidar cu partidele muncitoreºti socia-
liste din toate þãrile, cu care este unit în Internaþionala Muncitoare Socialistã ºi
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condus de acelaºi ideal, reprezintã ºi apãrã interesele ºi aspiraþiile clasei munci-
toare de la oraºe ºi sate, precum ºi ale tuturor pãturilor asuprite sociale sau naþio-
nale din România.“10 Totuºi, acest internaþionalism este amendat de preocupãri
naþionale, specifice. Obiectivul Partidului Social-Democrat este desfiinþarea ex-
ploatãrii ºi emanciparea: „Bazat pe învãþãturile socialismului ºtiinþific, el urmã-
reºte ca ultim scop desfiinþarea exploatãrii economice, a asupririi politice sau
naþionale ºi a înapoierii culturale sub orice formã prin cucerirea puterii de stat,
socializarea mijloacelor de producþie, transport ºi schimb ºi transformarea sta-
tului de clasã burghezo-capitalist în societatea democraticã socialistã. Partidul
Social-Democrat este condus de principiile luptei de clasã ºi al solidaritãþii orga-
nizate a muncitorilor. El combate toate privilegiile ºi prejudecãþile naþionale, de
rasã, religie sau sex ºi declarã cã lupta împotriva exploatãrii trebuie sã fie inter-
naþionalã ca exploatarea însãºi.“11

Programul Partidului Social-Democrat (îºi) stabileºte diferenþierile faþã de socia-
lism, comunism ºi sindicalism dupã cum urmeazã: 1. democratismul – „Partidul
Social-Democrat din România stã ferm pe platforma socialismului democratic,
considerând cã lupta de emancipare a clasei muncitoare se poate pregãti ºi des-
fãºura în modul cel mai eficace ºi sigur pe baza democraþiei. Partidul Social-
Democrat declarã cã democraþia trebuie cuceritã ºi apãratã cu toate mijloacele
care corespund concepþiei de drept, conºtiinþei, puterii ºi scopurilor clasei mun-
citoare“; 2. cooperarea pentru educarea, conºtientizarea ºi organizarea proleta-
riatului – „Consecvent cu aceste principii, Partidul Social-Democrat va lupta în
înþelegere cu sindicatele muncitoreºti afiliate Federaþiei Sindicale Internaþionale
– pentru organizarea proletariatului din România în organizaþii de clasã politice,
sindicale ºi cooperative, educându-l în spiritul socialismului ºtiinþific, fãcându-l
conºtient de tendinþele de evoluþie ºi legile economice ale societãþii româneºti ºi
ale capitalismului în general, deºteptând, þinând treazã ºi întãrind conºtiinþa lui revo-
luþionarã de clasã prin continuã acþiune politicã ºi pregãtindu-l astfel nu numai
pentru luptele imediate politice ºi economice, dar ºi pentru marea lui misiune
istoricã de a transforma societatea capitalistã în societate socialistã“; 3. include-
rea proletariatului nesalarizat ºi nespecializat în viziunea programaticã social-
democratã – „Partidul Social-Democrat se va strãdui sã alãture proletariatului,
în lupta sa pentru democraþie ºi socialism toate pãturile sociale muncitoare de la
oraºe ºi sate care, deºi nu fac parte din proletariatul salariat, îºi bazeazã existenþa
pe munca lor proprie ºi suferã sub regimul de exploatare economicã, asuprire
politicã ºi înapoiere culturalã a societãþii actuale. El cheamã sub steagul sãu þã-
ranii muncitori, pe care îi va sprijini în lupta lor pentru dezrobirea deplinã de sub
jugul boieresc, pentru ocrotirea micilor gospodãrii þãrãneºti ºi îndrumarea lor pe
calea cooperaþiei“; 4. solidarizarea ºi includerea tuturor pãturilor sociale – „El
mai cheamã alãturi de clasa muncitoare toate minoritãþile naþionale, care numai
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împreunã cu Partidul Social-Democrat îºi pot cuceri drepturile legitime ºi ape-
leazã la toþi intelectualii luminaþi sã se solidarizeze cu miºcarea de emancipare a
proletariatului ºi cu marele ideal al socialismului.“12

Aºa cum observa Ovidiu Gherasim Proca, „tema autenticitãþii a devenit þinta
marelui proiect de «rescriere a istoriei» ce urma sã asigure fundalul pseudo-ideo-
logic al dominaþiei staliniste în România, la fel ca ºi persecuþiile îndreptate îm-
potriva tuturor potenþialilor opozanþi, sau denaturarea pãrtinitoare a memoriei
colective. Socialismul democratic, deposedat de statutul simbolic pe care l-a do-
bândit într-o scurtã, dar excepþional de activã experienþã istoricã, a fost împiedicat
sã contribuie în vreun fel la edificarea proiectului de modernizare comunist“.13
Tema autenticitãþii a cãpãtat treptat faþete diferite pentru socialism, social-demo-
craþie ºi comunism în România spre mijlocul secolului XX.

Modernizarea României nu legitima însã o dezbatere axatã exclusiv pe tema
autenticitãþii socialismului românesc. Alte teme se situau fie în continuitate, fie
în opoziþie cu premisele ºi preceptele acestei teme. ªi în zona stângii, tema pa-
triotismului unionist (liberal, socialist ºi social-democrat etc.) are la începutul
secolului XX o importanþã deosebitã. Încã din 1906 în „Adevãrul“ (organul prin-
cipal de presã al socialismului în Transilvania) din 26 august apãrea un „Apel
cãtre muncitorimea din Ungaria“, care exprima orientarea unionistã în organi-
zarea socialistã, social-democratã: „interesele noastre, interesele a trei milioane
de români din aceastã þarã, pretind ca sã ne unim sub steagul cel roºu ºi mândru
al social-democraþiei“.

Miºcarea socialistã (spre deosebire de comunism) a sprijinit atât lupta de
eliberare naþionalã, cât ºi eforturile de constituire a statului naþional unitar român,
iar socialiºtii din teritoriile istorice ºi din „vechea“ Românie au contribuit, de ase-
menea, la pregãtirea evenimentelor de la 1 decembrie 1918.14 Ziarul „Socialismul“
arãta în ce consta corelaþia naþionalism-internaþionalism pentru socialiºtii români
la începutul anului 1919: „Ca socialiºti români internaþionaliºti, salutãm cu bu-
curie dezrobirea naþionalã a poporului român ºi respectãm legãturile de unire ho-
tãrâte. România nouã de astãzi trebuie sã devie România socialistã de mâine“.15

La început de secol XX, unitatea, statul naþional ºi dezvoltarea economicã
merg mânã în mânã cu lupta proletarã socialistã ºi social-democratã. Viabilitatea
socialismului ºi îndeplinirea industrializãrii, de care se considerã cã depinde
viitorul (dezvoltãrii) þãrii, nu se pot realiza decât într-o Românie industrializatã.
Dupã cum arãta C. Dobrogeanu-Gherea: „Oricât s-ar afirma cã suntem o naþiune
de þãrani, cã trebuie sã avem o viaþã þãrãneascã, viitorul acestei vieþi þãrãneºti e
tot în industria de la oraº, într-o Românie industrializatã“.16 De asemenea, în
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lucrarea mai timpurie, Neoiobãgia, acelaºi autor arãta corespondenþele uluitoare
dintre planurile multiple, materiale ºi ideatice, ale dezvoltãrii: „O societate bazatã
pe cultura unicã agrarã ºi pe industria casnicã þãrãneascã ar fi þara mizeriei eco-
nomice ºi deci ºi culturale ºi morale, naþionale. (…) Acolo unde fierbe viaþa ºi
lupta, acolo unde strigãtul strident al sirenei cheamã mulþimea muncitoare la
muncã, acolo unde masele muncitoare în mine rãscolesc mãruntaiele pãmân-
tului, unde ciocane uriaºe spulberã blocuri de oþel, unde pãdurea de coºuri înãlþatã
spre cer anunþã izbânda ºi victoria muncii omeneºti asupra naturii, unde vapoare
uriaºe spintecã oceanele, acolo unde în oraºe gigantice se zbat ºi se izbesc pasi-
unile, se lovesc ºi se ciocnesc ideile, se plãmãdeºte cultura formidabilã de azi ºi
cea imensã de mâine, acolo unde fierbe ºi spumegã lupta uriaºã dintre muncã ºi
capital, din care trebuie sã nascã o lume nouã…acolo ºi numai acolo poate fi
idealul nostru ºi al þãrii“.17

Constantin Dobrogeanu-Gherea sublinia importanþa vitalã a situãrii dezvoltãrii
în graniþele naþionale (pentru noi, o nuanþã importantã a ceea ce presupunea tema
autenticitãþii pentru acest autor): „O þarã, ca un organism social, trebuie sã se
dezvolte în graniþele sale etnice. Împãrþitã în mai multe pãrþi, cum e Polonia sau
cum e în parte România, dezvoltarea sa devine anormalã ºi nesãnãtoasã în cel
mai înalt grad.“18

Social-democraþii români din provinciile istorice au avut contribuþii notabile
la Actele Unirii din 1918.19 Gheorghe Grigorovici s-a remarcat în acest sens în
Bucovina (restituitã patriei la 28 Noiembrie 1918). Acesta considera cã „Dacã
îmi strânge cineva mâna cã am vorbit în sens naþional, trebuie sã o spun cã aceasta
nu o fac numai ca român, ci tocmai ca socialist, cãci doresc libertate pentru
oricare popor“ ºi cã „Unirea românilor este un deziderat ºi o þintã pe care le vor
urmãri românii totdeauna ºi în veci, în tot momentul ºi în toate împrejurãrile.
Bucovina trebuie restituitã patriei.“20

În Transilvania ºi Banat ºase reprezentanþi social-democraþi (în numãr egal cu
cel al reprezentanþilor Partidului Naþional Român) au contribuit la realizarea
dezideratului „Noi vrem sã ne unim cu Þara“ ºi aActului istoric de la 1 Decembrie
1918. Adunãrile populare plebiscitare au fost covârºitoare. Ca ilustrare, putem
arãta cã documentele reþin un numãr de peste 100000 de participanþi cãrora le-a
citit Iosif Jumanca, tribun unionist, declaraþia Partidului Social Democrat: „Noi
vrem ºi suntem gata a lupta cu toate mijloacele pentru înfãptuirea ºi apãrarea
Unirii…Social-democraþia nu-i identicã cu lipa simþului naþional. Noi nu zicem:
«Ubi bene, ibi patria», ci zicem cã «acolo unde þi-e patria, acolo-þi creezi fericirea
vieþii tale»“.21 Dar, aceastã creaþie, pentru a fi o realizare deplinã trebuia sã aibã
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19 Stelian Neagoe, op. cit., p. 23.
20 Ibidem, p. 24.
21 Ibidem.



un caracter social-democrat: „Social-democraþia deci din întreaga lume, care luptã
împotriva oricãrei nedreptãþi, oricãrei apãsãri ºi robiri a omului prin om, luptã ºi
cu cea din urmã energie împotriva tuturor acaparãrilor naþionale, luptã pentru
libertatea naþiunilor de sub jugul strãin.“22

Ziarul „Adevãrul“ exprima astfel poziþia socialiºtilor din Transilvania: „Noi
socialiºtii din Transilvania ne simþim pe deplin justificaþi în acþiunea noastrã de
pânã acum… Noi din capul locului am declarat cã unirea o voim pentru cã numai
astfel vedem asiguratã dezvoltarea economicã, politicã ºi culturalã a neamului
românesc, care de veacuri a trãit în sclavie ºi-n asuprire. Conduºi de principiile
curate ale socialismului am susþinut cã este în interesul dezvoltãrii civilizaþiei ºi
progresului întregii omeniri ca provinciile româneºti subjugate de alte naþiuni sã
se emancipeze de sub dominaþia altor neamuri ºi sã devinã libere. Din partea
Partidului Socialist Maghiar n-am întâmpinat aprobare în acþiunea aceasta a
noastrã… cu toate cã spun cã recunosc dreptul de liberã dispoziþie al popoarelor,
nu voiesc sã respecte dreptul nostru, al poporului român… Ne atinge dureros
faptul cã PSD din Ungaria a ajuns sã fie saturat de idei ºoviniste ºi lucreazã cu
mijloace nepermise chiar pentru integritatea þãrii ungureºti. Sperãm însã cã, cu
timpul, îºi vor da ºi ei seama cã calea pe care merg astãzi nu e calea adevãratã ºi
mai cu seamã socialistã…“23

Tema revoluþiei proletare paºnice reprezintã o subtemã asociatã celei princi-
pale a dezvoltãrii europene a României, de facturã unionistã ºi patrioticã. Aºa
cum arãta Constantin Dobrogeanu-Gherea: „Dacã revoluþia proletarã va fi paºnicã
ori sângeroasã n-are nimic a face, pentru cã nu vãrsarea de sânge dã unei trans-
formãri sociale caracter revoluþionar. Oricum, revoluþia socialã la noi se va desã-
vârºi dupã ce va birui în Europa apuseanã ºi, prin urmare, ca ºi cea de la 1848,
va fi, pe cât se pare, paºnicã“.24 Tema pãcii este o temã socialistã asociatã auten-
ticitãþii dezvoltãrii naþionale, celei patriotice, naþionale ºi dezvoltãrii paºnice.

Tema dezvoltãrii patriei este în mod curent corelatã cu aceea a întârzierii dez-
voltãrii ºi cu problema cadrului legal ºi a strategiei formulate în acest cadru, care
o întârzie, dar o face singura adecvatã capitalismului autohton, clãdit specific locului
pe baze cvasi-feudale, conform primului Program al Partidului Social Democrat
al Muncitorilor din România, fundamentat pe ideile lui Gherea. Pe de o parte, în-
târzierea economicã a României trebuia luatã în considerare, recomandându-se
moderaþia25 ºi legalitatea demersurilor de dezvoltare ºi emancipare, pe de alta,
Programul socialist includea paradoxul de a întemeia speranþele ºi de a rãspunde
intereselor populaþiei predominant rurale ºi muncitoreºti, care trebuia sã-ºi con-
ºtientizeze ºi asume interesele de clasã, prin acþiunea „mai cultã ºi mai generoasã“
a „tinerimii burgheze“, depozitara speranþelor în acest demers revoluþionar, sã se
emancipeze de interesele de clasã pentru realizarea crezului socialist.
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22 Constantin Dobrogeanu-Gherea, în K. Kautsky, Bazele social-democraþiei, Bucureºti, 1911, p.264-265,

apud N. Gogoneaþã, D. Ghiºe (coord.), op. cit., p. 235.
23 „Adevãrul“, Sibiu, an XV, nr. 8 din 25 februarie-9 martie 1919.
24 Constantin Dobrogeanu-Gherea, op. cit., 1976, p. 126.
25 Constantin Titel Petrescu, Socialismul în România. 1835- 6 septembrie 1940, Bucureºti, Editura

Fundaþiei Social-Democrate „Constantin Titel-Petrescu“, 2003, p. 102.
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