
IDEILE INTERNAŢIONALEI I IN ROMINIA 
de D. HUREZEANU şi I. FELEA 

Internaţionala I-a, de la a care1 înfiinţare s-a împlinit un secol, a 
înscris una din paginile glorioase în analele dezvoltării mişcării muncito
reşti mondiale. 

P!"incipiile pe care le-a promovat şi activitatea pe care a desfăşurat-o 
Interrn.1ţionala I ocupă un loc de seamă în cadrul tradiţiilor revoluţionare 
ale mişcării muncitoreşti şi comuniste. Relevînd însemnătatea istorică a 
Asociaţiei internaţionale a muncitorilor, V. I. Lenin scria : „Internaţio
nala /-a a pus bazele luptei proletare pentru socialism". 

Crearea Internaţionalei I-a a fost favorizată de avîntul mişcării munci
toreşti de la începutul deceniului al 7-lea al secolului al XIX-iea. In perioada 
existenţei sale ( 1864-1872), mişcarea muncitorească, fărîmiţată şi disper
sată anterior, s-a transformat într-o forţă socială impunătoare, care a anun
ţat cu tărie prin Comuna din Paris misiunea sa istorică eliberatoare. în
treaga activitate a Internaţionalei I-a este indisolubil legată de numele înte
meietorilor sodalism11lui ştiinţific : K. Marx şi Fr. Engels. 

Marx a fost adevăratul suflet al Internaţionalei ; el a fost organizatorul 
şi conducătorul ideologic al acesteia, bucurîndu-se de prestigiu şi autoritate 
de necontestat în cadrul organului central - Consiliul general. 

Principiile comunismului ştiinţific elaborate de K. Marx au devenit 
baza programatică a activităţii Internaţionalei. Documentele principale ale 
sale, ca Manifestul Constitutiv, Statutul provizoriu al Asociaţiei, diverse 
rezoluţii, declaraţii, manifeste etc., erau întocmite personal de Marx. Sensul 
istoric profund şi scopul practic nemijlocit .al Internaţionalei consta în a 
uni forţele revoluţionare ale proletariatului, a făuri unitatea internaţională 
a muncitorilor. 

ln mai pu(in de un deceniu de existenţă, înfruntînd prigoana cercurilor 
dominante coalizate ale Europei, avînd să învingă acţiunile potrivnice ale 
grupărilor mic-burgheze din interiorul său -- în primul rînd proudhoniştii 
şi bacuniniştii ·- Internaţionala I-a a desfăşurat o activitate organizatorică 
şi educativă multilaterală. Ea a dominat în această perioadă o latură a isto
riei Europei, şi anume aceea în care se afla germenul viitorului. Vlăstarul 
cel mai însemnat Pe tărîmul luptei dintre muncă şi capital al Internaţionalei 
a fost glorioasa Comună din Paris - prima experienţă de dictatură a pro-
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letariatului. Numele şi opera Internaţionalei I-a a străbătut ţări şi conti
nente, lăsînd o urmă de neşters în conştiinţa clasei muncitoare şi a mişcării 
socialiste organizate. Cauza sa triumfă astăzi în ţările puternicului lagăr 
socialist care reprezintă mai mult de 1/3 din lume, în uriaşa mişcare comu
nistă internaţională, în lupta pentru întărirea unităţii clasei muncitoare şi. 
a partidelor comuniste şi muncitoreşti. 

* 
In ţara noastră, gîndirea şi mişcarea socialistă internaţională au găsit 

răsunet încă din stadiul utopic al dezvoltării lor. Mulţi intelectuali rornîni şi 
militanţi ai generaţiei de la 1848, printre care Cezar Bolliac, Ion Ionescu 
de la Brad, I. Heliade Rădulescu au manifestat interes pentru ideile socia
liştilor utopici, în special ale lui Ch. Fourier. C. A. Rosetti apela la h~oriile 
mic-burgheze ale lui I. Proudhon, căutînd să capteze mişcarea muncito
rească incipientă sub influenţa sa. 

In perioada reformei agrare din 1864, M. Roşkovschi expun2a în spirit 
utopic un plan de organizare a agriculturii pe baze socialiste. 

O figură proeminentă a socialismului utopic în Romînia a fost Teodor 
Diamant. El s-a afirmat ca un discipol şi propagandist pasionat al ideilor 
lui Ch. Fourier, cu care a ţinut un contact strîns. In coloanele gazetei „Cu
rierul romînesc" - 1834 -- Diamant a expus publicului romînesc opera lui 
Ch. Fourier, iar un an mai tîrziu, la 1835, a iniţiat organizarea unei „colonii 
a soţilor agronomi" pe moşia de la Scăeni a lui Manolache Bălăceanu, prin 
care se încerca aplicarea sistemului fourierist în practică şi adaptarea lui 
la condiţiile concrete din ţara noastră. Colonia a fost desfiinţată cu brutali
tate de autorităţi, înainte de a împlini doi ani de existenţă. 

Perioada înfiinţării şi activităţii Internaţionalei I-a lărgise şi în Romî
nia gama posibilităţilor de informare asupra acesteia, sporise premizele 
sociale obiective ale pătrunderii ecoului şi chiar ale stabilirii contactului 
şi participării la activitatea sa. 

In funcţie de modul cum s-a răsfrînt influenţa Internaţionalei I-a în 
Romînia la sfîrşitul secolului al XIX-iea se pot distinge aproximativ trei 
momente. 

I. Pînă în preajma evenimentelor Comunei din Paris, mişcarea 
muncitorească din Romînia se afla la primii săi paşi de dezvoltare. Apăru
seră primele asociaţii profesionale cu caracter de ajutor reciproc. Presa mun
citorească, atît de bogată la sfîrşitul secolului al XIX-iea, îşi făcea de
butul prin gazetele tipografilor: „Tipograful romîn" ( 1865) şi „Analele tipo
grafice" ( 1869). în Transilvania, activitatea depusă în vederea înfiinţării 
de asociaţii profesionale muncitoreşti era mai susţinută. Ca urmare, la Bra
şov, Timişoara, Oradea, Arad, Sibiu, Cluj şi în unele centre miniere au luat 
fiinţă asociaţii muncitoreşti. „Asociaţia generală a muncitorilor din Timi
şoara" constituită la 11 octombrie 1868 număra aproximativ 1000 de 
membri, fiind mai bine închegată organizatoric. Promotorii acestei asociaţii 
erau muncitorul mecanic de la atelierele căilor ferate Carol Farkas şi mun
citorul croitor Gh. Ungureanu. Carol Farkas a aderat la ideile Internaţiona
lei, fiind un propagandist înflăcărat al învăţăturii marxiste. El a întreţinui 
legături cu Secţia din Geneva a Internaţionalei I-a de la care a primit ziarul 
acesteia „Vorbote" (Vestitorul) şi unele lucrări ale lui Karl Marx şi 
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F. Engels : Manifestul Partidului Comunist, Statutul Internaţionalei I şi 
Procesul Comuniştilor de La Colonia. Sprijinul primit din partea lntcrna
~ionalei a însufleţit activitatea Asociaţiei generale a muncitorilor din Timi
şoara unde, datorită eforturilor depuse de C. Farkas şi de colaboratorii săi, 
printre care Gh. Ungureanu, a luat fiinţă în 1869 o secţie a Internaţionalei 
la Timişoara. De asemenea în mai multe oraşe : Reşiţa, Oraviţa, Anina, au 
fost recrutaţi membri ai Internaţionalei l-a, înrnînîndu-li-se carnetele cores
punzătoare. In organizaţiile muncitoreşti din Arad, Sibiu şi Braşov se făcea 
de asemenea simţită orientarea spre ideile Internaţionalei 1-a. 

In vechea Rornînie, ideile Internaţionalei l-a au atras în etape premer
gătoare Comunei din Paris pe unii intelectuali cu stare de spirit înaintată, 
receptivi la gîndirea avansată a veacului. Există în acest sens mărturii că 
marcantul filozof materialist Vasile Conta a fost în perioada studiilor mem
bru al Internaţionalei. In numerele 1 şi 2 ale gazetei „înainte", care a 
apărut la 1880 promovînd principii socialiste şi popularizînd unele eveni
mente însemnate ale mişcării revoluţionare din Europa, se consemna faptul 
participării lui Conta la activitatea Internaţionalei. La 26 octombrie 1880 
numita gazetă se adresa astfel lui V. Conta : „Eşti fiu de onest sărac preot, 
ai fost concediat, cîştigîndu-ţi pîinea cu munca ... ai inteligenţă şi ai lucrat 
de te-ai instruit, eşti liber cugetător după declaraţiile şi scrierile tale - ca 
socialist de principii şi convincţie ai cerut şi ai fost admis la Paris în 
„Asociaţia Internaţională a lucrătorilor". 

O participare activă dar sinuoasă în cadrul Internaţionale a avut 
Zamfir C. Arbore, care s-a stabilit în anul 1878 în Romînia, întreţinînd iniţial 
legături strînse cu cercurile socialiste. Arbore s-a lăsat un timp atras de 
activitatea lui Bacunin, cunoscutul adversar al marxiştilor din cadrul Inter
naţionalei, fiind, aşa cum relatează în scrierea autobiografică Temniţă şi 
exil, chiar secretar al acestuia şi participant activ al federaţiei jourasiene. 
Ulterior, Z. Arbore a rupt legăturile sale cu Bacunin. Cu ocazia sărbătoririi 
a 50 de ani de la întemeierea Internaţionalei, la 18 şi 20 septembrie 1914, 
organul de presă al Partidului Social Democrat şi al Uniunii Sindicale, 
„Lupta", anunţa pe prima pagină că Secţiunea din Capitală a P.S.D. va ani
versa solemn a 50-a aniversare a Internaţionalei „sub preşedenţia prietenului 
Z. C. Arbore, vechi membru al Internaţionalei". La 21 septembrie 1914 acelaşi 
ziar, înserînd numeroase materiale privind activitatea Internaţionalei, repro
ducea unele pasaje din cuvîntarea lui Zamfir C. Arbore care aducea socia
liştilor din Romînia „salutul Internaţionalei bătrîne". „Să trăiţi - spunea 
el - şi să duceţi acest drapel înainte (al Internaţionalei n. n.), spre izbînda 
pe care noi am întrevăzut-o şi pe care voi trebuie s-o înfăptuiţi". 

Apropiat de ideile Internaţionalei este foarte probabil să fi fost şi fiul 
lui C. A. Rosetti - Mircea - care era bun prieten cu Z. Arbore. In 
„Adevărul" din 10 aprilie 19:35 acesta povesteşte că a făcut cunoştinţă cu 
l\\ircea Rosetti la Elisee Redus, celebru geograf francez şi membru al Inter
naţionalei. De asemenea Gh. Panu, care a nutrit în tinereţe idei republicane, 
a fost atras, potrivit unor relatări, de activitatea Internaţionalei. 

Se cuvine a fi menţionat şi numele lui Titus Dunca a cărui apropiere de 
Internaţionala I-a poate fi considerată verosimilă, avînd în vedere faptul 
că 8 ani de la încetarea activităţii Internaţionalei el se considera prin gazeta 
„înainte" pe care a editat-o la Bucureşti, însufleţit de ideile „Asociaţiei mun
citorilor" şi de conducătorii marcanţi ai acesteia, printre care Karl Marx. 
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2. Al doilea moment important privind pătrunderea ştirilor despre In
ternaţionala I-a din Romînia este marcat de evenimentele aflate sub semnul 
Comunei din Paris. 

O trăsătură distinctivă a acestuia constă în faptul că principalul făgaş 
de informare despre activitatea Internaţionalei îl constituia presa timpului 
provenită în cea mai mare parte din cercurile politice burgheze. 

In literatura de specialitate s-a consemnat faptul că numeroase ziare 
au publicat în mod sistematic şi abundent materiale, -- în majoritatea cazu
rilor reproduceri directe după ziarele străine, prelucrări şi rezumate ale unor 
texte din presa de peste hotare şi chiar comentarii proprii privind Comuna 
din Paris şi Internaţionala I-a. 

Printre gazetele care au înserat în coloanele lor articole sau ştiri refe
ritoare la Internaţionala I-a în anii 1871-1872 figurează asemenea organe 
ca „Telegraful ", „Romînul ", „Democraţia", „Pressa" (din vechea Rom în ie) ; 
„Familia", „Feder a ţi unea", „Albina ", „Gazeta Transilvaniei" (din Transil
vania) etc. 

Este evident că fiind vorba de organe de presă cu o orientare ideolo
gică burgheză sau democrat-burgheză, lor le-a rămas inaccesibilă surprin
derea semnificaţiei istorice şi a rolului Internaţionalei I-a şi al Comunei din 
Paris. Presa de orientare democratică, alimentată de starea de spirit republi
cană şi de acţiunile antimonarhice pe care Marx însuşi le-a remarcat în 
această perioadă, accepta cel mult latura republicană şi patriotică a Comunei 
din Paris, respingînd conţinutul social al puterii politice instaurate de comu
narzi. Se remarcă, totuşi, prin abordarea îndrăzneaţă a problemelor sociale 
pe care le-a ridicat Comuna din Paris şi Internaţionala, publicaţiile 
„Albina" şi „Informaţiuni bucureştene". în privinţa relatărilor despre acti
vitatea Internaţionalei, în coloanele presei cu orientare general demo
cratică era evidentă o oarecare notă de obiectivitate, comentariile difama
torii lăsînd locul relatării propriu-zise a ştirilor despre activitatea Interna
ţionalei. Uneori se făceau chiar aprecieri pozitive la adresa cauzei Inter
naţionalei, dar cauza ca atare era înţeleasă îngust, mai ales ca o militare 
abstractă şi contemplativă pentru ridicarea din întuneric şi mizerie a celor 
nevoiaşi. 

Constant şi cu o subliniere specială se remarca faptul că adevăratul 
conducător şi animator al Internaţionalei a fost K. Marx. „Familia", care 
apărea la Budapesta şi avea o răspîndire largă nu numai în Transilvania 
dar şi în vechea Romînie, intitula un articol publicat la 19/31 dec. 1871 
„Carol Marx, preşedintele Internaţionalei". 

Atitudinea presei exponentă a cercurilor conservatoare, ca de exem
plu organul guvernamental „Pressa", faţă de Internaţională era dominată 
de aversiune. Tonul era manifest violent, iar interpretările denaturate ale 
acţiunilor Internaţionalei alternau cu calomnia. Aceste organe ilustrau cît 
se poate de evident remarcile lui Marx privind campania deşănţată a reac
ţiunii internaţionale împotriva Internaţionalei, deslănţuită cu prilejul eveni
mentelor Comunei din Paris. 

Spaima cercurilor dominante din Romînia faţă de activitatea Interna
ţionalei, căreia i se conferea omniprezenţă, lua uneori aspecte rizibile, cum 
a fost, de pildă, acela pricinuit de un incendiu la o clădire din apropierea 
palatului, unde s-au făcut pregătiri de intervenţie a artileriei, bănuindu-se 
un presupus „amestec" al Internaţionalei. 
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Găsind un ecou amplu în opinia publică, relatările despre Internaţio
nala I-a din această perioadă, în afara interpretării, determinată de orien
tarea politică a unui organ de presă sau altul, prezintă interes prin însuşi 
materialul faptic concret pe care îl conţin despre activitatea „Asociaţiei 
Internaţionale a muncitorilor". 

3. Cel de-al treilea moment al pătrunderii ecoului Internaţionalei I-a în 
Romînia la sfîrşitul secolului al XIX-iea este legat de apariţia cercurilor 
socialiste şi de dezvoltarea mişcării muncitoreşti în ţara noastră. El are o 
importanţă excepţională nu numai pentru faptul că în sînul însuşi al mişcării 
muncitoreşti încep să se cultive pe un front larg tradiţiile glorioase ale 
Internaţionalei, ci şi pentru că ideile pe care ea le-a promovat sînt preluate 
şi devin călăuză în acţiune a mişcării proletariatului din Romînia. 

în anul 1872 „Asociaţia generală a lucrătorilor din Romînia", aflată 
încă sub influenţa patronală, şi gazeta Uvrierul, ţineau să-şi exprime 
inaderenţa la ideile Internaţionalei l-a. (Interesant de constatat este 
faptul că unii muncitori din Asociaţie pledau pentru o asemenea orga
nizare de genul celor din Franţa, afiliate la Internaţională. In acest sens se 
exprima în revista „Analele typografice" din 15 ianuarie 1870 un muncitor 
în articolul „Un adevăr"). Cîţiva ani mai tîrziu, reprezentanţii cercurilor 
socialiste considerau ideile Internaţionalei drept unul din izvoarele formării 
lor revoluţionare. Relevînd înrîurirea pe care le-au avut ideile Internaţiona
lei asupra participanţilor mişcării socialiste de la sfîrşitul sec. al XIX-iea, 
Ecaterina Arbore, cunoscuta activistă în mişcarea muncitorească, scria în 
„Convorbiri sociale" din 15 ianuarie 1916: „Generaţia noastră s-a educat 
în «cîntece vechi», ca a crescut la sunetul melodiilor vechi, dar veşnic noi, 
ale Comunei din Paris, cît şi ale celei dintîi şi celei de a II-a Internaţionale". 
Aşa cum rezultă din corespondenţa publica tă în Documentele privind răz
boiul pentru independenţă, voi. I, p. I, (vezi de ex. doc. 490), membrii 
cercurilor socialiste se interesau de studierea unor lucrări consacrate Inter
naţionalei. 

Cu toate că dominante în concepţiile participanţilor cercurilor socia
liste din deceniul al VIII-lea şi de la începutul deceniului al 9-lea al secolu
lui trecut au rămas ideile socialiste nemarxiste, cu precădere cele de esenţă 
narodnică, operele lui K. Marx şi F. Engels reţineau tot mai mult atenţia 
acestora. Intre interesul pentru ideile intemeietorilor sociâlismului ştiinţific 
şi preocupările manifestate în vederea cunoaşterii activităţii Internaţionalei 
I-a a existat o întrepătrundere. De altfel, ideea fundamentală proclamată 
de Internaţională, a necesităţii solidarităţii internaţionale a proletariatului, 
ca chezăşie a eliberării sale, a fost îmbrăţişată de reprezentanţii curentelor 
socialiste din diferite ţări, chiar dacă nu se situau pe poziţiile socialismului 
ştiinţific, ca, de pildă, narodnicii ruşi, revoluţionarii bulgari, fiind promovată 
cu insistenţă şi de către militanţii cercurilor socialiste din ţara noastră. 

într-un proiect de program al cercurilor socialiste enunţat în gazeta 
„Besarabia" la 23 octombrie 1879 figura, printre altele, următorul punct: 
„Solidaritatea poporului muncitor din toată lumea fără deosebire de naţio
nalitate". In broşura publicată la Iaşi în 1880 sub titlul „Un studiu psychia
tric urmat de cîteva comentarii asupra ideilor sănătoase", unde Dr. Russel 
schiţa de asemenea un program al cercurilor socialiste, se sublinia: „Eman
ciparea muncitorilor prin ei înşişi - zice unul din paragrafele statutelor 
„Societăţii internaţionale de muncitori". 
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- Gazeta „înainte" care se subintitula „organ democratic socialist şi al 
proletariatului romîn" îşi exprima făţiş ataşamentul faţă de cauza Interna
ţionalei. Redactorul gazetei considera într-un articol publicat la 26 oct. 1880 
că „fruntaşii Internaţionalei", printre care şi K. Marx, reprezintă reazimul 
moral, de natură să contribuie la organizarea şi pregătirea de luptă a prole
tariatului din ţara noastră. Internaţionala era denumită de gazetă „giganti
cul partid universal ... de proletari şi muncitori". Inspirîndu-se în prealabil 
din organizarea Internaţionalei, cercul din jurul gazetei căuta să realizeze 
aderenţa unor grupări din diferite oraşe ale ţării la activitatea sa. 

In anul 1880 cercurile socialiste au reuşit să publice revista „Romînia 
viitoare", precursor efemer şi modest al „Contemporanului'-. Publicînd pro
gramul socialiştilor francezi, „Romînia viitoare" vorbea de necesitatea lup
tei împotriva legii care interzicea activitatea Internaţionalei I-a în Franţa. 
Revista considera ca adevăraţi revoluţionari, pe aceia care continuau să 
militeze pe baza principiilor Internaţionalei I-a şi ale Comunei din Paris. 

Perioada anilor 1883-1885 reprezintă o etapă importantă în istoria 
mişcării socialiste din Romînia. Fără să se elibereze cu totul şi în mod hotă
rît de unele concepţii socialiste utopice, mişcarea socialistă a făcut o coti
tură spre însuşirea şi situarea pe poziţiile învăţăturii întemeietorilor socia
lismului ştiinţific. Factorii determinanţi de ordin social ai acestei orientări 
rezidă în procesul dezvoltării proletariatului şi a mişcării muncitoreşti. 
în răspîndirea ideilor marxiste, un rol important l-au jucat tipăriturile socia
liste, în special organele de presă. 

In coloanele publicaţiilor socialiste din această perioadă stăruiau pre
ocupările pentru tradiţiile Internaţionalei I-a, referirile la importanţa istorică 
şi lupta acesteia revenind adesea. Revista „Dacia viitoare", care apărea la 
Paris în anul 1883, a făcut la moartea lui Marx un necrolog pătruns de 
adîncă admiraţie. Relevînd, în spiritul cuvîntării lui Engels de la înmormîn
tarea lui Marx, calităţile sale de militant revoluţionar, „Dacia viitoare" 
scria : „Marx n-a fost numai un cugetător, ci şi un luptător. El a fost iniţia
torul fondării Asociaţiunii internaţionale a lucrătorilor, a cărei deviză sub
liniază: emanciparea lucrătorilor se va face prin ei înşişi..." (Este intere
sant de remarcat de altfel că şi gazetele burgheze care au anunţat moartea 
lui Marx subliniau meritele pe care şi le-a adus prin crearea şi conducerea 
Internaţionalei. „Marx - se scria de pildă în «Telegraful» din 11/24 martie 
1883 - poate fi considerat şi ca adevăratul fondator al Internaţionalei şi, 
prin urmare, ca cel mai puternic iniţiator al faimoasei mişcări a lucrătorilor 
din Europa şi America" ... ). 

Un rol marcant în răspîndirea ideilor comunismului ştiinţific şi în 
orientarea mişcării socialiste din Romînia spre marxism l-a avut publicaţia 
teoretică „Revista socială". (1884-1887). „Revista socială" promova stărui
tor ideile internaţionalismului proletar, înfăţişînd evenimentele principale din 
mişcarea socialistă mondială, prezentînd figuri de seamă ale mişcării revo-
1 uţionare, publicînd articole ale acestora. Astfel, în nr. 7 din 1884 se scria 
despre moartea lui Jules Valles, participant al Comunei din Paris, la care 
au ţinut discursuri E. Longuet şi Vaillant, elogiind înfăptuirile Internaţio
nalei şi Comunei. 

Intr-o prezentare a mişcării socialiste din Belgia se fac referiri la situa
ţia acesteia în perioada Internaţionalei. (nr. 3, ar. 2, p. 136). în studiul lui 
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C. Dobrogeanu-Gherea „Anarhismul şi socialismul", publicat in „Revista 
socială" se vorbeşte despre lupta dusă în cadrul Internaţionalei între „partea 
anarhistă ( bacunişti) şi cea social democrată (marxişti) - ar. 2, nr. 3. 
p. 15. - „De atunci - scria C. Dobrogeanu-Gherea - au trecut 12, ori 
14 ani şi în astă vreme„. multă practică au făcut socialiştii, multe lecţii au 
luat şi au ştiut a se folosi de ele". 

In 1885 la Bucureşti a apărut primul cutidian socialist romînesc 
- „Drepturile omului". - Ca şi organele de presă precedente „Drepturile 
omului'', a contribuit într-o măsură însemnată la răspîndirea cunoştinţelor 
despre trecutul eroic al mişcării muncitoreşti internaţionale, printre care 
Comuna din Paris şi Internaţionala I-a. 

In abordarea temelor referitoare la istoria socialismului din ţară şi 
de peste hotare socialiştii vedeau nu numai o operă de cinstire a tradiţiilor, 
ci îi confereau un sens activ, de chemare la luptă, de educare în spiritul 
acestor tradiţii. Ziarul a comemorat cea de a XIV-a aniversare a Comunei 
din Paris într-un cadru sărbătoresc, dedicînd o bună parte din numerele 
29-31/1885 acestui eveniment. Unele relatări despre evenimente vădesc 
o bună cunoaştere a mişcării socialiste internaţionale, a literaturii despre 
Comună, inclusiv a celebrei lucrări a lui Marx „Războiul civil din Franţa". 
In articolul „Mişcarea comunistă" din no. 30 pe anul 1885 se subliniază 
influenţa pe care au avut-o Internaţionala şi Comuna din Paris asupra 
dezvoltării mişcării socialiste din diferite ţări. 

Este demn de remarcat faptul că Fr. Engels, exprimîndu-şi satisfacţia 
pentru succesele mişcării socialiste din Romînia, menţiona într-o scrisoare 
adresată socialiştilor romîni, profundul ataşament al acestora faţă de ideile 
internaţionalismului proletar pentru a cărui realizare a militat K. Marx, cău
tînd „a întruni într-o singură armată puternică şi sub acelaşi steag pe 
proletarii celor două lumi". Pasajul din scrisoarea publicată în „Contempo
ranul" din ianuarie 1888 vizează, evident, în primă linie, activitatea lui 
K. Marx în cadrul Internaţionalei. 

In anul 1889 mişcarea muncitorească mondială a înscris o dată isto
rică: la Paris a avut loc congresul de constituire a Internaţionalei a II-a. 
Către această dată proletariatul din ţara noastră şi organizarea sa politică 
şi profesională se aflau în plin proces de dezvoltare. Cercurile şi asociaţiile 
muncitoreşti din Romînia au trimis delegaţi la Congresul de la Paris. Miş
carea muncitorească romînă s-a încadrat ca un detaşament activ în rîndu
rile mişcării socialiste internaţionale, căutînd să-şi aducă aportul la pro
blemele care preocupă proletariatul mondial, strîngînd legăturile cu dife
rite partide şi organizaţii revoluţionare din Europa apuseană şi Rusia, 
prezentînd pe larg chestiunile actuale ale luptei clasei muncitoare pe scară 
naţională şi internaţională. 

Fiind ancorată puternic în sfera preocupărilor noi care se ridicau în 
faţa mişcării muncitoreşti mondiale, odată cu crearea Internaţionalei a II-a, 
mişcarea socialistă din Romînia a continuat, totuşi, să păstreze vie aminti
rea primei Internaţionale. 

Publicaţiile „Munca" (1890-94), „Democraţia socială" (1892), „Lu
mea nouă" ( 1894-1900) s-au referit în repetate rînduri la experienţa istorică 
a Internaţionalei I-a, relevînd mai ales faptul că patrimoniul tradiţiilor înain
tate ale acesteia trebuie preluate şi dezvoltate de mişcarea muncitorească 
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mondială. Intr-un articol consacrat lui K. Marx, „Democraţia socială" scria 
la 29 nov. 1892: „La 1864, după propunerea lui se fondă uriaşa asociaţie 
Internaţionala, care dură pînă la 1872 şi unde Marx avu mult să lupte 
asupra tendinţelor anarhiste ale lui Bacunin". Pledînd pentru revendicările 
şi lupta organizată a clasei muncitoare, Anton Bacalbaşa evoca cu căldură 
experienţa Internaţionalei I-a în nr. 26 din „Democraţia socială". „La 1864, 
muncitorii de toate neamurile, urmînd deviza „Proletari din toate unghiurile, 
uniţi-vă", alcătuiseră Internaţionala, cea mai uriaşă asociaţie de muncitori. 

... Internaţionala, înfrîntă pentru un moment, e azi mai puternică decît 
ori cînd". 

în zilele noastre, cauza Internaţionalei I-a triumfă mai vie şi mai mă
reaţă ca oricînd, în puternicul lagăr socialist, în comunitatea mişcării comu
niste şi muncitoreşti mondiale. Steagul ei este purtat spre noi victorii de 
către cea mai influentă forţă politică a contemporaneităţii - mişcarea co
munistă. 
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