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DOMNULE :

Am onoarea de a include o retrospectivã a situaþiei politice
din România de la 1 ianuarie la 1 august 1948. Aceastã retro-
spectivã este menitã a descrie schimbãrile numeroase ºi revolu-
þionare care au avut loc în România de la începutul anului în
curs. Ea urmãreºte evenimentele ce au urmat abdicãrii Regelui
Mihai la 30 decembrie 1947 ºi include transformarea Româ-
niei într-un stat poliþienesc cu un singur partid, încercarea de a
aboli orice urmã de idei occidentale, o scurtã analizã a opiniei
publice actuale în aceastã þarã ºi comentarii despre ceea ce se
poate aºtepta în viitor.

Al dumneavoastrã cu respect,

Rudolf E. Schoenfeld
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Anexa nr. 1 la Telegrama nr. 493
datatã 24 august 1948 la Bucureºti

cu privire la Transmiterea Raportului 
asupra situaþiei politice din România 

de la 1 ianuarie la 1 august  1948.

RETROSPECTIVÃ POLITICÃ,
ROMÂNIA, 1 IANUARIE – 1 AUGUST 1948

[...] Odatã cu intrarea în vigoare a Constituþiei, conducerea
statului, Înaltul Prezidiu, a fost lãrgit de la cinci la nouãspre-
zece membri, prezidat de senilul ºi confuzul profesor C.I.
Parhon ºi la scurt timp dupã aceea a avut loc o nouã reorgani-
zare a cabinetului ce a plasat comuniºti de încredere în minis-
terele Guvernului ce aveau sau puteau sã aibã influenþã asupra
vieþii de zi cu zi a cetãþenilor români. A avut loc, totodatã, o
reorganizare a ministerelor în acel moment. Vechiul Minister
al Industriei ºi Comerþului a fost divizat în douã ministere sepa-
rate purtînd aceste nume, s-a creat un Minister al Pãdurilor, a
fost desfiinþat Ministerul Artelor ºi funcþiile sale au fost trans-
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ferate Ministerului Informaþiilor ºi au fost numiþi trei vice-pre-
mieri însãrcinaþi cu supervizarea a trei categorii de activitãþi
guvernamentale, în domeniul economic, al agriculturii ºi cul-
turii. Dl. Gheorghiu-Dej  a devenit, cel puþin nominal, þarul
economic al României ; dl. Traian Sãvulescu, fostul ministru
al Agriculturii, a devenit vice-premier responsabil de minis-
terele Agriculturii ºi Pãdurilor ºi dl. ªtefan Voitec, fost minis-
tru al Educaþiei, a preluat responsabilitatea, de asemenea, cel
puþin nominal, asupra ministerelor Educaþiei, Cultelor ºi Infor-
maþiilor. Comuniºti cheie au preluat posturile vacante astfel
create, dl. Chivu Stoica, un vechi agitator sindicalist, devenind
ministru al Industriei, dl. Vasile Vaida, cu un trecut similar, pre-
luînd ministerul Agriculturii, Ion Vinþe asumînd conducerea
noului minister al Pãdurilor, dl. Gheorghe Vasilichi, probabil
cel mai dezagreabil comunist dintre toþi, devenind ministru al
Educaþiei, ºi dl. Bucur ªchiopu, oficial membru al Frontului
Plugarilor dar în realitate un comunist loial, preluînd respon-
sabilitatea ministerului Comerþului.

Aceastã reorganizare, care nu este nicidecum consideratã
finalã, a avut un efect notabil minor asupra modului de ope-
rare în fapt a Guvernului, dar ca parte a procesului ce a fost
declanºat în perioada supusã retrospectivei – procesul înãs-
pririi controlului  celor mai violenþi comuniºti internaþionali –,
ea este foarte semnificativã. Atunci a fost exprimatã surpriza
cã secretarul general al Partidului Muncitoresc, dl. Gheorghiu-
Dej, nu a primit postul de premier aºa cum se aºtepta, iar apoi
s-a apreciat de cãtre români în general bine informaþi cã el fu-
sese abandonat fie pentru cã celelalte cãpetenii ale partidului
precum Ana Pauker ºi Vasile Luca au considerat cã devenea
un pic prea proeminent, fie datoritã dezgustului sovietic faþã
de prezenþa electoralã slabã a Guvernului, în special în rîn-
durile muncitorilor. Retrospectiv, totuºi, ca rezultat al Rezo-
luþiei Cominformului care denunþã « naþionalismul » liderilor
Partidului Comunist Iugoslav, este clar cã Gheorghiu-Dej, sus-
pectat de aceeaºi tarã, nu s-a bucurat de suficientã încredere
din partea ruºilor pentru a-i fi încredinþat postul de premier.
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[...] Publicarea Rezoluþiei Cominformului împotriva comu-
niºtilor iugoslavi a fost, din punct de vedere intern românesc,
evenimentul culminant al perioadei în discuþie. A adus în prim
plan ºi a arãtat românilor care pînã atunci luau dorinþele lor
drept realitãþi în privinþa intenþiilor ºi duratei de viaþã a regi-
mului exact ceea ce se intenþiona cu þara lor precum ºi deter-
minarea fermã a sovieticilor de a nu permite nici o deviere,
indiferent cît de micã, de la linia trasatã la Moscova. Repercu-
siunile imediate au fost plasarea dl. Gheorghiu-Dej într-un
anumit con de umbrã din moment ce acesta avea în rîndurile
populaþiei reputaþia, care poate sã fie sau nu justificatã, de a fi
mai naþionalist decît colegii sãi ºi de a fi fost nu o datã în deza-
cord cu ramura internaþionalã a partidului condusã de Ana
Pauker, Vasile Luca, Iosif Chiºinevschi ºi Emil Bodnãraº asupra
gradului de absorbþie a României în sistemul sovietic. Statutul
lui Gheorghiu-Dej nu este în întregime clar ºi cu toate cã ºi-a
pãstrat poziþiile de secretar general al Partidului Muncitoresc
ºi vicepreºedinte al Consiliului de Miniºtri, se crede cã acti-
vitãþile sale sînt circumscrise cu grijã ºi cã el nu este un factor
în întregime liber. Apare încã în public ºi articole ce-i sînt
atribuite apar din cînd în cînd în publicaþii comuniste, dar se
considerã pe scarã largã cã influenþa sa este neglijabilã. 

Rezoluþia Cominformului a atras atenþia ºi asupra viitoru-
lui agriculturii româneºti. Pînã la denunþarea iugoslavilor cã
îngãduie proprietãþi mici în agriculturã, se crezuse cã guvernul
român va continua politica sa de atunci de a avea pãmîntul
împãrþit în mici proprietãþi, Constituþia proclamînd public cã
« Pãmîntul aparþine celor ce-l muncesc ». Cu toate acestea, în
iulie guvernul a anunþat un nou (ºi total lipsit de necesitate din
punct de vedere economic) plan de colectare forþatã a cerea-
lelor care va fi aplicat de cãtre o comisie condusã de ministrul
adjunct de Interne, un oficial al poliþiei care nu este în mod
normal însãrcinat cu responsabilitãþi în agriculturã. Planul
prevedea vînzarea forþatã a cerealelor la preþuri care pãreau sã
conducã la ruinarea majoritãþii þãranilor, iar concluzia care nu
poate fi ocolitã este cã se dorea chiar aceasta. În acest moment
Bucureºtiul este plin de zvonuri de rezistenþã þãrãneascã vio-
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lentã la planul de colectare ºi ziarele controlate de guvern au
tunat ºi au fulgerat împotriva actelor individuale de « sabotaj ».
Purtãtorii de cuvînt ai guvernului atacã în mod constant þãranii
recalcitranþi, iar muncitorilor li se spune cã este de datoria lor
sã-i familiarizeze pe þãrani cu subtilitãþile luptei de clasã. Le-
gaþia nu a putut verifica nici unul din incidentele de rezistenþã
þãrãneascã despre care se zvoneºte ºi a ajuns la concluzia cã ele
existã în mare mãsurã în imaginaþia guvernului în tentativa de
a justifica o iminentã colectivizare a agriculturii româneºti
dupã model sovietic.

O altã consecinþã, deopotrivã a Rezoluþiei Cominformului
ºi a Rezoluþiei din 11 iunie a Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român, a fost un val de propagandã despre nece-
sitatea autocriticii în interiorul partidului. Exemple ale utilitãþii
acestei critici au fost menþionate de cãtre diverse sindicate care,
examinînd greºelile lor, au descoperit modalitãþi de a creºte
producþia, a demasca sindicaliºti oficiali nesinceri ºi reacþio-
nari ºi a oferi eºaloanelor inferioare ale partidului posibilitatea
de a-ºi exprima opiniile asupra conducerii sale. Recent a de-
venit evidentã ºi tendinþa de a subordona individul partidului,
iar Legaþia a fost informatã din surse demne de încredere cã
Chiºinevschi, ºeful ideologic al partidului, a dat ordine subor-
donaþilor sãi propagandiºti sã înceteze de a atrage atenþia
asupra realizãrilor vreunui individ ºi a urma linia conform
cãreia Partidul însuºi oferã îndrumare poporului ºi sãvîrºeºte
realizãri notabile. Ca urmare portrete ale liderilor guverna-
mentali au început sã disparã ºi a fost interesant sã se observe
cã în timpul vizitei din iulie a primului-ministru cehoslovac nu
a fost expus portretul nimãnui pe clãdirile publice, dupã cum
fusese obiceiul în trecut în timpul unor vizite similare. [...]

Rezoluþia Cominformului a proclamat pentru prima datã
deschis faptul cã þãrile cu guverne comuniste trebuie sã adere
la linia Moscovei ºi sã o facã ferm ºi obedient. Pînã atunci
existase o credinþã în anumite cercuri din România cã anumite
elemente naþionaliste din guvern, precum Gheorghiu-Dej, ar fi
capabile sã menþinã o aparenþã de independenþã româneascã
pînã va veni ziua cînd evenimente externe vor permite o schim-
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bare a regimului. Existaserã de asemenea un numãr de opor-
tuniºti care au crezut cã pot sã-ºi salveze pielea jucînd jocul
comunist, deºi nu credeau în principiile comunismului inter-
naþional. Credinþa este acum zdruncinatã ºi oportuniºtii simt
presiunea epurãrii partidului de toþi comuniºtii ce nu sînt con-
sideraþi de încredere în mod absolut ºi fãrã dubii. Revelaþia
controlului sovietic conþinutã în rezoluþia Cominformului a
confirmat subordonarea totalã a unor sateliþi precum România
faþã de Uniunea Sovieticã ºi a arãtat cã nu se poate spune cã
ea are o politicã externã proprie în vreo chestiune, indiferent
cît de micã ºi nesemnificativã. [...]

O micã clicã etanºã de comuniºti pregãtiþi de sovietici, ale
cãror conexiuni româneºti sînt subþiri în cel mai bun caz, con-
duc România la indicaþiile guvernului sovietic ºi toþi ceilalþi
deþinãtori de funcþii sînt doar marionete. Deºi speculaþia asupra
importanþei relative a diverºilor membri ai acestei clici este o
afirmaþie hazardatã ºi poate fi complet nefondatã, Legaþia este
înclinatã sã-i evalueze în prezent dupã cum urmeazã :

1. Iosif Chiºinevschi
2. Ana Pauker
3. Vasile Luca
4. Emil Bodnãraº
5. Miron Constantinescu
6. Teohari Georgescu (ministru de Interne).

Mai jos pe scarã gãsim asemenea valori precum ministrul
Justiþiei, Avram Bunaciu ;  ministrul Educaþiei, Gheorghe Vasi-
lichi ; Gheorghe Florescu, conducãtor al miºcãrii comuniste
de tineret – Uniunea Tineretului Muncitor ; Alexandru Mo-
ghioroº, membru al Biroului Politic ºi vicepreºedinte la Aduna-
rea Naþionalã ; Gheorghe Apostol, preºedinte al Confederaþiei
Generale a Muncii, deºi zvonuri recente îl prezintã ca fiind
într-un con de umbrã, ºi Leonte Rãutu, un ziarist influent. Gheor-
ghiu-Dej trebuie lãsat într-o categorie aparte pentru moment
pînã ce statutul sãu este clarificat. El a fost pînã de curînd
aproape dacã nu la vîrful piramidei comuniste în România, dar
evoluþiile privitoare la mareºalul Tito i-au fãcut poziþia atît de
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neclarã încît nici o estimare clarã nu poate fi fãcutã, deºi este
în chip rezonabil cert cã influenþa sa s-a diminuat într-o mã-
surã considerabilã. […]

CVFerguson : mjk 

National Archives at College Park, College Park, MD, Records 
of the U.S. Department of State relating to the Internal Affairs 
of Romania, Department of State Decimal File 871.00/8-2448, ff. 1-33.
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