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Cea mai recentã contribuþie a istoricului Dinu C.
Giurescu la cercetarea istoriei politice contemporane
postbelice a României o reprezintã cartea de faþã care
se constituie într-o radiografie a evenimentelor poli-
tice interne derulate pe parcursul întregului an 1946,
care au însemnat un pas important în strategia de
confiscare a puterii de cãtre autoritãþile comuniste. În
centrul acestor evenimente a stat procesul electoral
care s-a încheiat cu falsificarea alegerilor din 19 no-
iembrie 1946. În context est-european, alegerile din
România, care au avut loc în 1946, asemenea celor
din Iugoslavia, Albania, Bulgaria sau Polonia, au fost
regizate de Uniunea Sovieticã, pentru a asigura impu-
nerea regimului comunist. Structurat pe 26 de capi-
tole, volumul analizeazã: transformãrile din cadrul
sistemului politic românesc care au impus adoptarea
unei noi legi electorale pe baza cãreia s-au derulat
alegerile, desfãºurarea campaniei electorale, inciden-
tele din ziua alegerilor, precum ºi urmãrile acestor
schimbãri. Volumul de faþã urmãreºte, aºa cum re-
marcã ºi autorul, „drama unei naþiuni“ (p. 8).

În demersul sãu, autorul examineazã desfãºura-
rea întregului proces electoral din mai multe perspec-
tive: a guvernãrii comuniste, a opoziþiei, a Regelui
Mihai I, a opiniei publice, a reprezentanþilor Uniunii
Sovietice ºi a diplomaþiei americane ºi britanice. Pen-
tru redarea cât mai exactã a evenimentelor ºi a pozi-
þiilor liderilor politici implicaþi în luarea deciziilor, la
baza documentãrii au stat: documentele aflate la
Arhivele Naþionale Istorice Centrale ºi National Ar-
chives din Washington DC, presa vremii, rapoarte
oficiale, memorialisticã.

Într-o primã etapã (capitolele 1-15), autorul pre-
zintã modul în care guvernul Groza a înþeles sã aplice
la Bucureºti mãsurile prevãzute în Acordul referitor
la România, hotãrât în cadrul Conferinþei de la Mos-
cova din decembrie 1945 de cãtre URSS, SUA ºi Ma-
rea Britanie. Acordul a prevãzut reorganizarea guver-
nului României (prin includerea în guvernul Groza a
doi reprezentanþi din partea opoziþiei, PNL-Brãtianu
ºi PNÞ-Maniu), astfel încât în cursul anului sã aibã
loc alegeri libere ºi secrete pe baza votului universal
(cu garantarea libertãþii presei ºi a cuvântului), ur-
mând ca apoi Guvernul României sã fie recunoscut

de cãtre guvernele SUA ºi Marii Britanii. Autorul
expune metodele ºi strategiile prin care comuniºtii,
coordonaþi ºi susþinuþi de guvernul sovietic, au încer-
cat sã-ºi asigure câºtigarea alegerilor (prin anihilarea
partidelor de opoziþie ºi instituirea cenzurii presei sub
control comunist) ºi crearea imaginii de pluralism po-
litic în timpul campaniei electorale (prin înfiinþarea
unor „partide de buzunar“ ºi trunchierea vechilor
partide). Unul dintre capitole este consacrat Plenarei
CC al PCR din ianuarie 1946, unde au fost fixate
„liniile directoare ale partidului comunist la viitoarele
alegeri“ ºi s-au fãcut previziuni asupra rezultatelor
alegerilor (80-90% procent de voturi). În continuare,
lucrarea rezervã un spaþiu amplu descrierii atmosferei
represive în care partidele tradiþionale (PNL-Brãtianu
ºi PNÞ-Maniu) au trebuit sã-ºi susþinã campania elec-
toralã, precum ºi efortului comuniºtilor de a scoate
aceste partide de pe scena politicã (prin împiedicarea
ºi chiar interzicerea întrunirilor ºi mitingurilor, dis-
trugerea sediilor partidelor, confiscarea materialelor
de propagandã, interzicerea accesului la radio, vio-
lenþe fizice, arestãri). De asemenea, autorul consem-
neazã schimburile de replici ºi polemicile care au
apãrut atât în presa de opoziþie (care condamna abu-
zurile ºi reacþiile agresive ale regimului comunist),
cât ºi în cea oficialã. În continuare, autorul se referã
la relaþiile din ce în ce mai precare dintre regele
Mihai I ºi Guvern. Un pas important în strategia con-
fiscãrii totale a puterii l-a reprezentat formarea unei
coaliþii sub conducerea PCR. În acest sens, lucrarea
analizeazã desfãºurarea Congresului extraordinar al
PSDR din 10 martie 1946, în urma cãruia acest partid
trece definitiv la remorca PCR ºi consemneazã con-
stituirea, în luna mai, a Blocului Partidelor Demo-
crate. Platforma-program a BPD a reprezentat un act
de conjuncturã, pentru a ascunde þelurile PCR, res-
pectiv impunerea unui regim de tip sovietic, intitulat
„democraþie popularã“. La ºase decenii de la publi-
carea sa, acest document rãmâne „un model de înºe-
lãtorie electoralã, menitã sã ascundã cu mare grijã
adevãratele þeluri ale PCR“ (p.194), remarcã autorul.

Urmãrind cronologia evenimentelor, în conti-
nuare, volumul se opreºte asupra modului de adop-
tare ºi a conþinutului legii electorale ºi confruntãrilor



dintre opoziþie ºi coaliþia guvernamentalã din cadrul
campaniei electorale, acestor evenimente fiindu-le
consacrate mai multe capitole (14-22).

Noua lege electoralã din 13 iulie oferea guver-
nului legitimitatea de care avea nevoie în condiþiile în
care þara era total anticomunistã, precum ºi prilejul de
a falsifica votul pentru a obþine majoritatea în Aduna-
rea Deputaþilor. Astfel, legea a prevãzut cã anumite
categorii de persoane nu au dreptul de a vota. Autorul
semnaleazã intensificarea atacurilor împotriva opo-
ziþiei, în cadrul campaniei electorale, ajungându-se
chiar la bãtãi, arestãri ºi crime, ºi înãsprirea cenzurii.
Dupã promulgarea legii electorale, cele trei partide
de opoziþie (PNL-Brãtianu, PNÞ- Maniu, ºi PSD
Independent- Constantin Titel Petrescu) ºi-au conti-
nuat campania, prin rãspândirea de manifeste ºi trans-
miterea de telegrame, scrisori ºi memorii diploma-
þilor strãini (Comisiei Aliate Sovietice de Control,
Misiunilor politice a SUA ºi Marii Britanii din Bucu-
reºti, miniºtrilor de externe ai celor trei puteri) pri-
vind felul în care Guvernul Groza ºi-a încãlcat anga-
jamentele luate în urma Conferinþei de la Moscova.
În acest sens, autorul a întocmit o cronologie a inter-
venþiilor opoziþiei pentru stoparea abuzurilor ºi orga-
nizarea de alegeri parlamentare libere. Autorul înfã-
þiºeazã ºi starea de spirit a populaþiei în lunile pre-
mergãtoare alegerilor pe baza mãrturiilor oficiale,
care consemnau o stare de nemulþumire ºi îngrijorare,
ceea ce întãrea convingerea cã þara nu simpatiza cu
noul regim.

Mai mult decât semnificative sunt reacþiile
venite din partea diplomaþilor strãini referitoare la si-
tuaþia politicã din þarã, cãrora autorul le acordã o
atenþie deosebitã. Astfel, gãsim inserate o serie de
pasaje care cuprind rapoarte, iniþiative, observaþii,
declaraþii ºi comentarii ale diplomaþilor anglo-ame-
ricani extrase din documentele oficiale, prin care sunt
semnalate ilegalitãþile guvernului, omisiunile, cen-
zura, nerespectarea libertãþilor politice etc. Referitor
la legea electoralã, aceºtia au sesizat prevederile ne-
democratice ºi consecinþa lor — alegeri nedemo-
cratice — în final, însã, rezultatul alegerilor din
noiembrie 1946 a fost implicit recunoscut de SUA ºi
M. Britanie prin netrimiterea nici unei note de protest
faþã de falsificarea votului popular ºi, apoi, prin sem-
narea la Paris, în februarie 1947, a Tratatului de pace
cu România. La toate aceste presiuni diplomatice,
Guvernul român a rãspuns cã nu poate lua în consi-
derare observaþiile lor „decât dacã acestea ar emana
de la cele trei puteri semnatare ale acordului“, iar
conducerea sovieticã susþinea ferm în funcþie guver-
nul Groza. Protestele anglo-americane în legãturã cu
acþiunile comuniºtilor ºi sovieticilor, atât dinaintea
alegerilor cât ºi dupã alegeri, au luat sfârºit fãrã nici
un rezultat practic – „afarã de acela de a consemna ºi

a confirma realitãþile electorale ale anului 1946“,
conchide autorul.

Capitolul 23, Ziua alegerilor, reflectã abuzurile,
ilegalitãþile, presiunile, brutalitãþile sãvârºite de co-
muniºti în vederea falsificãrii rezultatelor alegerilor
parlamentare din 19 noiembrie 1946. În fapt, comu-
niºtii s-au folosit de tehnici ºi procedee specifice:
mãsluirea urnelor, persoane care voteazã de mai
multe ori, evacuarea delegaþilor opoziþiei din secþiile
de votare sau chiar arestarea lor, nepermiterea obser-
vatorilor opoziþiei de a fi prezenþi la numãrãtoarea
voturilor. Capitolul 24, intitulat Marea fraudã elec-
toralã. Falsificatorii, se constituie într-o analizã
comparativã a rezultatelor oficiale (fictive) publicate
de guvern (Blocul guvernamental ºi-a atribuit
91,30% din voturi; PNÞ-Maniu, 7,97%; PNL-Brã-
tianu, 0,72%; PSDI-Petrescu, nici un mandat) ºi cele
reale (circa 79% din voturi pentru opoziþia naþionalã,
ºi 21% pentru coaliþia guvernamentalã). Pentru a reda
rezultatul final real a votului din 19 noiembrie, auto-
rul a realizat o reconstituire a procentelor de vot în-
scrise pe liste, în urma cercetãrii unor arhive judeþene
care nu au fost distruse ºi care au demonstrat am-
plitudinea falsificãrii. Rezultatul alegerilor a confir-
mat, astfel, programul de comunizare a þãrii. „Alege-
rile din 19 noiembrie 1946 au constituit cea mai mare
fraudã politicã din istoria României între 1859 ºi
1946. Ele au deschis calea pentru distrugerea socie-
tãþii tradiþionale româneºti, de tip european, ºi pune-
rea ei forþatã în tiparele sovietice, odatã cu separarea
ei de evoluþia normalã a celorlalte þãri ale continen-
tului“ (p. 345).

Ultimele douã capitole ale lucrãrii sunt dedicate
prezentãrii consecinþelor de dupã alegeri. Prin urma-
re, autorul se referã la retragerea din guvern a repre-
zentanþilor PNÞ ºi PNL ºi refuzul participãrii depu-
taþilor acestor partide la lucrãrile Camerei; represa-
liile autoritãþilor împotriva oponenþilor regimului; re-
fuzul opoziþiei de a recunoaºte alegerile, declarân-
du-le „nule ºi neavenite“ ºi convocarea urgentã a
corpului electoral; confirmarea alegerilor — a „marii
fraude electorale“ — de cãtre Aliaþii din vest prin
semnarea Tratatului de pace cu România în februarie
1947, urmatã de un schimb de reprezentanþi diplo-
matici. „În 1947, PCR va lichida ce mai rãmãsese din
instituþiile tradiþionale ale România, Republica popu-
larã bãtea la uºã“ (p. 373).

Despre faptul cã alegerile din 1946 au fost falsi-
ficate de cãtre comuniºti cu sprijinul URSS, s-a mai
scris (însuºi autorul a abordat colateral aceastã temã
în lucrãrile anterioare, Uzurpatorii. România, 6
martie 1945 – 7 ianuarie 1946 din 2004; ºi Centenar,
Constantin C. Giurescu din 2001), dar consacrarea
unui întreg volum acestui eveniment ºi modul com-
plex ºi complet de abordare fac din aceastã lucrare o
contribuþie valoroasã la istoria alegerilor din România.
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În paginile acestui volum, D. ªandru propune o
retrospectivã asupra transformãrilor care au survenit
în cadrul societãþii româneºti imediat dupã 23 august
1944, schimbãri ce au fost provocate de lupta parti-
dului comunist pentru acapararea puterii în stat, ºi
care au avut ca finalitate distrugerea clasei politice
româneºti ºi promovarea intereselor ruseºti, dispariþia
pluralismului politic, sovietizarea þãrii ºi apariþia
primului patid unic din istoria României, schimbarea
regimului politic ºi sfârºitul monarhiei. Perioada de
referinþã, 1944-1947, a însemnat în istoria politicã a
României începutul procesului de comunizare a þãrii,
care a dus la instituirea unui regim totalitar. Printre
scopurile declarate ale lucrãrii se numãrã ºi acela de
a evoca evenimentele reale, aºa cum s-au întâmplat ºi
nu cum „istoricii comuniºti“ (pe care îi învinuieºte de
„mãsluirea adevãrului“) le-au redat în studiile ºi mo-
nografiile lor timp de 45 de ani, care „sunt lipsite de
valoare ºtiinþificã ºi de credibilitate“ (p. 8).

Primele douã capitole ale volumului prezintã
condiþiile ºi modul în care armata sovieticã a sprijinit
instalarea administraþiei comuniste pe teritoriul
României. Mai întâi, autorul se referã la Moldova ºi
Transilvania, primele zone care au fost ocupate de
armata roºie încã din primãvara anului 1944, ºi unde
s-a trecut imediat la înlocuirea forþatã a autoritãþilor
administrative, prin încãlcarea legilor româneºti
aflate în vigoare, cu persoane dispuse sã coopereze
cu reprezentanþii comuniºti. În ceea ce priveºte restul
teritoriului României, armata roºie a pãtruns abia
dupã 23 august 1944, iar procesul de înlocuire a ad-
ministraþiei de stat nu a avut aceeaºi amploare. În
continuare, autorul analizeazã, în cadrul capitolului
III, atât felul agresiv în care „forþele de stânga“ au
acaparat puterea, prin impunerea, la 6 martie 1945, a
guvernului Petru Groza, precum ºi încercãrile de
contracarare a acestor acþiuni întreprinse de naþional-
þãrãniºti ºi naþional-liberali, apãrãtori ai instituþiilor
tradiþionale ale statului ºi cei mai înverºunaþi opo-
nenþi ai sistemului politic pe care URSS încerca sã-l
impunã. În acest sens, autorul trece în revistã princi-
palele acþiuni la care au recurs comuniºtii, cu girul
comisarului sovietic, A. I. Vâºinski: acþiuni propa-
gandistice prin care urmãreau sã-ºi atragã de partea
lor cât mai mulþi susþinãtori, compromiterea liderului
PNÞ- Iuliu Maniu, declanºarea unei crize politice
menitã sã ducã la înlãturarea guvernului Rãdescu; re-
gizarea manifestaþiilor pro comuniste. Din momentul
în care Regele, în urma presiunilor venite din partea
ruºilor, s-a vãzut nevoit sã accepte propunerea luiA.I.
Vîºinski în legãturã cu noul cabinet în frunte cu Petru
Groza, seria ilegalitãþilor comise împotriva partidelor
democratice vor deveni o practicã frecventã.

Capitolul IV, intitulat Cooperarea comuniºtilor
cu legionarii, se concentrazã asupra uneia dintre ac-
þiunile specifice întreprinse de comuniºti, de data
aceasta, pentru a obþine mai mulþi aderenþi care sã le
susþinã proiectele guvernamentale, care a constat în
acceptul de a colabora cu legionarii, cei mai înverºu-
naþi adversari ai lor (abia eliberaþi din închisori), în
baza unui pact încheiat la 6 decembrie 1945. Pe
mãsurã ce partidul comunist a devenit unicul factor
de decizie, legionarii au fost supuºi aceloraºi trata-
mente ca ºi reprezentanþii PNÞ-PNL.

În capitolul Relaþiile comuniºtilor cu minoritã-
þile naþionale, autorul distinge grupurile minoritare
care au cooperat ºi susþinut în mod necondiþionat ac-
þiunile comuniºtilor din raþiuni dintre cele mai di-
verse: maghiarii, evreii, lipovenii din Dobrogea ºi
germanii (aceºtia din urmã pentru a se pune la adã-
post împotriva represaliilor care au fost întreprinse
împotriva lor dupã 23 august 1944). Mai puþin im-
plicate au fost minoritãþile elenã, armeanã, turcã, pre-
cum ºi ucrainenii din Maramureº ºi Bucovina. O
atitudine neutrã au avut-o cehii, slovacii, þiganii ºi
tãtarii. „Atitudinea membrilor acestor grupuri etnice
explicã, de altfel, ºi de ce în relaþiile dintre români ºi
membrii lor nu s-au înregistrat în aceºti ani conflicte
sau stãri tensionate“ (p.135).

Un capitol aparte îl constituie Imixtiunea sovie-
ticilor în comunizarea României. În baza clauzelor
Convenþiei de armistiþiu din septembrie 1944, auto-
ritãþile sovietice instalate pe teritoriul României au
înþeles sã se amestece în treburile interne ale þãrii,
sprijinind PCR în lupta dusã pentru instaurarea pro-
priei administraþii, pentru distrugerea opoziþiei
democratice, în final, pentru obþinerea puterii în stat.
Astfel, la solicitarea Comisiei Aliate (Sovietice) de
Control, cu susþinerea armatei de ocupaþie, comu-
niºtii români ºi-au consolidat poziþa în stat prin ac-
þiunea de „epurare a aparatului administraþiei de stat
de fasciºti“. În acest sens, autorul consemneazã epu-
rãrile ºi arestãrile operate în cadrul Serviciului Spe-
cial de Informaþii, în rândurile poliþiei, armatei, jan-
darmilor, gardienilor publici, precum ºi deportãrile în
URSS ale cetãþenilor români de origine germanã ºi a
germanilor.

Capitolele IX ºi X, Conferinþa de la Moscova ºi
urmãrile ei ºi Alegerile parlamentare din 19 noiem-
brie 1946, redau evenimentele desfãºurate pe par-
cursul anului 1946. Impunerea guvernului Groza la
cârma României ºi politica promovatã de acesta au
produs nemulþumiri în rândul partidelor democratice
ºi supiciuni diplomaþilor britanici ºi americani. Atât
puterea de la Kremlin, cât ºi guvernul comunist, au

152 NOTE DE LECTURÃ / RECENZII 3

Dumitru ªandru
Comunizarea societãþii româneºti în anii 1944–1947, Bucureºti, Editura Enciclopedicã, 2007,
298 p.



ignorat deciziile Conferinþei de la Moscova din de-
cembrie 1945 — includerea a câte unui reprezentant
din partea PNÞ ºi PNL în guvernul Groza ºi orga-
nizarea de alegeri parlamentare libere ºi secrete —
astfel cã, în februarie 1946, agresiunile împotriva
partidelor de opoziþie, ilegalitãþile ºi violenþele au
fost reluate ºi au sporit în intensitate pe mãsurã ce
campania electoralã se derula ºi ºansele de câºtigare
a alegerilor de cãtre opoziþie se conturau. Pentru a-ºi
asigura succesul în alegeri, reprezentanþii comuniºti,
constituiþi în Blocul Popular Democrat, au adoptat o
nouã lege electoralã favorabilã lor, care excludea de
la vot anumite categorii de persoane. Rezultatul a fost
falsificarea alegerilor. Sfârºitul anului 1946 a fost
dominat de acuzaþiile ºi protestele liderilor opoziþiei,
în legãturã cu falsificarea alegerilor.

Lucrarea dedicã un spaþiu amplu (capitolele VII,
VIII, IX-XII) abuzurilor, violenþelor, arestãrilor, in-
ternãrilor în lagãrele de concentrate special înfiinþate,
operate de comuniºti în perioada 1945-1947. Ares-
tãrile au fost declanºate imediat dupã 23 august,
remarcã autorul, dar ele au vizat persoanele care ar fi
putut atenta la siguranþa statului. Începând din sep-
tembrie 1944, dupã instalarea armatei roºii pe teri-
toriul þãrii ºi constituirea Comisiei Aliate (Sovietice)
de Control, arestãrile s-au fãcut sub directa suprave-
ghere a acesteia ºi s-au aplicat cu scopul de a-i inti-
mida pe cei care manifestau ostilitate faþã de regim,
astfel încât „sã se abþinã de la orice acþiune de opo-
ziþie politicã“. Dupã instalarea guvernului Groza în
martie 1945, aceste mãsuri s-au intensificat, fiind
arestaþi ºi trimiºi în lagãre, alãturi de legionari, o serie
de membri ai PNÞ ºi PNL, ofiþeri de poliþie ºi din

contraspionaj; acþiunile de terorizare fiind extinse ºi
asupra populaþiei. În urma declaraþiilor lui I. Maniu
cãtre corespondenþii strãini de presã acreditaþi în Ro-
mânia asupra situaþiei interne ºi în urma reacþiilor
reprezentanþilor M. Britanii ºi ai SUA care refuzau sã
recunoascã în mod oficial cabinetul Groza, în sep-
tembrie 1946 guvernul a luat mãsura desfiinþãrii lagã-
relor. Aceastã mãsurã, însã, nu a stopat arestarea ºi in-
ternarea opozanþilor regimului comunist în alte peni-
tenciare sau trimiterea lor la muncã forþatã. Un nou
val al arestãrilor în forþã ale fruntaºilor naþional-
þãrãniºti a început în martie 1947, a continuat ºi în
luna mai, cu scopul de a pregãti urmãtorul pas, scoa-
terea acestor partide democratice în afara legii.

Ultimul capitol, Lichidarea ultimelor vestigii ale
democraþiei — reflectã ultimii paºi fãcuþi de comu-
niºti în vederea impunerii controlului total asupra
societãþii româneºti (dizolvarea PNÞ, atacul împo-
triva instituþiei monarhice, care s-a soldat cu abdica-
rea Suveranului ºi actul proclamãrii Republicii Popu-
lare România) prin care s-a încheiat, astfel, prima eta-
pã a comunizãrii României — încheie acest volum.

Pe parcursul celor 13 capitole autorul a reuºit sã
evoce maniera în care partidul comunist, sprijinit de
armata roºie ºi reprezentanþii Uniunii Sovietice, a
reuºit sã se impunã ºi apoi sã-ºi consolideze poziþia
astfel încât sã provoace schimbãri majore în viaþa
politicã româneascã, în ciuda acþiunilor de preîntâm-
pinare întreprinse de partidele politice democratice.
De asemenea, trebuie remarcat faptul cã, pentru pre-
zentarea detaliilor, autorul a recurs la exemple ex-
trase din arhivele judeþene, Arhiva Municipiului
Bucureºti, Arhiva SRI.
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