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Colaborarea Comitetu lui Judeţea n al Frontu lui Pluga rilor
cu Partidul Comunist (Partidul Muncitoresc Român)
in perioada 1946- 1949
Răsturnarea dictaturii antonesciene a pus
în faţa tuturor partidelor politice din România
probleme de fond privind atât prezentul cât,
mai ales, perspectiva dezvoltării ulterioare a
ţării. Care va fi evoluţia ţării7 În ce direcţie şi
în favoarea căror forţe politice? Ce atitudine
urmau să adopte, faţă de această evoluţie,
forţele politice aflate în luptă? Care urma să
fie tactica acestora în noua perspectivă
istorică? Iată câteva din întrebările pe care şi
le punea fiecare partid politic, printre care şi
Frontul Plugarilor. În acest sens, fiecare par
tid politic, căuta să-şi găsească aliaţi pentru
a-şi atinge scopul - preluarea puterii politice
în stat sau menţinerea la putere.
Conducerea Frontului Plugarilor, analizând
situaţia creată după 23 august 1944, având
deja tradiţia alianţelor cu forţele de stânga,
prin acordurile încheiate în perioada inter
belică, a încheiat fără şovăire astfel de înţele
geri, cu atât mai mult cu cât Partidul Comu
nist şi organizaţiile aflate sub influenţa sa îi
solicitau colaborarea. Însăşi preşedintele par
tidului, dr. Petru Groza, era convins de nece
sitatea unei astfel de alianţe, ca fiind benefică
pentru ţară, sperând " că noi, comuniştii, sun

tem oameni buni, că vom scoate ţara din
sărăcie, că industrializarea era necesară, că
greutăţile sunt trecătoare şi că va veni o
"
perioadă de prosperitate generală 1 (Avram
Bunaciu, Memorii demnitar comunist, fost
-

ministru al justiţiei, de externe şi vicepreşe
dinte al Consiliului de stat în perioada 1948 1955). Fostul demnitar comunist mai afirmă
că aliaţii partidelor comuniste sunt de două
feluri : " clase sau pături sociale cu aspiraţii

prie, nici o atitudine determinată de carac
terul grupului, de convingerile şi interesele
"
personalităţii. Aliatul este docil, obedient 4.
Acelaşi demnitar afirma : " Se cunoaşte care a
fost tratamentul aplicat aliatului principal ţărănimea . . . Partidele ţărăneşti au fost, trep
"
tat, asimilate până s-au stins s.
Ca professor de istorie, " cunoscător" al

strategiei şi tacticii de alianţe politice ale P.C.
(P. M . R.) în perioada preluării şi consolidării
puterii sale şi incitat de memoriile lui Avram
Bunaciu, am cercetat în Arhivele Naţionale
din Sfântu Gheorghe modul în care s-a rea
lizat alianta cu organizaţia judeţeană Trei
Scaune a Frontului Plugarilor. Se disting mai
multe momente în acest sens:
Faza de început a alianţei

Menţionez că primul document al Frontului
Plugarilor şi singurul din anul 1946, privind
activitatea desfăşurată de Consiliul Judeţean
al Frontului Plugarilor, datează din luna
august, când se pregăteau alegerile din 19
noiembrie. Aliaţii făceau parte din Blocul
Partidelor Democratice, înfiinţat la începutul
anului 1946. Organizaţia locală a Frontului, ca
de altfel din întreaga ţară, se afla în plină
activitate de reorganizare, fiind numite şi
instruite noile organe de conducere locale de
delegaţii trimişi de la centru. În cadrul aces
tor acţiuni, trimisul Comitetul Central al
Frontului Plugarilor, Ardeleanu Victor, indica
membrilor Comitetului Judeţean provizoriu

" colaborarea cu P. C. Român şi Blocul
"
Partidelor Democratice Judeţean 6. Docu

mentele de la dosar lasă să se întrevadă inde
pendenta partidului în numirea conducătorilor
locali, în luarea hotă rârilor cât şi forţa
Frontului Plugarilor care, potrivit prietenului
Ardeleanu, ajunsese la 1 500 000 de membri.
Prietenul mai indica : " În orice Împrejurare tre

apropiate - ţărănimea săracă şi mijlocie, micii
meseriaşi, meşteşugari cu un anumit număr
de salariaţi, intelectuali, mica burghezie - şi
aliaţi individuali sau aşa zise personalităţi,
care pot fi folosiţi În mod deosebit Într-o
perioadă imediat următoare cuceririi puterii
politice şi câteodată, chiar Înainte de cuceri
"
rea puterii 2. Însă părerea comuniştilor " des
"
pre alianţe şi aliaţi este foarte originală 3 . .
"alianţa este Înţeleasă ca o subordonare

buie arătată situaţia bună de astăzi, care se
"
doreşte numai Guvernului Dr. P. Groza 7,

nemenţionându-se nimic de comuniştii sau
aliaţii din Blocul Partidelor Democratice.
Într-o a doua fază de colaborare, d u p ă

.

victoria în alegerile din noiembrie 1946,
comuniştii încep să fie băgaţi în sP.?tmi'! . Astfel
Raportul organizaţiei din 28 februarie 194 7 al

totală a alialului faţi3 de partid. Aliatul este
alial numai dacă nu are nici o convingere pro-
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Comitetului Judeţean scoate în evidenţă fap
tul că în Judeţul Trei Scaune "sunt două par

tide de masă - Uniunea Populară Maghiară şi
"
Frontul Plugari/ar dar o "popularitate destul
"
de pronunţată are şi P. C. R. cu care Frontul
Plugarilor " conlucrează sincer şi este perfect
"
Înţeles a. Mai mult decât atât, la 1 august

1947, Frontul Plugari lor se erijează chiar în
apărătorul comuniştilor. " Colaborarea pe

teren politic din Bloc (B.P. D.) este perfectă
afară de Partidul Social Democrat, care nu
doreşte Însă să colaboreze sincer cu noi şi de
multe ori Îndreaptă atacuri nejustificate
asupra partidului nostru, asupra P.C.R. la
care li se răspunde Întotdeauna cu toată
"
hotărârea 9. Pe lângă a-i apăra pe comunişti,

frontiştii încep să folosească şi vocabularul lor.
Astfel prietenii sau plugarii cum se numeau şi
se adresau între ei membrii Frontului devin
ţărănime muncitoare şi mai târziu ( 1949)
tovarăşi. Edificator în acest sens este raportul
Comitetului Judeţean din septembrie 1 948
care sublinia : " În comuna Araci, ţărănimea

muncitoare a cerut Înlăturarea a trei chiaburi,
care chiaburi instigau În contra P.M.R. Cazul a
"
fost rezolvat pe loc 10.
Faza finală o reprezintă anii 1948- 1949,

când dependenţa Frontului Plugarilor faţă de
P.M.R. se accentuează până la identificare cu
acesta.
Astfel, pe lângă limbajul specific comu
niştilor, este însuşită ideologia comunistă . În
rapoartele de activitate şi planurile de muncă
ale Comitetului Judeţean se prevăd dezbateri
şi analize pe teme cum ar fi :

- "Importanţa unificării celor două partide
muncitoreşti şi primul Congres P.M. R. " 1 1
- martie; " Prelucrarea congresului P. M. R. "
şi " Prelucrarea Înfăptuirii Frontului Democrat
"
Popular - aprilie

cat şi colectiv al !starei P. C./b/ În luna ian
1 949 " n. Mai mult, responsabilul cu resortul,

alianţei clasei muncitoare cu ţărănimea
muncitoare şi pentru transformarea socialistă
a agriculturii " 1�

--

-

ţărănimii muncitoare sau deschis cursuri
serale, Într-un număr de 14 comuni şi anume
Hăghig, Araci, Ariujd, Vâlcele, Sântion-Lunca,
Băcel, Lunea Câlnicului, Micfalău, Baraolt,
Covasna, Voineşti, Breţcu, Tg. Secuiesc,
Zăbala, cu circa 308 cursanţi din rândul
comitete/ar săteşti, Îndrumătorilor, membrilor
noştri din aparatul de stat şi conducerea
cooperativelor, precum şi cei ce Îndeplinesc
"
orice muncă de răspundere 1 1. " La aceste
cursuri s-au prelucrat tezele (temele n .a.):
Clasele şi lupta de clasă; Alianţa dintre clasa
muncitoare şi ţărănimea muncitoare; Familia
"
sovietică 1 s .
" Pentru ridicarea nivelului politic al cadrelor
noastre am realizat citirea cu adivul de bază
de la judeţ a presei la zi şi Istoria Partidului
Comunist (bolşevic) capitolul II, făcându-se
"
tot deodată şi seminar 1 9. " În şedinţele
plenare s-au prelucrat. . . scrisorile colhozni
cilor din U. R.S.S. trimise ţărănimei din R.P.R.
(Republica Populară Română - n.a.) fapt care
a făcut ca ţărănimea noastră să cunoască
"
adevărul În privinţa colhoznicilor 20. Tot în

Comitetul Judeţean îşi făcea o aspră auto
critică, în sensul că "a neglijat studiul planifi

.

---

raportul din luna decembrie 1948 se consem
na : " În legătură cu ridicarea nivelului politic al

tre muncitori şi ţărani; Revoluţia din 1 91 7 (7
nov); discursul lui Vâşinski " Demascarea
reacţiunii internaţionale şi interne '� " Viaţa lui
"
Stalin 2 1 _

"greşeli făcute de tovarăşul Doncea provin
din aceleaşi motive ca şi ale lui Tita În
"
Iugoslavia 1 3
- " Rezoluţia şedinţei plenare a C. C. al
P. M. R din 3-5 martie 1 949 . . pentru Întărirea

--

Trei Scaune) numai primul secretar Dragomir
Nicolae are şcoala de partid şi anume: Şcoala
"
de cadre a C. C. P. C.R. " Ştefan Gheorghiu cu
"
durata de una lună şi jumătate 1 s .
În luna mai 1948 se menţiona : " Echipele
noastre de Îndrumători, primesc teze cu
material ce trebuie prelucrat În mijlocul
maselor de la Judeţeană (Comitetul Judeţean
P. M.R. - n.a.) precum şi carnetul Îndrumă
torului de la P.M.R. De asemenea ei citesc
articole din ziarul Frontul Plugari/ar şi
Scânteia. Munca de Îndrumare se duce la sate
În colaborare cu Îndrumătorii P. M.R. " 16 . În

acest sens, rapoartele comitetului de plasă
Baraolt consemnau că tezele dezbătute în
cele 8 organizaţii comunale erau: Alianţa din

- Cititul în colectiv a articolelor din Scânteia
în şedinţele organizaţiilor comunale - aprilie 1 2
- Prelucrarea activităţii nesănătoase şi
greşelile tovarăşului Doncea Constantin care

Pregălirea cadrelor de conducere ale
Frontului Plugarilor se face de către P.M.R.
( P.C.R.). Astfel, în Raportul general de activi
tate pe luna mai 1948, se consemnau urmă-

toarele: " Dintre membrii biroului (Com. Jud.

evidenţa membrilor, Marin DumitrP.scu, con
semna în raportul din martie 1 949 că
Preşedintele Judeţean (Casaş Pavel n . a . )

"
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are nivelul politic foarte scăzut şi nu are nici
un fel de perspective de dezvoltare . . . nu-i
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Colaborarea Comitetului Judeţean al Frontului Plugari/ar cu Partidul Comunist . . .
"
place să citească şi nici să asculte 2 3 iar în
mai 1 949, că "nu toţi activiştii de /a judeţeană
şi plasă Îşi dau interesul să-şi ridice nivelul
politic, neglijează. . . studiul Istoriei P. C./b/
dintr-a cărei cauză nu se poate rezolva toate
"
problemele ţărănimii muncitoare În teren 24 .
Din acest motiv, el propune a se "stabili 1 oră
pe zi pentru cititul gazetei şi studiul individual
"
al Istoriei P. C. făcând seminar 2 s (un ade

vărat activist al P. M.R! - n.a.).
Chiar şi şedinţele organizaţiei trebuiau
ţinute împreună cu cele ale P. M . R. Iată ce se
consemna în luna sept. 1948 : Colaborarea cu
P. M.R. se manifestă prin şedinţe, care se ţin
la judeţ, plasă şi comună, precum şi prin acţi
uni duse în comun2 6 iar în raportul din oct.
1948 se afirma că au fost ţinute "35 de şed
"
inţe de colaborare cu P. M. R. la sate 27. Chiar
s-a ajuns la situaţia ca membrii Biroului
Comitetului Judeţean al Frontului Plugarilor
să se plângă că nu sunt tutelaţi îndeajuns de
P. M . R .. În acelaşi raport se menţiona : "şedin

ţele de colaborare cu caracter săptămânal
Între celelalte resoarte ale Frontului Plugari/ar
şi P. M. R. (cu excepţia celui ţărănesc - n.a.) nu
se ţin, decât atunci când intervin anumite
"
evenimente 2B, de unde se poate concluziona

că P. M . R. nu avea nevoie de Frontul Plugarilor
în alte domenii.
În prima jumătate a anului 1949, Frontul
Plugarilor şi-a pierdut total independenţa,
devenind în practică o secţie a P. M.R. în rân
dul ţărănimii. Afirm cu certitudine acest lucru
datorită faptului că în funcţiile de conducere
de la toate nivelele (comună, oraş, plasă,
judeţ) numirile se făceau numai cu aprobarea
Com . Jud. P. M . R. sau direct de P. M.R. Astfel
rapoartele Com.Jud. al Frontului Plugarilor din
aprilie-mai 1949 menţionau :

Întemeiate pe care urmează să-i verifice
comisia de verificare P. M. R. " 29, sau " După ce
a fost verificat de secţia de cadre P. M. R.

(activistul judeţean al Frontului Plugarilor
Verdeş Toma - n.a.) a fost suspendat din
"
munca politică pe data de 1 aprilie 1 949 30.

Acelaşi

Marin

Dumitrescu

(activistul

" model") menţiona, în mai 1949, "pentru
completarea Biroului judeţean ce avea lipsă
responsabilul organizatoric am propus la
P. M.R. Jud. secţia de cadre doi tovarăşi buni
pentru a fi verificaţi iar după verificare
urmează a ne repartiza un tovarăş pentru
"
completarea biroului judeţean 3 1 .

Un alt argument privind pierderea inden
tităţii Frontului Plugarilor este şi faptul că, în
mod treptat, în cadrul organelor de condu
cere de la nivelul tuturor organizaţiilor, s-au
strecurat, au fost infiltraţi sau acceptaţi să
activeze membri ai P. M. R., care şi-au subor
donat treptat organizaţiile frontului punându
le în slujba politicii comuniste. În acest sens,
edificator este raportul din 3 1 mai 1949: " În
urma instrucţiunilor primite de la C. C. (al
Frontului Plugarilor n.a.) referitoare la verifi

carea tuturor activiştilor salariaţi, am luat
legătura cu P.M.R. şi cu comisia centrală de
verificare a P. M. R. la care ne-a spus că, dacă
nu sunt membrii de partid (P. M. R.) şi sunt
membrii ai organizaţiei Frontului Plugari/ar să
fie verificaţi de secţia noastră de cadre de la
judeţ. Am luat legătura cu responsabilul ţără
nesc P. M.R. de la judeţ cu tov. Tot Geza care
ne-a repartizat pe tov. Saba Francisc şi am
"
format comisia de verificare 32. Deci nici

chiar proprii membri nu scăpau chiar neverifi
caţi, nu aprobaţi, de reprezentanţi ai P. M.R.
Cred că din această perioadă "anemia "
partidului Frontului plugarilor a devenit cro
nică, "aliatul " sucombând în pântecele P. M.R.

" 5-a completat o parte a dosarelor
activiştilor de la judeţeană şi plasă cu dovezi

Vasile Stancu
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Abstract
The cooperation of the Cou nty Committee of the Ploughmen's Front
with the Communist Party (The Romanian Workers' Party)
between 1946 and 1949
The subversion of Antonescu's dictatorship faced ali Romanian politica! parties with substantial issues regarding both
the present, but more importantly the future development of the country. Which will be the evolution of the country?
What direction will it follow, and which politica! powers? What attitude will the battling politica! powers adopt towards
this evolution? Which will be the tactics they will follow in the new historical perspective? These are some of the ques
tions that each politica! party had at the moment, including the Ploughmen's Front. Thus each politica! party tried to find
allies to reach their gaal - taking over the politica! power in the country or maintaining itself on the tap.
The article presents the way in which the Ploughmen's Front tied the alliance with the Trei Scaune County
Organisation, according to the documents researched at the National Archives from Sfantu Gheorghe. There have been
identified several stages, the final one being represented by the period between 1948- 1949, when the dependence of
the Ploughmen's Front towards the PRM became more prominent, leading to their fusion.
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