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La 25 octombrie I 7 noiembrie 1917 a izbucnit în Petersburg revoluţia
bolşevică. În mai :puţin de o saptlmână, Kenmski s-a recunoscut înfrânt şi a fugit.
Revoluţia bolşevici a ieşit învingătoare, iar Rusia avea ocazia să experimenteze
comunismul. Annata rusi s-a descompus., acest fapt având consecinţe devastatoare
nsupra moralului soldaţilor. Anarhia din capitala rusll s-a răspândit pe tot frontul şi
ameninţa întreg edificiul politic, economic şi social din Rusia;
Prin presă, manifeste şi discursuri revoluţionare ţinute în locuri publice,
bolşevicii au captat atenţia populaţiei iar demagogia lor flcea apel la instinctele
primare ale mulţimii, exploatându-le. Boierul şi burghezul de ieri, cărora mujicul rus le
purta respect, deveniserll peste noapte „duşmanii care au supt sângele poporului de sute
de ani".
Această situaţie anarhică era periculoasă nu numai pentru Rusia însăşi, ci şi
pentru România care, p~ · poziţia geografică şi combinaţiile politico-militare. ale
războiului, îşi legase:! soarta de cea a puterii de la răsărit 1 • Iar demagogia şi minciuna,
armele politice ale bolşevicilor, nu cunoşteau graniţe politice.
.
De altfel, în ţara noastrll, agitaţiile şi propaganda bolşevică au început încă din
anul 1918 când, în nordul ţării, un avion care zilnic flcQa legătura între bolşevicii ruşi
şi maghiari survola spaţiul aerian românesc şi arunca· manifeste care îndemnau
2
populaţia la nesupunere fa\! de autorit.Aţi • Mai mult, în prim!vara anului 1919, la
Budapesta, se edita ziarul de orientare comunistă „Glasul Poporului". Ziarul, tipărit în
limba.română, era răspândit de către jandarmii unguri populaţiei româneşti din Banat şi
călătorilor care veneau în România, în scopul de a răspândi cât mai mult ideile
bolşevice3 •
·
•
Propaganda comunistă capătă amploare pe măsură ce prizonierii de război
români se întorceau din lagărele de internare germane, austriece, maghi~, bulgare şi
chiar ruse. Înainte de a fi eliberaţi, cu câteva săptămâni înainte, prizonierii erau trataţi
cu respect, li se asigurau condiţii de detenţie decente, erau bine hrăniţi la cantinele

·Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti.
' Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României (1916 • 1919), voi. III, Editura Casei
Şcoalelor, Bucureşti, (1926), p. 8.
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Arhivele Naţionale - filiala Argeş, fond Prefectura Judeţului Argeş, dosar nr. 221 / 1919, f. 232.
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Idem, dosar nr. 23 / 1918, f. 1S2.
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Crucii Roşii şi, ceea ce este cel mai important, li se predau adevărate cursuri de
propaganclA bolşevicii în care erau învăţaţi ca, odată ajunşi acasă, să creeze un curent de
opinie ostil organizării de stat a României. în acest scop li se ofereau broşuri, manifeste
şi ziare tipiirite în limba română, prin care se propagau revoluţia şi anarhia. Odată
ajunşi la vetrele lor, prizonierii, în timp ce povesteau suferinţele îndurate în lagăre,
împărţeau tipăriturile aduse, care erau apoi interpretate în rău, dând naştere la curente
ostile administraţiei şi organizării sociale 4 • Cei întorşi din lagărele din Germania erau
sftltuiţi să creeze organizaţii sindicale cu caracter socialisHevoluţionar care, prin
propagandă, sil..ii atragă de partea lor şi pe ţlrani3 , inoculându-le idei referitoare la
desfiinţarea marilor proprietlţi şi împlrţirea plmântului în loturi fodividuale 6 .
Propaganda aceasta a avut un oarecare succes de vreme ce, în mai 1919, au
fost gllsite aSţJpra unor prizonieri întorşi din Germania manifeste revoluţionare tipărite
cu caractere roşii, pe care stătea scris Ion şi 1907. Conţinutul lor îi îndemna pe ţărani să
procedeze ca în anul 1907, adică să se ridice împotriva autorităţilor şi să provoace
tulburări sângeroase. Alţii aveau asupra lor broşuri cu titluri sugestive: Un an de /a
revoluţia rusd, Cdntecele revoluţiei, Cui ii trebuie ri1zboiul, Broşur.a Partidului Socia/Democrat al soldaţi/or ruşi, Ce vrea Partidu!Muncitoresc Naţionol-Sor;/alist sau ziarul
„Glasul Poporului"7 •
·
În mediul rural; propagandil în favoarea ideilor bolşevice ftlceau şi
comercianţii ambulanţi evrei care menţineau legătura cu bolşevicii din Rusia şi Ungaria
prin intermediul unor agenţi speciali. Propaganda era fllcută în. locuri publice pentru a
avea efect maxim. Acest fapt este demonstrat şi de o circulari confidenţială emisă la 11
februarie 1919 de Ministerul de Interne şi Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale
adresată poliţiilor din teritoriu care menţionează acest lucru şi care atrage atenţia asupra
faptului că „la sate, locurile cele mai propice pentru această propagandă sunt morile,
unde se adună locuitorii din toate plrţile şi discută în timpul ce-şi aşteaptă rândul la
mAcinat"1. O alta telegraml trimis! de acelaşi minister menţiona faptul că „la Ploieşti
vin regulat lucrători şi soldaţi din Transilvania, care fac agitaţii. Aducându-va la
cunoştinţA'acestea, vil rugăm a ·dispime asupra tuturor priz.onierilor înapoiaţi, precum şi
a persoanelor strline de locallcate, care prin leglturi de interese vin în contact strâns şi
permanent cu populaţia turalA şi acei care vor fi dovediţi că fac propagandă sau
instigaţii contra siguranţei statului, sl fie arestaţi, cercetaţi şi înaintaţi parchetului,
pentru a fi trimişi ln.aintea judecăţii"9 • Mai mult, în Basarab~ sub efectnl acestei
propagande, boicotul împotriva administraţiei româneşti se. continua chiar la mai mult
de un an de la unire. Astfel, la 21 mai 1919, într-o circulară a Ministerului de Interne,
Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale, se specifica faptul că în unele localitlţi alin
10
Basarabia se eliberau certificate-şi se redacta~respondenţa oficială în limba rusă .
Pe alocuri, în ţari, propaganda caplltl aspecte violente, soldate cu morţi şi
răniţi. Spre exemplu, la 14 decembrie 1918, în Bucureşti, pe strada Câmpineanu, un
'Ibidem, f. 144 şi 148.
5
Ibidem, f. I S I.
6
Ibidem, f. I 54.
1
Ibidem, f. I 55.
'ibidem, f. 148.
' Ibidem, f. I52.
III ibidem, f. 154.
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au deschis focul asupra unei p_atrule, rAnind grav mai multi
au ripostat şi .au ucis şase persoane, rănind alte 15, restul fiind

•

Situaţia

risca sll degenereze într-un conflict generalizat între autorităţi şi
cu ocazia sărblltoririi zilei de I mai. La 30 aprilie 1919,
nutoritllţile locale, poliţia şi patronii erau sflltuite de ministrul de interne, George
MArzescu, sll lase muncitorilor ziua de 1 mai ca zi liberi, pentru a preîntâmpina
111lburările prilejuite de interzicerea ei. Manifestaţiile care ar fi avut loc să nu fie
permise în oraşe şi pieţe publice, ci la periferie, sub forma unor serbări câmpeneşti,
pentru a se evita ocuparea cu forţa a vreunui serviciu public sau localul vreunei
nuloritllţi. Participanţii nu aveau voie sll poarte arme sau unelte cu care să poată comite
11gresiuni, iar cuvântările erau permise cu condiţia să nu se faci propagandll bolşevică.
l'otuşi, dacă situaţia ar fi devenit periculoasll şi ar fi d~lşit posibilităţile de intervenţie
nle poliţiei, Prefecturile puteau cere intervenţia armatei' .
Ecourile.propagandei bolşevice se fac prezente şi la Piteşti. Astfel, dacă la 31
mai 1919 Poliţia oraşului Piteşti infonna Pr.efectura Judeţului Argeş că „din cercetările
lllcute în acest oraş nu s-a găsit nici un număr din zil;UlJl bolşevic „Glasul Poporului" 13 ,
dlteva zile mai târziu, la 16 iunie, poliţia informa Prefectura Judeţului tă a găsit un
manifest scris de mână în gara locală, la Duminică T. Radu şi Ion Marin, angajaţi ai
1 'llilor Ferate, semn că bolşevicii câştigaseră câţiva adepţi şi aici. lată textul acestui
manifest:
„Crezul nostru celor drepţi,
Credem în Dumnezeu, dar nu credem în sateliţii de pe pământ.
Voi acei ce sunteţi jupuiţi şi despuiaţi de drepturile voastre. Credeţi că ceea ce
spune scriitoru) este aşa cum bate inima neiastră. Să nu credeţi în aceia ce vor sa vă
încânte linguşitori. Uitaţi-vă la dreptate că stă închisă într-un grilaj de fier.
Vor să fiţi tot la distanţă cu căciula în mână.
Priviţi-vă şi vedeţi că şade ruşine sa toleraţi punglşiile lor mârşave. Uitaţi-vă
cum vor să tragă foloase după spinarea voastra.
Uiuqi-vă bine cwn vor să vă pun! la jug.
Lepădaţi jugul care e.ste numai pentru,animale. ·
Voi ce sunteţi astăzi, observaţi ~i judecaţi.
Cel ce vă spune aci nu este politician.
Este om simplu din rândul vostru. Mai deşteptaţi-vă, ce dracu staţi amorţiţi!
Nu vedeţi că părinţii noştri dacă au:stat amorţiţi au murit Bra timpul lor? Voi trebuie să
trăiţi, să daţi dovadă ·copiilor voştri că aţi lepădat jugul ce se cuvine animalelor.
14
Dlllilnezeu e sus şi dracii sunt jos lângă voi. Vai!!" •
Propagandă se făcea inclusiv în instituţiile publice, după cum reiese dintr-o
circulară confid~ţială tr~ de Minipterul de. Interne Prefecturilor din teritoriu. În ea
se spunea ·că „se răspândesc din ,o.ou prin curţile institUţiilor publice şi caselor
particulare broşura Un an de la revoluţia rusă", iar autorităţile erau îndemnate să-i
~unpatizanţii socialiştilor
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descopere pe autori şi să aplice pedepse drastice: „ ... având în vedere pericolul pe care
îl reprezintă răspândirea acestei publicaţiuni, reînnoim ordinele date organelor
administrative şi jandarmeriei, pentru dovedirea vinovaţilor şi trimiterea lor în judecată,
avându-se ·deosebită grijA pentru a împiedica piitrunderea acestei broşuri printre
populaţia rurală" 1 '. Totodată, se cerea prefecturilor din judeţe sa folosească „mijloace
mai eficace pentru a trezi printre populaţie simţul adormit al patriotismului şi pentru a
16
administra la timp antidotul contra otravei propagandei bolşevice" .
Drept urmare, prefecturile judeţene convocau în şedinţe primarii din comune 17 ,
iar aceştia, la rândul lor, organizau adunări publice în care explicau sătenilor pericolul
reprezentat de bolşevici. În Argeş, spre exemplu, o astfel de adunare s-a desfăşurat la
23 decembrie 1918, la MAlureni, iar acolo s-au pronunţat împotriva activităţilor
bolşevice primarul ~i învAţltorul din localitate. lată textul integral al raportului pe care
aceştia l-au trimis Prefecturii dupl desflşurarea întâlnirii cu sătenii şi care reflectă
starea de spirit a populaţiei rurale în acele vremuri tulburi: „În faţa lDlei mAri de capete
am arătat lumii adunate în sobor naţional pericolul la care am expune ţara şi pe noi
înşine, dacă, dând ascultare gurilor rele şi uneltirilor vrtşmaşe, am căuta să devenim,
zdruncinAnd, nu evoluând după legile ţlrii, că republica la noi nu încălzeşte, că la
iubirea M. S. Regelui·trebuie sl răspundem arătând tot iubire, că pildele de sacrificiu şi
devotament tocmai de la Augusta familie au pornit.
Cetăţenii n-au nimic de zis împotriva Dinastiei, iar de republică n-a avut 'decât
unul de pomenit, şi acesta crezând că Republica nu exclude Dinastia, şi că acest sistem
de conducere a naţiunii e sinonim cu împărţirea tuturor moşiilor.
Sunt foarte nemulţumiţi însă cil n-au pământ, n-au islazuri, n-au nutreţ şi
puţinele vite ce le-au rlmas vor fi nevoiţi să le vândă, cA între proprietari şie~ clăcaşii
nevoiaşi, există arendaşul, că proprietarul nu s-a purtat tocmai omeneşte cu ei, că
despăgubiri nu li se dau, că de invalizi nu se îngrijeşte nimeni, că în multe cazuri
autorităţile se uită de sus la ei.
Vil asiguram însă ci, in ciuda tuturor nemulţumirilor, poporul acestui sat
formează o gloata disciplinată, o armată care aşteaptă ordine de la noi" 18 .
Urmare a acestor acţiuni desfăşurate de autorităţi în comune, spiritele s-au
calmat, iar propaganda bolşevică .a rAmas mrt urmări prea importante. De altfel,
comune din Argeş (Vâlsăneşti, Uda, Dănicei, Dâmbovnic etc.) raportau Prefecturii că
pe raza lor nu s-au găsit manifeste sau publicaţii bolşevice, nici activităţi ale acestora
nu s-au desflşurat 19 •
DupA cum s-a putut' vedea şi din raportul înaintat de primAria comunei
Mălureni Prefecturii Judeţului Argeş, ideile bolşevice n-au avut aderent! în rândurile
populaţiei rurale de la noi din judeţ şi din ţară în general, problemele cu care se
confruntau ţlranii fiind de altl natură. Atât ei cât şi locuitorii din oraşe au înţeles foarte
bine cA problemele lor nu pot fi rez.olvate peste noaj,te, cu atAt mai puţin punând în
pericol siguranţa statului român prin răsturnarea organizării lui politice, economice şi
·~Ibidem, f

149.

"'Ibidem, f 155.
17
O astfel de şedinta a avut loc şi în Argeş, la 16 decembrie 1918 (Arhivele Nationale - filiala Argeş, fond
Prefectura Judetului Argeş, dosar nr. 2311918, f 145).
'"Arhivele Nationalc- filiala Argeş, fond PrefecbJra Judeţului Argeş, dosar nr. 2311918, f. 145.
19
Ibidem, f. 163-166.
·
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sociale actuale. De altfel, prin acordarea dreptului de vot universal şi prin reforma
mare parte din aşteptlrile populaţiei au fost împlinite, sacrificiile lor în război
nefiind :zadarnice.
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ASPECTS OF THE BOLSHEVIK PROPAGANDA IN ROMANIA

AT THE END OF THE FIRST WORLD WAR
Abstract
This article refers to some of the most important aspects of the Bolshevik
propaganda at the end of the First World War and soon after it in Romania. There are
presented the few effects of the propaganda among the urban and rural population, and
the measures that state took against the Bolshevik propagandists in order to !imit their
actions.
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