DECLANŞAREA PROCESULUI REVOLUŢIONAR DIN ROMÂ.NIA
IN A U GUST 1944 ŞI PROBLEMA PARTICIPARII MASELOR
LA VIAŢA DE STAT
t>. MORĂRAŞU

Situlnd pe baze ştiinţifice concepţia despre istoria şi rolul maselor tn ac�st pro ces, fon
datorii teoriei revoluţionare a clasei muncitoare au arătat cA legităţile obiective care guvep�eazA
devenirea societăţii umane acţionează numai în şi prin a ctivitatea oamenilor, a forţelor sociale
dintr-o societate dată. Delimitlndu-se clar de concepţiile idealiste, mistice, volunta �te, In
opoziţie cu acestea, materialismul istoric "vede cauza ultimA şi forţa motrice hotAritoare a
tuturor evenimentelor istorice Importante In dezvoltarea economică a societăţii, In schimbArile
modulul de producţie şi de schimb, In lmpllrţirea societăţii In diferite clase, care decurge de aici,
şi In luptele dintre acestea" 1 .
Istoria societliţli omeneşti, preogresul economi c şi social sint de neconceput In afara
acţiunii maselor, forţa motrice fundamentală a "mişcării istoriei". Nu voinţa subiectivă a unor
personalităţi este acea care schimbă cursul dezvoltării omenirii, ci, evoluţia progresisti a socie
tliţii este determinată de masele largi populare, de lupta lor pentru făurirea propriei istorii, tn
conformi tate cu cerinţele obiective ale vieţii sociale. In ce priveşte personalitAtile, ele pot eon
tribui la transformarea lumii, la InfAptuirea aspiraţiilor inainta te ale popoarelor şi aceasta numai
In măsura In care Inteleg cerinţele leglce ale dezvoltării sociale.
Evoluţia societăţii româneşti, din cele mai vechi timpuri şi pinA astAzi, s-a datorat ac
ţiunii maselor populare, luptei lor necurmate pentru infAptuirea idealurilor de dreptate şi ega
litate socială şi naţională. Evidenţiind aceastA idee, Programul P.C;R. subliniază că " Intreaga
istorie a poporului român se lnfăţişează <·a istoria unor necontenite lupte de clasă, a bătilliilor
purtate de masele populare p e n tru lib<·rtate şi dreptate socială, pentru apărarea fiinţei na
ţ ionale şi neatlrna re, p en t r u progres şi civilizaţie "3 •
Revoluţia de eliberare socială şi uaţională, antifascistă şi antiimperialistă, din august
1944, a coustituit un moment istoric deosebit cind s-a manifestat cu pregnanţă rolul dceisiv
al maselor. "1\lăt·raţa e p op ec a insu r<'e\ici de acum trci decenii şi iumătate
arăta t ov a ri\ şul
Nicolae Ceau�rscu - a fost rc7.ultatul voinţei Intregului nostru popor, al acţiunii revoluţ ionare
a eroicei noastre !"lase m u ncitoare, a maselor largi populare, al unirii Intr-un front l a rg al tu
turor forţelor antifnsl"iste, dl'monatice, patriotice" 8• Astfel insurecţia a relevat incă o dată că,
·

.

-

1 Fr. Engels, Introducere la ediţia engleză (1892) a lucrării "Dezvoltarea socialismului
de la utopie la ştiinţă", ln M arx - Eng�ls, Opere, voi. 22, Ed. pol., Bucureşti, 1965, pag. 291.
2 Programul Partidului Comunist Român de făurire a societătii socialiste multilateral
dezvoltate şi înaintare a României spre comunism, Ed. pol., Bucureşti, 1975, pag. 29.
3 N i colae Ceauşescu, Cuvîntare la Adunarea festivă din Capitală organizată cu prilejul
Ymplinirii a 35 de ani de la revolutia de eliberare socială şi natională, antifascistă şi anii imperialistă
22 august 1 9 7 9, ln Romdnia pe drumul construirii societăjii socialiste multilateral dezvoltate, voi.
18, Ed. pol., 1979, pag. 576.
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In momentele de răscruce din zbuciumata istorie a românilor, intervenţia maselor a fost hotări
tonre, marile acţiuni din istoria noa stră naţională fiind, de fapt, opera maselor largi populare.
!n cele ce urmeazi!, nu ne propunem sli urmiirim toate aspectele participării maselor la
lupta revoluţionară declanşatli tn august 1944, ci doar un singur asprct, care ni se pare a fi deo
sebit de important, anume In ce mAsurii şi In ce forme revoluţia de Pliberare socială şi naţională
a impus, In faza ei iniţiali, al'ccsul maselor la conduct'rca ţiirii, la viaţa de stat.
Even iment istoric cu multiplr semnificaţi i, insurecţia naţionali armată, antifasl'istă
şi antiimperialistil din august 1 944 a inaugurat rpoca unor profun de transformări revoluţionare,
democratice In socielarea romAneascA, a cuceriri! puterii politice de ciltre clasa muncitoare şi
ceilalţi oameni ai muncii. Odatil cu insurecţia, pentru masele largi populare se conturează po
sibllitatea dobln dirii treptate, printr-o lupti! botilrită Impotriva claselor dominante, a unei
participări realP, efective la conducerea statu lui, la hotilrlrea destinelor proprii. Subliniind im
portanţ a actului revoluţionar din august 1944 sub raportul contribuţiei roaselor la InfAptuirea
a cestuia şi a v i ctoriilor obţinute, tovarăşul Nicolae Ceauşescu arăta că prin insuFI(cţie "mast>le
populare şi·au dobindit, cu arma In minii, dreptul la libertate şi neatirnare, dreptul de a fi
deplin stăpine pe bogăţiile naţionale, de a-şi făuri destinele potrivit intereselor şi aspiraUilor
proprii , precum şi posibilitatea de a construi pe pămlnlul patrid cea mai dreaptă şi mai !nain 
tată ori ndu ire socială - orin du irea sodalistă şi comunistă" 4 •
Schimhbile determinat e d e insurecţie In viaţa ţilril noastre, printre care amintim ares·
tarea g nvernului ant onescian , abolirea lrgislaţiri fascist e şi repunt'rea In vigoarP a Constituţ it•i
din 1923 , desfiinţarea laRărrlor de concrntrarc şi rlihcrarra drţinutilor comunişti şi antifascişt i
etc., au marcat trecrrea cu hotArire la actiunea de tnlăturarr a rlghnnlui dictatorial şi la rrsl n ·
bilirea unui regim l'Onstituţional, drmorratlr, hazat p e u n sistem d r dr<'pturi ş i libertAti ci\ ict•.
Rcinstaurarea unor astfel de drepturi - ca rgalilatPa In faţa legilor, dreptul de Intrunire, de
asociere, libertatea presei, a cuvintului, a conştiinţei pentru toţi cetăţenii ţării - a crt·at
posibilităţi legale· de a ctivitate şi manifestare In viaţa politică a tuturor partidelor şi organiza
ţiilor democratice, nefasciste. După 20 de ani de adlncă Ilegalitate, Partidul Comunist Român
intră In lrgalitate şi In scurt timp drvine principalul parti d politic al ţ !lril.
Cadrul politic creat In ţara noastră dupii insurecţie era nu numai complet schimbat faţă
de cel d in timpul lui Antonescu, dar, In multe priv inţe, era clar diferit şi faţă de cel existent In
perioada interbelică5• Descl!t nşate de robia fascistă, trezite la viaţa politică activă, masele îşi
manifestau cu putere voinţa de a folosi din pliD noile rl'a litilţi favorabile create prin victoria
insurecUei pentru apArarea şi promovarra intereselor lor vitale. Intrind viguros In arena vieţii
politice şi afirmtndu -se ca factor determinant pc acest plan, ele nu se vor mulţumi cu revenirPa
la '\ echile rinduieli politice democrat-burgheze, ci vor acţiona energic pentru instaurarea In
ţarii a unui regim de reală democraţie. Pe de altă parte, cadrul politic românesc postinsurec
ţional nu va rilmine a celaşi, el va suferi permanrnte şi adinci mutaţii, In concordanţă cu schim
bările pet recute in raportul forţelor de clasă. Aflate In pcrmanenlii ofensh·ă, actionind unite,
masele populare vor lărgi treptat spărtura provocatA de insurrcţie In sistemul politic hurghez
de guvcrnămint din ţara noastrA . Pe măsura modificării raportului forţelor de clasd, a crrştt>rii
luptei maselor se va accentua procesul de democratizare a vieţii politice româneşti, a aparatulu i
de stat, proces initiat de actul de Ia 2:1 August şi care, In perioada dată a revoluţiei, va culmina
cu instaurarea primului guvern democratic din istoria ţării. Contextul politic nou generat de
insurecţie va favoriza accesul crescind al poporului la rrzolvarea treburilor de stat, factor care
va reprezenta o expresie şi, In act>laşi timp, o condiţie importantă a adincirii revoluţiei.
In ridicarea maselor la lupta revoluţionarii, In mobilizarea lor Ia determinarea cursulu i
societăţii noastre un rol esenţial l-a jucat munca politică, ideologică şi organizatorică a Po.rtidu
lui Comunist Român - forţa de avangardA a clasei muncitoare, a oamenilor muncii. Exponent
conştient al năzuinţelor poporului, al cerinţelor obiective ale dezvoltării ţării noastre, parti du l
comunist a acţionat consecvent pentru antrenarea celor mai largi forţe sociale In jurul clasei
muncitoare, clasa cea mai Inaintati a societăţii, la lupta pentru continuarea procesului revo 
lutionar inceput prin victoria insurecţie!. In condiţiile ridicării hotărîte a oamenilor muncii la
făurirea conştientă a propriului lor destin, s-a probat Inalta capacitate politică şi organi zato
rică a P.C. R . , prestigiul şi influen1 a sa In ..,· iaţa ţării . Prin stabilirea, cu realism �i clarviziunc,
a obiectivelor momentului istoric dat, prin ampla a ctivitate de mobilizare a poporului la lnfăp4 Ibidem, pag. 5i8.
5 Vezi in acest sens Dumitru V. Firolu, Trans(ormările din perioada revolutiei populare
ş i a edificării socialismului oglindite in ello/ufia constitufională a statului roman, In "Anale de
blorle", nr. 2, 1974, pag. 52.
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tulrea acestor obiective, partidul comunist s-a dovedit a fi singura forţA politicii capab IIA sA
Indrume masele spre victorie. "tn ImprejurArile social-politice de după insurecţie, arăta tova
răşul Nicolae Ceauşescu, partidului nostru I-au revenit rAspunderi de importanţă istorică pentru
evoluţia destinelor poporului romAn, pe care el le-a Indeplinit cu cinste, dovedindu-se singura
forţA politică tn stare sA organizeze şi sA conducă lupta revoluţionară a maselor" 8 •
Orientarea partidului comunist spre forţele largi populare In vederea continuării revo
luţiei se tntemeia pe lnsuşin·a şi aplicarea creatoare a adevărurilor generale ale teoriei revoluţio
nare, In principal a tezei referitoare la rolul hotil.rltor al maselor In făurirea istoriei. De asemenea,
o InsemnAtate deosebită in acest sens a avut-o experienţa proprie, la loc de frunte lnscriindu-se
cea acumulată ln perioada anterioară insurt•c ţici. Luptele purtate Impotriva exploatării, a fas
cismului şi războiului hitlerist, succesele obţin ute în aceşti ani, vi ctoria din august 1944 - toate
acestea au evidenţiat cu tăril' rolul maselor. Tn lumina acestei valoroase experienţe, lărgirea
cuceririlor dobindite prin insurecţie, Infringerea Impotrivirii claselor exploatatoare şi stator
nicirea unor noi rinduieli social-politice şi economice impuneau ln mod necesar participarea
activA a maselor. Totodată, probl<'ma atragcrii maselor la lupta revoluţionară, la viaţa de stat
s-a aflat Intr-o legăturii directă nu numai cu natura transformArilor ce se impuneau ln Rom!\nla,
ci, mai ales, cu profunzimea acestora. Insurecţia, deşi a răsturnat regimul de dictatură fascistă
urit de Intregul popor, ea nu a afectat temeliile social-economice ale regimului claselor exploa
tatoare7. Mai mult, avind sprijinul partidelor "istorice" şi al monarhiei, forţele conservatoare,
care deţineau poziţii preponderente In guvernele succedate plnă la 6 martie 1 945, căutau sA
facă totul pentru păstrarea vechilor· rlnduieli. De aceea, pentru continuarea revoluţiei se impu
neau noi transformări social-politice şi economice. Profunzimea acestor transformări revolu·
ţionare cerea cu necesitate o participare mult mal largă şi mai activă a maselor populare la
desfăşurarea luptei revoluţionare şi, tn primul rind, la conducerea treburilor ţării. Cerinţele
dezvoltării luptei de clasă din RomAnia reliefau astfel valoarea deosebită, teoretică şi practică,
a tezei materialismului istoric potrivit căreia "odată cu profunzimea acţiunii istorice, va creşte
deci şi amploarea tnasei care o tnfăptuieşte" 8• Aceasta tnseamnă, după cum explica Lenin mai
tirziu, că, cu cit transformarea revoluţionară a societăţii este mai adtncă, cu atit mai conştient
şi mai activ participă masele largi la InfAptuirea ei. L enin a considerat această teză drept una
dintre cele mai profunde teze ale filozofiei marxiste a istoriei'.
Linia strategică şi tactică a P C . R . de atragere a maselor Ia lupta revoluţionară a fost
limpede exprimată lncă In primele sale documente publicate după 23 August. Prin aceste do
cumente comuniştii romAni se adresau celor mai largi forţe ale naţiunii, chemlndu-le Ia luptă
fără cruţare Impotriva J:!itleriştilor, a elementelor fasciste, pentru consolidarea libl'rtăţilor cu
cerite prin insurectie1o. De asemenea, analiza documentelor programatice elaborate din iniţia
tiva P.C.R. mal tirziu (de exemplu, Proiectul de Platformă al Frontului Naţional D emocrat,
Programul de guvernare al FND etc.\, precum şi activitatea politico-organizatorică şi ideologică
desfăşurată tn rindul maselor reflectă aceeaşi concepţir. a P.C.R. privind rolul hotărltor pe
8 Nicolae Ceauşescu, Cuvintare la sesiunea jubiliaru a Marii Adundri Naţionale consacratd
relei de-a X X X-a aniversări a eliberării României de sul• dominaţia fascistă. 22 august 1!174, In
România pe drumul constmirii societiiţii socialiste m u ltilateral dezvoltate, vol. 10, Ed. pol., Bucu 

reşti, 1 974, pag. 62�.
7 N i colae Ceauşescu,

Cum'ntarea la adunarea festivă cu prilejul celei de-a 25-a ani11ersări
a instaurcirii gUI>emului democratic de la r; m art i e 1 94.;, In Romtlll i a pe drumul construiri i societăţii
şocialiste m u ltilateral de: lloltate, voi. ·1 , Ed. pol . , Bucureşti , 1 9i0, pag. 624.
8 K. \larx - 1 ' 1'. En).lcls, Sfinta J wn i l ie, ln ()pere, vol. 2, E. S . P . L . P . , Bucureşti, 1 95!1, pal-\. 9 1 .
9 V. I . L enin, l.a c e mo.�ten ire rcnunţilm ?, In upcre com pl ete, ediţia a 1 1 -a, \ oi. 2, Ed.
pol., Bucureş ti, 1 9GO, pa:�. 542 - ;, t :i.
10 " l n ciocnirea i nc\ itabilă cu forţele hltlcriste - se arăta, de pildă, in lJecluratia C.C.
al P.C.R. din 24 august 1 9 4 4 - Panldul Comunist din România cheamă muncitorlmea, ţără·
nlmca, intelectualii şi pe toţi cetăţenii RomAniei Ia luptă fără cruţare . . . Impotriva duşmanului
de moarte al poporului român" (Vezi ,.România liberă" din 24 august 1944).
L a 28 august 1944, P.C.R. lansa un nou .4.pel in care form»la cu claritate obiectivele
luptei revoluţionare din perioada istorică respectivă şi prin care chema cele mai largi categorii
ale poporului Ia luptă unită şi fără cruţare pentru ,.a intări libertăţile cucerite prin insurecţie
(Vezi .. România liberă" din 30 august 1944).
Documentele elaborate de P.C.R. ln această fază de inceput a revoluţiei au contribuit
la clarificarea maselor, indlclndu-le obiectivele concrete de luptă şi, tn acelaşi timp, chemindu-Ie
iu se organizeze.
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trebuiau sil-I joace masele In InfAptuirea transformlrilor cerute de adincirea procesului re
'\ Olutionar.
Asigurar<'a unul acces real al maselor Ia conducerea statului - latură esentialA a proce
sului complex al antren ilrii maselor la lupta revoluţionarii, la viaţa politicii din România - era
condiţionată de tnfilptuirea unor schimbAri democratice In structura societilţii româneşti şi,
In primul rind, tn natura puterii de stat. Numai In măsuri In care puterea politicii exprima
şi realiza voinţa poporului, masele puteau participa la actul conducerii statului. De aceea, ana
liza noastră va urmări schimbările petrecute In conţinutul puterii de stat din România odată
cu victoria insurecţie! din august 1944 .
După cum se cunoaşte, problema puterii reprezintă problema fundamentală a oricărei
revoluţii. Nici o clasă socială nu-şi poate dobindi, consolida şi menţine dominaţia
In societate
'
· ,
fără a dispune de puterea de stat.
Experienţa revoluţionară arată lnsă că problema puterii politice nu se poate pune In
mod abstract, ruptă de Imprej urArile istorice concrete. Conţinutul puterii diferă In funcţie de
conditiile specifice ale fiecărei ţ ilri şi etape de dezvoltare. El f'ste determinat de natura bazei
economice, de structura de clasă, cit şi de raportul forţelor de clasă.
fn ce priveşte RomAnia, partidul comunist şi-a fixat ca obiectiv ese nţial al luptei sale
cucerirea puterii de cil.tre clasa muncitoare, In alianţă cu ceilalti oameni ai munc ii. Studiind
atent situaţia din ţară, partidul a ajuns la concluzia - confirmată,.. deplin de evoluţia uite•
rioară a evenimentelor - că acest obiectiv nu putea fi realizat dinlr-o dati!, printr-un singur
act, ci In mod treptat, pe măsura creării condiţiilor necesare. Această concepţie a comuniştilor
In problema puterii, cristalizată tncli Inainte de insurecţie, pleca de la condiţiile concrete tn
care urma să se declanşeze revoluţia In RomAnia, de la complexitatea şi natura sarcinilor ce
trebuiau lnfl\pluite. Obiectivele largi, cu caracter naţional, antlfascist impuneau o participare
a tuturor forţelor interesate, indiferent de natura lor de clasă. De aceea, singura condiţie pusli
de comunişti pentru ralierea la frontul naţional antifascist - realizat cu succes in vara anului
1944 - a fost atitudinea faţă de regimul antonescian şi războiul hitleristll. ln ImprejurArile
ctnd ţara se afla In pragul unei catastrofe naţionale, natura de clasA a diferitelor forţe ce urmau
să fie alrnsc In frontul naţional antlfascist nu se impunea pe primul plan. Plecind de la aceste
cond iţii specifice, P.C.R. a susţinut ideea unui guvern de coaliţie nationalA, care să cuprindă
toate fortele interesate In lnfiiptuirea sarcinilor luptei antihitleristt'u. Insurecţia nu şi-a pro·
pus, şi nici n-ar fi putut atunci, să rezolve problema puterii politice In fa'\'oarea oamenilor muncii.
Dar ln concepţia P.C.R. ea trebuia să reprezinte primul pas pe linia soluţionlirii depline a pro·
blemei puterii. Cucerirea treptatA a puterii politice, InlAturarea succesivă de la cirma ţării a
diferitelor cercuri ale claselor exploatatoare a constituit una din trăsăturile specifice, originale
ale procesului revoluţionar din România. Pe măsura doblndirii puterii, a InfAptuirii celorlalte
sarcini ale revoluţiei se va extinde şi adinci, in fonne diverse şi mereu noi, participarea realii. a
maselor la condu cerea treburilor de stat.
Insurecţia din august 1 944 a detenninat schimbări importante la nivelul puterii de stat,
deschizind perspectiva soluţionării treptate a problemei fundamentale a revoluţiei In interesul
maselor muncitoare. Prin lovitura dată poziţiilor politice ale claselor dominante (acestea au
fost nevoite să accepte planul propus de P.C.R. pentru scoaterea ţării din situaţia In care se
afla, să admită prezenţa comuniştilor In guvern etc.), insurecţia marchează, după părerea noastră,
Inceputul destrămării puterii de stat burgheze, proces care se va accentua rapid tn lunile ur·
mătoare.
11 D e pildă, In Platforma program din 6 septembrie 1 941, P.C.R. sublinia că estt' gata
nSă colaboreze CU toate partidele, grupările, personalităţile politice, CU toţi patrioţii români .. ,
punind ca singur criteriu al colaborării atitudinea faţă de ocupanţii hitlerişti, de dictatura mlll·
taro-fasci stă şi de războiul criminal contra Cniunli Sovietice" (Vezi Documente din istoria Par·
tidului Comun ist din România, ed. a li-n, EPLP. 1 953, pag. 347) .
12
Tot In Platforma program dln 6 septembrie 1 941, P.C.R. propunea, alături de alte
obiective, răsturnarea dictaturii milltaro-fasciste şi formarea unui guvern al independenţei
naţionale, cu participarea reprezentanţilor tuturor forţelor patriotice.
In Manifestul programatlc al Frontului Unic Muncitoresc dat publicităţii la 1 Mai 1944,
cele două partide ale clasei mun citoare chemau forţele patriotice, antlhitlerlste să se unească
pentru " ' " Răsturnarea guvernului Antonescu. Formarea unui guvern naţional dln reprezen·
tanţll tuturor forţelor antihitleriste" (Vezi Documente din istoria Partidului Comunist din
llomdnia ed. a II-a, EPLP, 1953, pag. 347 şi 382).
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I n locul guvernului antonescian arestat, l a conducerea 1ării s-a instaurat, t n seara zilei
de 23 August 1944, un guvern de uniune naţională, expresie a largii coaliţii de forţe antihitle
riste realizată de P.C.R. tn vara aceluiaşi an. Noul guvern, prezidat de generalul Constantin
Sănătescu, reflecta raportul forţelor de clasA creat In perioada de pregătire şi tnfăptuire a in
surecţie! naţionale. Majoritatea membrilor acestui guvern erau, In genere, personalltăţi legate
sau influenţate fie de partidele "istoriceu, fie de cercurile palatului regaJ13•
Alcătuit In condiţiile victoriei insurecţiei, guvernul Săn!itescu avea de rezolvat sarcinile
impuse de momentul istoric dat, de caracterul democratic şi naţional antlfascist al insurecţie!
armate vlctorioaseu. Natura antifascistă a sarcinilor guvernului ne permite să desprindem
caracterul lstoriceşte necesar al acestuia .
Prin actul insurecţional de la 23 August 1944, puterea de stat dictatorială a fost Inlo
cuitA cu o putere de stat nouă, de esenţă burghezo-democratică. Noua putere era formatii din
reprezentanţii forţelor participante la pregătirea şi desfăşurarea insurecţie!, adică a forţelor
politice antlhitlcristc grupate In BND '", a cercurilor armatei şi ale palatului regaJl•. AceastA
structurA a cabinetului era consecinţa activităţii Intense a P.C.R., desfăşurată Inainte de in
surecţie, pentru unirea tuturor forţelor antlhitleriste, cit şi a muncii sale In armatA, a legătu
rilor stabilite cu numeroşi generali şi ofiţeri patrioţi. Din analiza componenţei guvernului re
zulta, prin urmare, cA forţele conservatoare deţineau poziţii preponderente in cadrul acestuia.
Dar victoria lnsurecţiei a pus clasa muncitoare, pentru prima dată In istoria existPnţei
sale, In altuaţia de a fi participantii la guvernarea ţării, ceea ce a Insemnat un moment de co
titurA In atragerea maselor muncitoare la viaţa de stat. Se deschide etapa participării n·ale
adincirii procesului revoluţionar.
Astfel, In cadrul guvernului format la 23 August 1!i44 intrau şi doi repre�en la n l i ai
clasei muncitoare (Lucreţiu PAtriişcanu - P.C.R. şi C-onstan tin Titei Petrcsl'u - P SD ) care
aveau calitatea de miniştri de stat fără portofoliu. Reprezentantul partidului comunist a de
ţinut, plnă In septembrie 1 944, şi interimatul la Ministerul de Justiţie, situaţie de natură să
garanteze instituirea · unui cadru juridic nou, favorabil atragerii şi participării maselor la viata
politică a \iirii. Prin intermediul acestor reprezentanţi, forţele populare nu avut o contribuţie
import.Rntă la elaborarea şi adoptarea hotărlrilor de stat din acel moment istoric, holărlri care
au influenţat considerabil evoluţia ulterioară a evenimentelor din România.
Examinarea atentă a structurii cabinetului şi a condiţiilor istorice In care s-a instaurat
relevă concluzia, subliniată in literatura de specialitate18, că ponderea In guvern a diverselor
forţe sociale şi politice nu corespundea contribuţiei efective a acestora In mişcarea de rezistenţă
antifascistă şi tn acţiunea de doborlre a regimului antonescian. Includerea, de pildă, a numai doi
reprezentanţi ai clasei muncitoare tn guvern era In totală neconcordanţă cu rolul pe care această
clasă şi organ izaţiile ei I-au avut In rezistenţa antifascistă, In pregătirea şi tnfăptuirea insurecţie!
naţionale. Constatarl'a de mai sus se explică prin aceea cA partidele ,,istoriceu au refuzat alcă
tuirea unui guvern din rcprl'zentanţii tuturor forţelor politice antibitleriste, cum preconizase
13 1\. Kareţchi, Problem e ale tacticii P. C . R. în perioada luptei pentru instaurarea puterii
populare, In "Cen:etărl istorice", Iaşi, 1 970, pag. 253.

H In Declaraţia guvernului se arăta, printre altele, următoarele : "1\stăzi dktatura a
fost lnlăturată. Poporul reintră In drepturile lui. Regimul politic pe care Il vom tnfăptul va fi
un regim democratic, in care libertăţile şi drepturile cetăţeneşti vor fi garant ate şi respectate"
("România liberă" din 24 V l l l 1944).
• Blocul Naiional l>emocratic a fost creat in luna iunie 1944, pe baza acordului Incheiat
Intre P.C. H., P. S.D . , P.N.'J. (Maniu) şi P.N.L. (Brătianu). Platforma de acţiune a l'elor patru
partide prevedea scoaterea Homâniel din războiul antisovietic, alăturarea el Naţiunilor L1nite,
eliberarea ţării de sub dominatia fascistă, restabilirea in dependenţei şi suveranltdţll na1ionale,
inlăturarca dictaturii fasciste şi instaurarea unui regim democratle.
1& Structura guvernului era următoarea : preşedinte ; 4 miniştri secn·tarl de stat fării
portofoliu, care aveau rolul de vicepreşedinţi (este vorba de rcprezentanill partidelor din
B.N.D. ) ; 9 miniştri şi 5 subsecretari de stat.
Din totalul de 9 departamente, () erau ocupate de genl'rall activi. Departamentele Afa
cerilor Străine şi Agriculturii erau deţinute de specialişti. Interimatul Ministerului de .Justiţie
era asigurat de L aurenţiu Pătrăşcanu. ln ce priveşte subsecretaril de stat, aceştia erau, de ase
menea, militari ("România liberă" din 24 august 1944 ; "I.ibertatea" din 25 august 1944).
11 Ve;d Paraschiva Nichita, C ucer ire a puterii centrale de stat de către clasa muncitoare
fn alianţă cu ceilalti oameni ai muncii (23 August 1 9 4 4 - 3 0 Decembrie 1 9 47), in vo1umul 3 'J De
cembrie ' 47. Prem ise şi semnificatii, Buc urcştl, 1972, pag. 18.
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partidul comuni�t. Astfel parti dele .,istorice", chiar In condiţiile acceptării colaborării cu P.C.R.
şi PSD tn vederea răsturnării regimului antonescian, scoaterii României din războiul hitleris t
şi eliberării ci, rămlneau in continuare potrivnice participării maselor largi la conducerea statului.

muncitoare in �uvern. Văzută prin prizma condiţiilor social-politice din acea perioadă, prezenţa
Desigur, analiza

problemei

nu se poate opri la ponderea numerică a partidelor clasei

celor doi reprezentanţi ai c las e i munci toare In guvern avea semnificaţii politice multiple şi de
mportanţă deosebită.

Astfel, se impune subliniat faptul că partidele claselor cxploatatoare n-au putut evita
conclucrarea in �uvern cu partidul comunist, pe care in trecut il ţinuseră tn adincă ilegaliatc,
şi cu partidul social-democrat. Aceasta i lustrează ne putinţa claselor dominante de a acţiona
deschis lmpotrh·a clasei munc itoare care lşi afirma cu putere crcsctndă rolul �nducător.in lupta
revoluţionară ce se desfăşura. Prin admiterea P.C . R . in guvern, politica anticomUIÎtstă promo
vată de clasele exploatatoare timp de patru decenii a primit o puternică lovitură. In acelaşi
timp, Intrarea celor doi reprezentanţi tn guvern exprima şi forţa politică a celor două partide
muncitoreşti, In primul rind a parti d ului comunist. Problema puterii politice in Homânia nu
mai putea fi rezolvaU fără conlucrarea, intr-un fel sau altu1, cu muncitorimPa, clasa cea mal
ava nsată a societăţii romftneşti , purtătoarea aspiraţ iilor de dreptnte şi · libertate socială ale In
t regului popor. Totodată, în condiţii le deţinerii maj orităţii portofoliilor de că\re forţele intere
sate in conservarea vechilor rin duieli burgheze interbelice, inclu�u celor ,doi reprezentanţi
ai clasei muncitoare In guvern constituia o garanţie a unei evolutiT'democratice a vieţii social
politice din Romtlnia pe linia satisfacerii năzuinţelor fundaml"ntale ale mnselor muncitoare şi
dezvoltă rii luptei revoluţionare. Prin reprezentanţii lor, cele două partide muncitoreşti, spri
j inite de forţele populare, vor apăra şi promova interesele clasei muncitoare, ale oamenilor
muncii la nivelul organului central al puterii de stat. Pe măsura adincirii procesului revoluţio
nar, poziţiile clasei muncitoare, ele forţelor consecvent democratice In guvern şi in aparatul
de stat vor fi lărgite. Activitatea reprezentanţilor oamenilor muncii In organele de stat va fi
sprijinită şi se va Imbina tot mai mult cu acţiunile de jos ale maselor.
fn coneluzle odatA cu insurecţia clasa mun citonre devine, pentru prima dată tn istoria sa,

participantil la gm•ernarea Jilrii, la executarea puterii centrale fn stat. Aceasta a constituit nn

pas pe linia cuceririi Intregii puteri politice de către oamenii muncii. Prin răsturnările produse
tn viaţa social-politic4 a României, insurecţia a deschis drumul atragerii şl participării reale,
efective a maselor la conducerea statului, la rezolvarea problemelor majore ale dezvoltării so
cietăţii româneşti. Incepind elin acest moment, destinele istorice ale naţiunii noastre vor fi
hotărtte, Intr-o măsură cresclndă, de c4tre masele largi populare, conduse de partidul comunisti.

Actul insurecţional n-a tnsemnat pur şi simplu o revenire la sistemul democraţiei burgheze
Interbelice, ci, el a constituit un punct de plecare spre o democraţie superioară, Inceputul . unui
p roces de adinci transformări revoluţionare in societatea românească17• Deşi intenţia claselor
dominante era aceea de a menţine rtnduielile democrat-burgheze tradiţionale, viaţa politică
din România se caracteriza, tn acel moment istoric, printr-o serie de elemente care indicau clar
o perspectivă nouă societăţii noastre. Dintre aceste elemente, se impun a fi menţionate urmă·
toarele : Scoaterea de către insurecţie la suprafaţa vieţii politice româneşti a maselor populare
care tşi manifestau neclintit hotărirea de a continua lupta pentru apărarea -şi dezvoltarea cu
ceririlor obţinu te ; manifestarea maselor ca principală forţă ce avea să determine cursul dezvol
tării ulterioare a României ; <'xistenţa unui cadru juridic favorabil dezvoltării luptt'i revolu
ţionare - sistemul de drepturi şi libertăţi cetăţeneşti reinstau rat prin repunerea In vigoare a
Constituţie i din 1923 ; existenţa unei forţe politice capabile să organizeze şi să conducă masele
tn lupta pentru noi victorii - partidul comunist ; lndepărtarea din viaţa politică a ţării a le
gislaţiei şi a grupărilor fasciste şi interzicerea prin lege a activităţii lor ; intrarea, pentru prima
dată, a reprezentanţilor clasei muncitoare In guvern, ceea ce releva rolul şi prestigiul dobindite
de aceasta clasă In lupta revoluţionară şi, totodată, constituia o garanţie a trecerii la infăp
tui rea unor noi transformări de structură tn societate.
In faza in iţială a revoluţiei, actul participativ a îmbrăcat forme specifice, impuse de
realităţile concret-istorice din ţara noastră.
Insurecţia - care "a răsturnat regimul politic al dictaturii militaro-fasciste, forţele
cele mai reacţionare vlndute Gennaniei fasciste şi a lichidat dependenţa de imperialismul
german şi de orice imperialism, ducind la Intoarcerea armelor impotriva armatelor hitleriste şi
17 Vezi in acest sens şi Dumitru Turcuş, Pagini
populare in Rom,'lnia, Edit. ştiinţifică, 1 pa g. 1 971,29.
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la Izgonirea lor d e p e teritoriul ţării . . . " 1 8 a fost rezultatul direct a l acţiunii mase-lor, a l voin!ei
lor unanime de a imprima un nou curs dezvoltării României. Expresia cea mai lnaltă a acestei
participAri a constituit-o activitatea PCR - forţa politică ce a j u cat rolul principal in prl'gă
tirea, organizarea şi desfăşurarea actului insurecţional.
Odată cu insurecţia, masele, prin forţele politice care le reprezentau, Incep să aibă acces
In mod ef{'cliv la guvernarea ţării, la adoptarea deciziilor fundamentale de stat. Partidul comunist,
cel mai autentic exponent al năzuinţelor poporului, a avut prin reprezentanţii săi (in special
Lucreţiu Pălrăşcanu) un rol important in elaborarea şi definitivarea documentelor care au
pregAtit şi au favori1.at apoi dcsfAşurarea insurecţie!. Trebuie amintit aici şi faptul că Lucreţiu
Pătrllşcanu , reprezentantul P . C . H . in guv{'rnul instaurat la 23 August 1944, In cadrul căruia
deţinea şi interimatul la Ministerul Justiţiei, a fost acela care a condus dele.ga ţia României care,
la sfl.rşitul lunii august, a plecat la Moscova pentru Incheierea armistiţiului cu Naţiunile Unite .
Astfel comuniştii au participat direct şi la reglementarea situaţiei internaţional!' a ţării in con
formitate cu schimbilrilc intervenite la 23 August.
Insurecţia 11 impus definitiv masele populare In arena politică, unde devin factorul dl'
termlnant. Prezenţa efectivă şi cresctndă a lor In confruntările politice a asigurat l'Yoluţia so
cietăţii româneşt i spre o democraţie superioară, spre o democraţie a poporului.
Toate aceste direcţii ale actului participativ s-au desfăşurat, pe de o parte, In contexl u l

răstumllril prin forţă a regimului antonescian şi a luptei Impotriva trupelor hitlcristc pentru
eliberarea ţării, iar pe de altA parte, pe fondul colaborA rii dintre forţele consecvent democratice
partidele ,.istorice" şi cercurile palatului regal. Aflate Intr-o strlnsă unitate dialeetică, aeeste
direcţii nu s-au născut spontan , ci ele au fost rezultatul nemijlocit al activităţii compll'xe a
P.C.R. Conducerea de că trc partidul comunist a imprimat, tot mai mult, participării masl'lor
la viaţa politică, la conduc el't'a statului un caracter conştient şi organi1.at, asigurînd, in an
samblu, manifestana acestora ca făuritoare ale istorici, all' propriului lor dl·stin.

LE DEVELOPPEMENT D E LA REVOLUTION DE ROUMAN IE EN A00T 19H ET LE
PROBLEME DE LA PARTICIPATION D E S MASSES POPL"LA IRES A LA V IE D'ETAT
R e s u m e
L 'insurection de l'AoQt 1944 a inaugure l'epoque de profondes transformations revolu
ţiona îres dcmocratiques dans la societe roumaine, la conquHe du pouvoir politique par les ou 
vriers. Elle a erec un c.adre politique complHement nouveau, favorable a l'affirmation des mas 
ses dans la vie social-politique du pays. A u fur e t a mesure du changement du raport des forc es
de clnsse, ce cadre permettra la transformation graduelle de la partlcipatlon des mnsscs a la direc
tion d ' Etnt dans un falt real, ce fait presentant des impllcations les plus profondes pour le de 
veloppcment de la socieU roumainc.
La presence et l 'ascension des masses dans la vie politique du pays, leur participation
a la dc!tcrminntion du cours de la societc roumaine ont eu lieu a la suite de ! ' intense activite
cntrepri se par P.C.R. - la force d'avangnrde de touts les ouvriers. L'ouvrage reflete large
mcnt la conception du Parti Communiste Roumain eoncernant le rOle des masscs au processus
revolut ionail't' .
T.e 23 Aol'lt 1944 la classe ouvriere participe, pour la premiere fois, a la formation du
gouvernemcnt, exer�ant son pouvoir en Etat. C'est le premier pas vers la conquise de l'cntier
pouvoir politiquc par les masses ouvrieres, la reallsation d'une participation large et effl'ctive
de celles-ci â la direction de I'Etat. Au fur et a mesure a l'approfondissemen t du processus re
volutionaire, )'acte de la particlpation connaltra dans notre patrie de nouvelles dimemions.

18 Nicolae
Ceauşescu, Cuvintare la A dunarea festir•ă din Capitală organi:atu cu prilejul

Implinirii a J.S de w1i de
lisiti. 2:! auyust 1 9 7 11, In

la rer•olufia de eliberare socială

Rom!in ia pe drumul construirii
voi. 1 8, Ed. pol . , Hucureşti, 1!179, pag. 578.

şi nafională, antifascistă �i antiimperia
sociellifii socialiste multi lateral drzvoltcrtr.
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