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RELAȚIILE ROMÂNO-IUGOSLAVE ÎN PERIOADA  

CONFRUNTĂRII DINTRE STALINISM ȘI TITOISM 

CEZAR AVRAM 

Abstract: The dissociation movement from the post-war years represented the 
first reaction, coming from the communist world, against the politics of 
Moscow and of Joseph Vissarionovich Stalin. Tito tried to become closer to 
the occident, yet without renouncing his political programmes inspired by the 
Marxist ideology. By opposing against the Soviet tendencies from the years 
of the Stalinist totalitarianism, he generated a Tito-Stalin conflict that would 
divide, for the first time, the communist world. The Tito-Stalin duel would 
manifest diversely, from an economic boycott, political isolation, to 
espionage and menacing with the armed intervention. The Romanian 
communists, led by Gheorghe Gheorghiu-Dej, also involved in the fight for 
power, condemned the Titoism, looking for Stalin’s support. The popular 
democracy countries, among which Romania, opted for the collaboration 
with USSR, even if they had to end the connection with Yugoslavia.  
The two authors, succinctly, based on the bibliographic information, present 
aspects from the years of the Yugoslavian crisis, accentuating the 
confrontation between Titoism and Stalinism, along with the position 
Romania approached in the conflict.  

Key words: Titoism, Stalinism, political relations, armed incidents, 
deportations. 

 
Prima reacție postbelică în lumea comunistă împotriva politicii Moscovei, în 

general, și a lui Iosif Vissarionovici Stalin, în special, s-a datorat „mișcării de 
nealiniere” inițiată de către Belgrad. Este perioada în care Iosip Bross Tito a 
încercat o apropiere de occidentali, nerenunțând, însă, la programele sale politice 
inspirate din ideologia marxistă. Iugoslavia a reprezentat prima breșă în sistemul 
monolitic comunist.  

Pentru Stalin, comunismul părea de neconceput fără prezența sa și a Uniunii 
Sovietice, iar pentru Tito, mai ales după 1948, comunismul iugoslav a însemnat un 
factor de unitate și de bunăstare pentru popoarele care alcătuiau Iugoslavia. 
Cominternistul iugoslav, personaj temut pentru Moscova, a luat poziție împotriva 
boicotului economic, a izolării politice și a amenințării armate a lui Iosif 
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Vissarionovici Stalin care se considera promotorul politicii comuniste 
internaționale. Personalitatea lui Stalin a reușit să se impună încă din timpul celei 
de-a Doua Mari Conflagrații Mondiale, când intonarea Internaționalei a fost 
înlocuită cu un imn național care îl proslăvea pe secretarul general al Partidului 
Comunist1.  

La Congresul al XIX-lea al P.C.U.S., din anul 1952, termenul de „bolșevic”, 
alăturat Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a dispărut, asigurându-se, astfel, 
unitatea partidului în jurul lui Stalin2. Deciziile lui Stalin privind desființarea 
Cominternului în 1943 au făcut din conducătorul sovietic un „monarh liberal” 
pentru lumea occidentală cu care se putea ajunge la un acord. Stalin va apare în 
deceniul al 5-lea al secolului al XX-lea ca un promotor al păcii și un învingător al 
regimului nazist. În aceste momente, când Europa milioanelor de victime, vlăguită 
de război, uitase „marile epurări” din anii 1936-1938, amputările teritoriale 
realizate în defavoarea viitorilor sateliți ai U.R.S.S.-ului în urma pactului 
germano-sovietic din 1939, Tito se va opune totalitarismului stalinist. Dacă în 
februarie 1948, Cehoslovacia va intra în sfera de influență sovietică pentru faptul 
că „Marele eliberator” apărea ca un promotor al păcii și al „democrațiilor 
populare”3, cu Iugoslavia lucrurile nu stăteau deloc așa. Tito și partizanii săi 
eliberaseră țara în proporție de 90% fără sprijinul armatei sovietice și nu se dorea 
să-i fie oferit lui Stalin acest merit, care-i declarase lui Milovan Djilas că peste tot 
unde erau prezente armatele sale existau regimuri fidele. Înființarea Cominform-
ului în septembrie 1947 va confirma supremația părintelui „popoarelor”4 asupra 
unei părți importante a Europei postbelice. Andrei Jdanov, mentorul 
Cominformului, a împărțit cele două sisteme politice ale momentului în Lagărul 
imperialist antidemocratic și Lagărul antiimperialist democratic. Iosip Tito nu va 
adera la niciunul din cele două lagăre, fapt care va folosi la obținerea unui capital 
politic occidental considerabil5. La început, Cominform-ul și-a stabilit cartierul 
general la Belgrad, moment în care se va edita revista „Pentru pace trainică, pentru 
democrație populară”. Stalin urmărea, încă de la început, să întărească 
supravegherea sovietică asupra partidelor comuniste din Europa răsăriteană precum 
și din Franța și Italia, contracarând influența americană ce era fondată pe Doctrina 
Truman și planul Marshall6. 

 
1 Vezi Mircea Chirițoiu, Stalinismul în Europa răsăriteană, în „Arhivele Totalitarismului“, 

Anul VII, nr. 24–25, p. 62. 
2 Vezi pe larg Pierre Milza, Serge Brestein, Istoria secolului XX, vol. II (1945–1947), 

București, Editura ALL, 1998, pp. 86–87. 
3 Vezi Jean Francois Soulet, Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele 

noastre, Iași, Editura Polirom, 1998, p. 12. 
4 Titlul atribuit, în anul 1949, la a 17-a aniversare a lui Stalin. 
5 Cominform-ul se va dizolva în 17 aprilie 1956, în anii destalinizării. 
6 La reuniunea de constituire a Cominform-ului din orașul Szklarska-Poreba, din Polonia, au 

participat reprezentanți a 9 state și partide comuniste din Europa: U.R.S.S., Italia, Franța, Polonia, 
Cehoslovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Iugoslavia. Stalin a știut să-și elaboreze politica de-a 
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Ruptura dintre Iugoslavia și U.R.S.S. s-a produs la scurt timp după constituirea 
forului comunist ce înlocuise Cominternul. Tito fusese cel mai bun elev al lui Stalin 
în implementarea modelului sovietic. El a încercat să reproducă mecanismele 
sovietice în viața economică, politică, socială și culturală a Iugoslaviei7. Cu toate 
acestea, apariția schismei iugoslave s-a datorat dorinței lui Tito de a păstra 
independența politică absolută a Iugoslaviei. Litigiul s-a datorat și inițiativelor lui 
Tito de a reorganiza raporturile interstatale din Balcani. Imicstiunea sovietică în viața 
internă a statelor comuniste și implicit a Iugoslaviei și Albaniei va constitui punctul 
nevralgic al raporturilor U.R.S.S.-ului cu cele două state. La începutul anului 1948, 
Tito își manifestase dorința de a plasa sub comandament federal armata albaneză, în 
vederea rezolvării conflictului civil din Grecia, în care protagonistul principal era 
generalul Marcos. Gheorghi Dimitrov, liderul bulgar, dorea federalizarea Balcanilor 
prin cooptarea în acest proiect a Ungariei, Cehoslovaciei și Poloniei. România urma 
să facă parte din noul stat federal. Stalin încerca să obțină semnarea unor acorduri 
care ar fi transformat țara lui Enver Hodja (Albania), drept a șaptea republică a 
confederației slavilor sudici fără existența unor motive etnice.  

Proiectele existente, în schimb, în zona Balcanilor îl vor nemulțumi pe Stalin, 
care îi va convoca, în 11 februarie 1848, pe Kardelj și Dimitrov. În corespondența 
secretă dintre Moscova și Belgrad au apărut, în primăvara 1948, reproșuri la adresa 
Iugoslaviei, făcute de Stalin, precum: lipsa spiritului revoluționar, indulgența 
manifestată în problema chiaburilor, nerespectarea ordinii și democrației în cadrul 
partidului, ostilitatea față de sovietici8. În relațiile economice sovieto-iugoslave, 
condiție importantă în refacerea postbelică, Stalin s-a limitat la transporturile 
fluviale și aeriene. Sovieticii au încercat să impună clauze draconice Iugoslaviei și, 
desigur, și României. Construirea unei companii petroliere sovieto-iugoslave, într-o 
țară cu o contribuție importantă în lupta antifascistă din Balcani, nu avea să fie 
acceptată de Tito, în timp ce în România s-au înființat Sovrom-urile, o cale de 
spoliere considerabilă. Crearea, în 5 ianuarie 1948, a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc (C.A.E.R.) s-a dorit a fi o contrapondere și o stopare a 
comunismului în procesul de reconstrucție postbelică9. 

 
lungul timpului și evenimentelor în funcție de necesitățile momentului, fiind conștient de importanța 
pe care o are ponderea militară în negocieri. Tito, se pare că a știut chiar de la Stalin faptul că „cine va 
ocupa teritoriul își va impune propriul sistem social și politic“ acolo unde va avansa armata sa (vezi 
Vezi Jean Francois Soulet, op. cit., p. 80). 

7 Spre exemplu, serviciul de securitate iugoslav – O.Z.N.A. se constituise după modelul 
N.C.V.D.-ului sovietic. 

8 Vladimir Dedijer, în lucrarea sa dedicată lui Tito și apărută la New York, arăta faptul că 
„Uniunea Sovietică își propusese să ne aservească economic țara, să facă din ea o sursă de materii 
prime și o dependință a economiei ruse, să împiedice industarlizarea și să întârzie dezvoltarea 
socialismului la noi“ (Apud Stelian Tănase, Tito, drumul spre putere, în „Dosarele istoriei“, nr. 3, 
1998, p. 15). 

9 12 martie 1947 – Doctrina Truman; planul Marshall din 5 iunie 1948; Iugoslavia și China au 
rămas în calitate de observator în CAER, iar din 1957 li se va alătura și Coreea de Nord. 
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Din perspectiva lui Stalin, deși radicalismul iugoslav și controlul unei 
regiuni cruciale din punct de vedere strategic avansau U.R.S.S.- ul, „devotamentul 
iugoslav față de bolșevism a fost dintotdeauna puțin cam prea aprins”10. Lui Stalin 
„îi păsa mai puțin de revoluție și mai mult de putere”11. U.R.S.S. se dorea a nu fi un 
model de revoluție, ci „unicul model”12. Dezacordul dintre Tito și Stalin a fost 
făcut public în anul 1948, când U.R.S.S. va sista tratativele comerciale.  

În martie 1948, din cauza nesupunerii lui Tito, Stalin a anunțat retragerea 
consilierilor săi militari și economici, derutat de amploarea conflictului. În 28 iunie 
1948, Stalin, dorind impunerea supremației asupra Iugoslaviei, s-a folosit de 
Cominform-ul, reunit la București, care a condamnat politica „libertină” a lui Tito. 
Congresul Partidului Comunist Iugoslav, reunit în 21 iulie 1948, îi va aduce sprijin 
masiv lui Tito care imediat va trece, fără menajamente, la eliminarea elementelor 
prosovietice. Stalin nu a putut să conceapă construirea edificiilor socialiste fără 
influența sa, fapt ce i-ar fi  adus atingere prestigiului și personalității sale. 
Telegrama lui Vyaceslav Molotov, din 18 martie 1948, adresată lui Tito, califica 
proiectele de federalizare a Balcanilor, ale conducătorului iugoslav, ca „un act de 
neîncredere față de funcționarii sovietici din Iugoslavia, ca o manifestare a 
atitudinii neprietenești față de U.R.S.S.”13. Secția internațională a C.C. al P.C.U.S. 
a întocmit un rechizitoriu la adresa comuniștilor iugoslavi în care se afima că 
pozițiile adoptate de Iugoslavia erau antimarxiste și antiimperialiste14. 

Cu multă perseverență, Stalin a încercat să creeze o frondă în Partidul 
Comunist Iugoslav. Tito, observând tendința Kremlinului, și-a luat contramăsuri. 
Partizanii Moscovei au fost excluși din partid, iar cei din Comitetul Central au fost 
arestați, unii chiar executați. Într-o amplă dezbatere15, Cominform-ul a luat în 
discuție cazul Iugoslaviei fără participarea delegației sârbe. În 29 iunie 1948, 
hotărârea a fost făcută publică. Demersul era către „forțele sănătoase ale Partidului 
Comunist Iugoslav” care trebuiau „să impună conducerii acestuia o nouă linie”16. 
Problemele U.R.S.S.-ului privind relațiile est-vest și conflictul sovieto-iugoslav 
deveniseră de o importanță majoră. Țările cu democrație populară trebuiau să rupă 

 
10 Tony Judt, Epoca postbelică. O istorie a Europei de după 1945, Iași, Editura Polirom, 2008, 

p. 139. 
11 Ibidem. 
12 Partidele comuniste mai mici aveau dreptul să le calce pe urme bolșevicilor, dar nu era 

indicat să le-o ia înainte. Defectul capital al lui Tito, în optica lui Stalin, era acela că liderul iugoslav 
„devenise mai catolic decât papa“, depășind previziunile sovietice (Ibidem). 

13 Mircea Chirițoiu, art. cit în loc cit., p. 64. Încă din anul 1945, Stalin încercase să domine 
Iugoslavia, prin infiltrarea în armată, poliție, administrație și în P.C.I. cu personal care era devotat 
fără limită. Tito a pus sub controlul organelor de securitate ale Iugoslaviei pe toți experții sovietici, 
fapt care l-a nemulțumit profund pe Stalin.  

14 Rechizitoriul se intitula Despre pozițiile antimarxiste ale conducătorilor partidului comunist 
din Iugoslavia în problemele politicii interne și externe (apud Ibidem) 

15 Tony Judt, Epoca postbelică. O istorie a Europei de după 1945, (traducere din limba 
engleză Georgiana Perlea), București, Editura Litera, 2019, pp. 209–220. 

16 Ibidem. 
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orice legătură cu Iugoslavia. Propaganda momentului evidenția „clica lui Tito, banda 
lui Tito, agenții imperialiști, naționaliștii burghezi, Tito un Iuda” etc. Tito a rămas 
până la sfârșitul vieții sale pe pozițiile comunismului uman, în concepția sa. 
Schimbări s-au petrecut în plan economic, unde conducătorul iugoslav a acceptat 
ajutorul financiar, inclusiv pe cel propus de S.U.A. A denunțat chiar acordurile 
economice încheiate cu țările socialiste  pentru a putea accesa ajutoarele venite de la 
democrațiile europene și S.U.A. Datorită necesităților existente în plan economic, a 
fost promovată teoria autoconducerii muncitorești17, care va permite măsuri 
economice speciale. Unele din măsurile economice luate în anii 1948–1953 de 
conducerea comunistă s-au referit, printre altele, la permisiunea țăranilor să-și retragă 
pământul din cooperative18, la introducerea autoconducerii în toate întreprinderile 
industriale19 etc. În perioada 1949–1954, în Iugoslavia au fost adoptate legi care vor 
permite cale liberă unor mecanisme ce țin de economia de piață.  

În timpul conflictului iugoslavo-U.R.S.S., Tito va rămâne pe  aceleași poziții, 
ale socialismului „luminat”, delegația iugoslavă votând, în general, cu lagărul 
socialist. În 9 februarie 1948, Tito va ține un discurs, preluat de radio Belgrad, prin 
care se preciza poziția în legătură cu cele două blocuri existente. Pentru a mai 
tempera reacția ostilă a lui Stalin, Tito, în respectivul discurs, afirma că „Planul 
Marshall nu înseamnă ajutorarea popoarelor francez, englez și italian sau a oricărui 
popor, ci ajutorarea financiarilor americani pentru a nu ajunge la o catastrofă 
asemănătoare cu cea din 1929”20. În cadrul aceluiași discurs, Tito a făcut referiri la 
problema Triest-ului și a Greciei, concluzionând că „nu vom ataca Triest-ul și nu 
putem fi făcuți răspunzători pentru situația din Grecia, unde poporul luptă contra 
opresorilor”21. Tito a ținut să precizeze că „lupta poporului grec ne este simpatică și 
nimeni nu ne poate acuza pentru aceasta”. Pendulând între lumea democratică și 
lumea comunistă, Tito îi va acuza pe americani că trimit trupe în Italia pentru a 
sprijini acțiunea italiană în Triest. Totodată, arătându-se un pacifist convins, Tito 
afirma că țara sa se pronunță contra războiului.  

La întrevederea dintre Tito și Palmiro Togliatti, din februarie 1948, se  
va ajunge la un acord prin care Iugoslavia va accepta statutul de autonomie a 
Triest-ului în cadrul Republicii italiene22. În iunie 1948, are loc ședința Biroului 
Informativ al Cominform-ului, la București. Rezoluția cu privire la situația din 

 
17 Formulată de E. Kardelj, B. Horvad, R. Supek, J. Kralj. 
18 Din 2,6 mil. ha cooperativizate, 2 mil. ha au fost redate țăranilor, iar din 7.000 de 

cooperative au rămas mai puțin de 1000. Cele rămase vor fi încurajate de stat, sub diverse forme (vezi 
pe larg Gheorghe Zbughea, Stalin și Tito, în „Dosarele istoriei“, nr. 3, 1998, p. 10). 

19 Acest fapt a reprezentat un model unicat în lumea comunistă. Deși, în mod formal, s-a 
păstrat proprietatea statului asupra mijloacelor economice, întreprinderile au fost trecute în 
gestionarea colectivelor de conducere (Ibidem). 

20 Arhivele Militare Române, fond 5.417, dosar 1.830, f. 166; vezi și Tony Judt, op. cit.,  
pp. 99, 101, 102. 

21 Ibidem. 
22 Arhivele Militare Române, fond 5.417, dosar 1.830, f. 233.  



 Cezar Avram 206 

P.C.I., adoptată la această ședință, consemna faptul că până la acea dată au existat 
relații bune între Tito și Stalin și că gestul conducătorului iugoslav față de „țarul de 
la Kremlin” nu a fost premeditat23. 

Comuniștii iugoslavi, în număr de 8.000 de membri, până în 1945, au imitat 
politica internă sovietică. Spre exemplu, în 31 ianuarie 1946 a fost adoptată 
Constituția, aproape identică cu cea sovietică din 193624. De la imitarea 
Constituției sovietice la dispariția tablourilor lui Stalin din Belgrad avea să se 
scurgă un timp relativ scurt. Pentru U.R.S.S., schisma iugoslavă a fost începutul 
unor rupturi în lumea comunistă. Comuniștii iugoslavi au consemnat, în anul 1949, 
victoria lui Mao în China, fapt care nu a fost acceptat de către Stalin. Începe, de 
fapt, o nouă luptă ideologică, de data aceasta, și cu Beijingul.  

La multe alte neînțelegeri, printre care criza Triest-ului, din mai 1945, 
declanșată de discursul lui Tito de la Ljubljana, acordul economic din 8 iunie 1945 
privind înființarea unor societăți mixte ce aveau să fie desființate în iulie 194725, 
Tratatul cu Bulgaria din august 1947, semnat fără acordul Kremlinului, intențiile 
lui Tito privitoare la Albania etc., fapte care au stârnit neliniște la Moscova, s-a 
adăugat și discursul privind Federația Balcanică a lui Dimitrov, din ianuarie 1948, 
ce avea să declanșeze o reacție imediată a Moscovei. Toate aceste probleme l-au 
determinat pe mareșalul iugoslav să renunțe la ambițiile externe pentru a deveni 
lider real în țara sa.  

Natura relațiilor dintre Tito și Stalin va crea, în țările comuniste, o psihoză 
care va duce la campania de urmărire a titoiștilor și condamnarea lor pentru 
presupusele legături sau simpatii pentru ex-comunicarea Iugoslaviei. Timp de 
aprox. 5 ani (iunie 1948 – martie 1953) propaganda partidelor comuniste nu a avut 
alt scop în afara „demascării conducătorilor iugoslavi”. U.R.S.S.-ul și țările 
socialiste-satelit au rupt în această perioadă, orice relație cu Iugoslavia. Au fost 
închise granițele în punctele de frontieră, au fost construite fortificații, au fost 
evacuate populații iugoslave aflate în afara spațiului lor statal. Pagubele Iugoslaviei 
s-au ridicat, în perioada conflictului, la cca 429 miliarde de dolari din cauza 
blocadei impusă de țările socialiste surori26.  

 
23 În septembrie 1944, Tito a fost decorat de Prezidiul Sovietului Suprem cu ordinul Pobeda 

(Victoria) pentru succesul operațiunilor militare din timpul conflagrațiilor mondiale; la 11 aprilie 
1945, Tito și Molotov au semnat, în prezența lui Stalin, Tratatul de prietenie, asistență mutuală și 
colaborare postbelică dintre U.R.S.S. și Iugoslavia. La începutul perioadei postbelice, Tito a 
condamnat Doctrina Truman și Planul Marshall. În timpul războiului, mii de sârbi au fost exterminați 
la Zagreb, popoarele iugoslave au pierdut 2 milioane de oameni, Ungaria ocupase părți din 
Voivodina, iar Bulgaria ocupase Sud-Estul Serbiei și Macedoniei, în timp ce Kosovo-Metohija și 
vestul Macedoniei intraseră în Albania mare. În situația dramatică în care se găsea rezistența 
iugoslavă față de naziști, Tito i-a trimis o telegramă lui Stalin prin care i-a cerut: „dacă nu ne puteți 
ajuta, măcar nu ne încurcați” (Gheorghe Zbuchea, Istoria Iugoslaviei, Edtura Corint, 2001, p. 5).  

24 Vezi, pe larg, Ibidem. 
25 Fapt care l-a determinat pe Edvard Kardelj să meargă la Moscova pentru lămuriri. 
26 Gheorghe Zbuchea, op. cit. 
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Din punct de vedere politic, acțiunile mareșalului Tito au vizat abordarea 
problemelor colaborării cu statele socialiste de pe poziții egale, urmărindu-se 
specificul fiecărei țări în implementarea comunismului. Comuniștii iugoslavi s-au 
opus încercărilor diferitelor forme de hegemonie și de dirijare a politicii interne și 
externe.  

În perioadă, devenise o tradiție în practica politică comunistă, ca la fiecare 
schimbare de ordin politic să înceapă căutarea celor considerați eretici sau oameni 
vechi27. Desigur, nici Iugoslavia nu a făcut excepție de la condamnări, cu toate că 
mulți dintre aceștia participaseră, sub diverse forme, la mișcările de rezistență 
antinaziste și, spre deosebire de cei instruiți la Moscova, nu sosiseră cu tancurile 
Armatei Roșii. Existau destule probleme în lupta pentru putere. Într-o întâlnire, la 
reședința sa de la Brioni, cu J. Nehru și G.A. Nasser, Tito a sintetizat realitățile 
social-politice ale Iugoslaviei: „Eu trebuie să rezolv șapte probleme: am un stat 
care folosește două alfabete – latin și chirilic, în care se vorbesc trei limbi – 
sârbo-croată, slovena, macedoneana, în care se practică patru religii – islamismul, 
creștinismul-ortodox, catolicismul și iudaismul; care grupează oameni din cinci 
naționalități – sloveni, croați, sârbi, munte-negreni și macedoneni, care formează 
șase republici cu șapte vecini”28. Tito, care trăise la Moscova și supraviețuise Marii 
Terori, protejat de NKVD-ul lui Stalin, instruit și promovat de Comintern, 
îndrăznea să-l înfrunte pe Stalin. Opoziția lui Tito, la presiunea și șantajul lui 
Stalin, a însemnat, printre altele, căderea autorității monolitice a sistemului 
comunist.  

În discursul de Anul nou 1949, Tito afirma: „cei care își liniștesc conștiința 
cu gândul că scopul scuză mijloacele ar trebui să-și amintească de faptul că acest 
dicton a fost folosit, mai ales de iezuiți, în vremea inchiziției. Lucrurile mărețe nu 
pot fi înfăptuite prin mijloace murdare sau în mod necinstit. Ele pot fi create numai 
de oameni cinstiți și în mod cinstit. Acesta va fi întotdeauna crezul nostru”29.  

Încercarea lui Tito, de desprindere față de linia politică hotărâtă de Moscova, 
va avea succes, cel puțin în perioada stalinistă30.  

Relațiile României cu Iugoslavia au fost condiționate de poziția Uniunii 
Sovietice, răcirea relațiilor dintre cele două țări vecine, satelite ale Moscovei s-a 
datorat Kremlin-ului cu toate că în decembrie 1947, Tito vizitase România fiind 
primit cu simpatie de oficialități și de populație. Cu această ocazie, se semnase 
chiar un tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală. La începutul perioadei 

 
27 România, Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria etc. au făcut epurări soldate cu condamnări cu 

închisoare și chiar condamnări la moarte. 
28 Cristian Sandache, Modelul iugoslav sau obsesia căii a treia, în „Dosarele istoriei“, nr. 3, 

1998, p. 29.  
29 Vladimir Tismăneanu, Reinventarea politicului. Europa Răsăriteană de la Stalin la Havel, 

Iași, Editura Polirom, 1999, p. 66; vezi și Idem, Mizeria utopiei. Criza ideologiei marxiste în Europa 
Răsăriteană, Iași, Editura Polirom, 1997. 

30 Desprinderea României se va produce mai târziu, în timpul domniei lui Nicolae Ceaușescu. 
Între timp, România își normalizare relațiile cu Iugoslavia. 



 Cezar Avram 208 

de criză, Gheorghiu-Dej avusese chiar rezerve față de condamnarea P.C.I. la 
reuniunea Cominform-ului. Liderul comunist român, fiind el însuși prins în lupta 
pentru putere, s-a conformat ordinelor lui Stalin, fapt reieșit din Rezoluția din 28 
iunie 1948. La ședința din 2 iulie 1948 a fost analizată Rezoluția în prezența lui 
Teodor Rudenco, ambasadorul român la Belgrad. Diplomatul român, luând 
cuvântul la reuniunea Cominform-ului, a afirmat că în Iugoslavia e o tendință de 
autodeterminare; „toți vorbesc despre ei, totul sunt ei și nimeni și nimic; nu se 
vorbește despre alții, nimic nu se studiază și în aparatul de educație politică nu se 
aduce nimic de la alții, fie chiar din Uniunea Sovietică și din PCUS”31. 

Rudenco a mai făcut precizarea că la sărbătoarea de 1 Mai s-a scandat mai 
întâi numele lui Tito și apoi cel al lui Stalin, iar de ziua victoriei, 9 mai, în 
Iugoslavia erau numai portretele lui Tito și ale lui Alexander Rankovic 
(organizatorul O.Z.N.A.), ale lui Stalin lipsind cu desăvârșire32. Afirmațiile lui 
Rudenco, complimente menite să facă pe plac Moscovei, avansau chiar concluzia 
că în Iugoslavia se promova un naționalism burghez pe care ei îl numesc 
patriotism33. 

În urma deciziei Biroului politic a avut loc plenara C.C. al P.M.R. din anul 
1948, la care Vasile Luca a prezentat materialul de bază și a încercat „să-l debarce” 
de la putere pe Gheorghiu-Dej. Obedient față de Moscova, Luca a trecut la acuzații, 
afirmând că masele populare și nu Gheorghiu-Dej, asigură pacea34. La această 
plenară, Gheorghiu-Dej a incriminat, pentru prima dată, abaterile P.C.I.  

La ședința biroului politic din 13 iulie 1948, Iosif  Chișinevschi a atras atenția 
de la devierile Iugoslaviei, criticând activitatea secretarului general al P.M.R. 
Începea lupta pentru înlăturarea lui Dej. Gheorghiu-Dej, cu abilitate, a avut norocul 
de a se reabilita. El a condamnat politica P.C.I. în raportul prezentat la Consfătuirea 
Biroului Informativ al Partidelor Comuniste, care a avut loc în a doua jumătate a 
lunii noiembrie a anului 1949. Însuși Stalin a hotărât ca Dej să prezinte Raportul de 
condamnare al P.C.I. fiind înștiințat de faptul că secretarul general al P.M.R. ar fi 
propus să fie invitat și Tito la această consfătuire35.  

În ședința Cominform-ului, ținută la Budapesta în anul 1949, Gheorghiu-Dej 
a prezentat un raport privind situația iugoslavă, denunțându-i pe Rajk, Kostov și 
Pătrășcanu „ca fiind agenți imperialiști implicați în mișcarea clasei muncitoare”36. 
Începe generalizarea suspiciunilor conspirațiilor și a terorii de masă37. 

 
31 Ioan Scurtu, P.M.R. și criza iugoslavă, în „Dosarele istoriei“,nr. 3, 1998. p. 35. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
34 „lozinca Gheorghiu-Dej a luptat, pace ne-a asigurat nu reprezintă adevărul“ (Ibidem, p. 36). 
35 Vezi Paul Niculescu Mizil, O istorie trăită, București, Editura Enciclopedică, 1997, p. 23. 
36 Vladimir Tismăneanu, Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a comunismului 

românesc, Iași, Editura Polirom, 2005, p. 128. 
37 Ibidem. Procesul lui Pătrășcanu nu a avut ca scop distrugerea titoismului din cadrul P.C.R., 

ci acela de a discredita rivalii. Ghiță Ionescu, în lucrarea Comunism în România, rezumă diferența 
dintre poziția lui Tito și cea a lui Pătrășcanu în funcție de poziția ocupată de aceștia în partidele 
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Raportul lui Dej, intitulat Partidul Comunist din Iugoslavia în mâinile unor 
asasini și spioni considera Rezoluția din 28 iunie 1948 un „document excepțional 
teoretic și practic pentru mișcarea revoluționară mondială”38. În cadrul aceluiași 
discurs, Gheorghiu-Dej sublinia meritul Rezoluției în a demasca „cu o excepțională 
putere și adâncime chipul antisovietic și anticomunist al conducătorilor iugoslavi, 
faptul că ei nu aveau nimic comun cu marxism-leninismul și cu principiile 
internaționalismului proletar”39. Cu aceeași ocazie, Dej afirma că „trecerea clicii lui 
Tito la fascism nu este întâmplătoare, ea a afost efectuată din ordinul stăpânilor ei, 
imperialiștii anglo-americani a căror mercenară clică este demult, așa cum s-a 
lămurit acum”40.  

Rezoluția Biroului Informativ asupra situației din Partidul Comunist din 
Iugoslavia și raportul prezentat de Gheorghiu-Dej, Partidul Comunist din 
Iugoslavia în mâinile unor asasini și spioni sunt principalele documente 
politico-ideologice prin care România condamnă politica național-comunistă a 
P.C.I.41. Criza sovieto-iugoslavă a determinat întreaga conducere a P.M.R. să ia 
măsuri radicale pentru combaterea pericolului titoist.  

Perioada 1949–1953 se caracterizează prin „agravarea continuă a presiunii 
generalizate împotriva populației”42. Este etapa în care sunt puse în practică 
„metodele experimentate în Uniunea Sovietică, sub directivele consilierilor 
sovietici”. 

Legea nr. 16 din 13 ianuarie 1949 a prevăzut o serie e sancțiuni împotriva 
celor care erau implicați în „crimele care primejduiesc securitatea statului și 
propășirea economiei naționale”43. Sub incidența acestei legi, au fost arestate și 
judecate, sumar, o serie de persoane acuzate de titoism. Trupele de securitate, 
înființate prin Legea nr. 110 din 7 februarie 1949, au fost aduse la frontiera cu 
Iugoslavia având misiunea de a acționa împotriva românilor suspectați de acțiuni 
protitoiste44. Cei pedepsiți au fost duși la construirea canalului Dunăre – Marea 
Neagră, în baza hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 505 din 29 mai 194945. Mulți 
dintre cei judecați și condamnați, încadrați în unitățile speciale de muncă în baza 
Decretului din 14 ianuarie 1950, au murit. În aceeași perioadă, s-a intensificat și 

 
comuniste din țările respective (Ghiță Ionescu, Comunism în România 1944–1962, New York, Oxford 
University Press, 1964, pp. 24–26). 

38 Clica fascistă a lui Tito, dușman de moarte al păcii, democrației și socialismului, București, 
Editura pentru literatură politică, 1953, pp. 5–6. 

39 Ibidem, p. 10. 
40 Ibidem. 
41 Gheorghiu-Dej, el însuși implicat în lupta pentru putere, a dovedit abilitate politică conștient 

de situația sa geopolitică, care reprezenta intercalarea României între cele două zone de conflict.  
42 Dinu C. Giurescu (coord.), Istoria românilor. România în anii 1948–1989, vol. X, 

București, Editura Enciclopedică, 2013, p. 130. 
43 Monitorul Oficial al României, partea I, 13 ianuarie 1949. 
44 Idem, 7 februarie 1949. 
45 Idem, 29 mai 1949. 
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procesul de politizare a armatei prin integrarea masivă a unor activiști ai partidului. 
S-a hotărât efectuarea stagiului militar obligatoriu de la 2 la 3 ani pentru trupele de 
aviație și marină. Prin Decretul nr. 183 din 22 oct. 1951, Ordinul Apărarea Patriei 
Clasa a III-a pentru soldații și sergenții din armata română căzuți în luptele de la 
graniță cu spionii „titoiști”, a fost acordat, desigur postmortem, unor ostași din 
armata română46. 

În 14 decembrie 1951 a fost condamnat la moarte, sub acuzația de spionaj, 
Mihail Romanescu, fiind învinuit de comunicarea „titoiștilor a unor date privind 
efectivele militare românești și sovietice din Oltenia și Banat și fotografii și schițe 
privind amenajarea aerodromului militar de la Craiova”. În 25 aprilie 1952, 
generalul maior al trupelor de geniu, Ilie Grigore Ionescu, care condusese lucrările 
de fortificații la granița româno-iugoslavă, a fost trimis în judecată pentru trădare. 
Cererile de grațiere ale condamnaților la moarte, din perioada 1948–1952, au fost 
respinse de Prezidiul Marii Adunări Naționale.  

În această perioadă, au fost construite cazemate, câmpuri de mine, poziții 
pentru artilerie și tancuri pe întreaga frontieră româno-iugoslavă.  

Acțiunile armate contra Iugoslaviei, în nr. de 219, în zona frontierei, au fost 
denunțate în 29 septembrie 1949 la Adunarea Generală a O.N.U. de șeful 
diplomației iugoslave, Edvard Kardelj. Pe aceeași linie, de condamnare a 
titoismului, la 1 oct. 1949, Guvernul Român a denunțat Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală cu Republica Populară Federativă Iugoslavia ce 
fusese semnat la 19 decembrie 1947. 

În noiembrie 1950, au fost „întocmite planurile de evacuare a elementelor 
periculoase din zonele de frontieră cu Iugoslavia Titoistă”47, de la Timișoara până 
la Turnu Severin, precum și de-a lungul Dunării, în zona Olteniei – Strehaia, Vânju 
Mare, Plenița. Deportările masive au început în 18 iunie 1951 (de Rusalii)48. Au 
fost dislocate în câteva zile „elemente titoiste” din Banat și Oltenia în Bărăgan, 
sudul Moldovei, lunca Dunării și la sud de Balta Brăilei, cca. 10.288 de familii49. 
Aici, au fost construite sate strategice, unde au murit zeci și sute de oameni. Numai 
într-o singură zi din iunie 1951, cca 27.000 de oameni au fost deportați în Bărăgan 
sub acuzația de titoism. Deportările se efectuau în vagoanele marfă fără a le fi 
aduse „titoiștilor” motivele sau termenul de deportare50. 

Tito, evaluând corect situația politică a prezentului și contând pe 
neintervenția armată a U.R.S.S.-ului ce avea probleme în zona Asiei, în general, și 
în Coreea, în special, și-a permis să anihileze gruparea pro-sovietică din P.C.I., 

 
46 Idem, 22 oct. 1951. 
47 Dinu C. Giurescu), (coord.), op. cit., p. 131. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem 
50 Cele mai afectate au fost județele Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți. Satele strategice din 

Bărăgan, în nr. de 22, au fost concentrate în județele Ialomița, Călărași și Brăila (M. Milin,  
L. Stepanov, Golgota Bărăganului, Timișoara, Editura De Vest, 1996, p. 20). 
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condusă de Sreten Zujovic și Andrija Hebrang. Unul din liderii P.C.I., Milovan 
Djilas, și-a pus întrebarea de ce nu a încercat Stalin să-l asasineze pe Tito, așa cum 
procedase cu Troțki51. 

Bela Kiraly, unul din artizanii Revoluției maghiare din 1956, care s-a refugiat 
în S.U.A. după intervenția militară sovietică, în cartea Primul război între statele 
socialiste, afirmă că jocurile de război au atins apogeul în ianuarie 1951, în condiții 
de maximă securitate. Atacul trebuia concertat în zona româno-maghiară a graniței 
cu Iugoslavia, fiind susținut de trupele bulgare și albaneze52. În scopul anihilării 
Iugoslaviei, în cazul unui război, România, Ungaria și Bulgaria, încălcând Tratatul 
de pace de la Paris, au menținut forțe de 2–4 ori mai mari la granița cu Iugoslavia. 
Pe întreaga perioadă de criză (1948–1953) România și Iugoslavia s-au acuzat 
reciproc de incidente de graniță. Spre exemplu, în 4 aprilie 1951, ministrul de 
externe al României a adresat reprezentantului diplomatic iugoslav o notă de 
protest împotriva violării teritoriului R.P.R.  și a încercărilor de asasinare a 
grănicerilor români. În 29 iunie 1951 și 10 septembrie 1952, au fost adresate din 
nou Iugoslaviei, din partea României, note de protest împotriva încălcării graniței. 
Incidentele au dispărut o dată cu moartea lui Stalin.  

Congresul al XX-lea al P.C.U.S., care, prin Nikita Hrusciov, va lansa 
programul destalinizării, face cunoscută intenția Moscovei de a-și normaliza 
relațiile cu Iugoslavia în cadrul unor noi idei politice pacifiste. Congresul P.C.U.S., 
în care a fost atacat Stalin de către Hrusciov, a stabilit victoria lui Tito în fața lui 
Stalin, în mod oficial. Consecința imediată a declarației lui Hrusciov a fost 
apropierea dintre sovietici și iugoslavi pe fondul condamnării în comun a trecutului 
stalinist. Tito, până la moartea sa din 1980, a rămas fidel crezului său din tinerețe – 
societatea fără clase. Autoconducerea muncitorească, propagată de comuniștii 
iugoslavi, a reprezentat elementul unicat al național-comunismului din această  
țară. George Kennan observă că Washington-ul conștientizează faptul că Tito a fost  
și va rămâne fidel  crezului său comunist. În opinia S.U.A., era ideea indepen- 
denței fiecărei națiuni comuniste53. Ajutorul economic al S.U.A., dublat și  
de unul militar, va duce la crearea unui nou model de socialism, așa numitul 
socialism cu tehnologie capitalistă. Apare, în epocă, procesul de constituire a 
național-comunismului în Iugoslavia. Se constituia singurul stat socialist care avea 
o legitimitate națională și populară54. 

Congresul al XIX-lea al P.C.R. a reprezentat începutul cultului lui 
Ceaușescu. Este momentul când au început să fie definite cele mai importante 

 
51 Florin Constantiniu, Războiul care nu a mai avut loc, în „Dosarele istoriei“,nr. 3, 1998.  

p. 32. 
52 Ibidem. 
53 Vezi, pe larg, Jean Francois Soulet, op. cit., p. 108. 
54 Cristian Sandache, Modelul iugoslav sau obsesia căii a treia, în „Dosarele istoriei“, nr. 3, 

1998, p. 29. 
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dintre opțiunile ideologice și politice ale socialismului ceaușist: omogenizarea 
socială și etnică, folosirea resurselor interne și industrializarea precum și 
neutralitatea în cadrul mișcării comuniste mondiale55. Ceaușescu se va dovedi 
un demn urmaș al lui Tito, prin teza naționalismului și continuității Partidului 
Comunist Român, al „luptei seculare pentru independență … pentru progres 
social și civilizație”56. 

 
55 Vladimir Tismăneanu, op. cit., pp. 231–234. 
56 Vezi pe larg Domnița Ștefănescu, Cinci ani din istoria României: o cronologie a 

evenimentelor; decembrie 1989 – decembrie 1994, București, Editura Mașina de scris, 1995. 


