
114455

În anul 1951, când abia împlinisem  20 de ani, am
fost implicat ºi arestat într-o organizaþie anticomunistã
din Oradea ºi condamnat pentru uneltire contra ordinei
sociale, iniþial la doisprezece ani temniþã grea, apoi la
cinsprezece ani muncã silvicã ca urmare a admiterii
recursului înaintat de procuror.

Tragismul meu l-am relevat în volumul document
Martori ºi martiri din temniþele comuniste, publicat în
anul 2000 de Editura Imprimeriei de Vest din Oradea.

În drumul meu sinuos prin închisorile comuniste din
Romania, am ajuns în anul 1952 la mina de plumb Baia
Sprie ºi apoi în 1953 la Cavnic, unde l-am întâlnit ºi
cunoscut pe George Valentin Sarry, aflat ºi el în acele
lagãre de muncã forþatã.

George Valentin Sarry este constãnþean. Tatãl lui,
Dumitru N. Sarry era de obârºie greacã, iar mama
Louise Coomes, englezoaicã. Dumitru N. Sarry , ajuns
în Anglia, la Bristol se cãsãtoreºte în anul 1915 cu
Louise, vãduvã de rãzboi cu doi copii: Ted ºi Stanley.
Din cãsãtoria lor s-au nãscut ºapte copii: cinci în
Anglia, având cetãþenie englezã, ºi doi George Valentin
ºi Ema Caliopi în România, la Constanþa, cu cetãþenie
românã. Fratele lui George, dupã mamã, Stanlez,
diplomat de carierã a fost secretarul Consulatului bri-
tanic la Constanþa. Unchiul sãu ( fratele tatãlui ),
Constantin N. Sarry, era ºi el cunoscut în Constanþa ca
cel mai de seamã ziarist, fiind ºi directorul ziarului local
Dobrogea Junã ( 1904-1944).  În fine, tatãl sãu,
Dumitru, dupã ce se întoarce în þara la Constanþa în
anul 1927 cu întreaga sa familie ( soþia cu cei doi copii
din prima cãsãtorie ºi cu urmãtorii cinci copii nãscuþi în
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Anglia ), va lucra în calitate de inginer la uzina electricã.
Fiecare din copii îºi va rostui viaþa, care pe unde.

Trei bãieþi se vor întoarce în anul 1948 în Anglia, o sorã
pleacã în Spania, restabilindu-se mai apoi cu încã o
sora la Bristol.

George Valentin Sarry s-a nãscut la data de 8 ian-
uarie 1928 la Constanþa, unde a urmat ºcoala primarã
ºi liceul.

“Destinul lui George Valentin Sarry simbolizeazã
tragismul individual într-o persoanã istoricã revolutã –
este arestat la Constanþa la data de 17 noiembrie 1949,
sub acuzaþia de spionaj ºi înaltã trãdare, în fapt, legã-
turile sale cu Consulatul britanic din Constanþa, prin
simplul motiv cã fratele lui Stanlez era tocmai el con-
sulul englez cu pricina ... “    ( Romania de la Mare –
Constanþa Nr. 2-1992, numãr special, pag. 28 , Nepoþii
unchiului Cociu ... ).

Dupã condamnarea lui la 15 ani, muncã silnicã,
George cunoaºte calvarul închisorilor politice din
România  - Jilava, Aiud, Baia Sprie, Cavnic, Oradea ºi
Piteºti, unde s-a încercat prin toatã gama de metode
folosite, unele mai neverosimile decât altele, dezu-
manizarea fiinþei umane.

La minele de plumb Baia Sprie ºi Cavinc, George
Sarry s-a remarcat ca fiind un bun camarad, un om de
caracter ºi de ajutare reciprocã, pe care se putea conta
în orice acþiune. Era mândru ºi curajos, cu atitudine
demnã, era cutezãtor, aprig ºi învelºunat împotriva
torþionarilor noºtri. Era neclintit în convingerile, credinþa
ºi pãrerile sale. A participat la toate acþiunile organizate
în lagãre ºi închisori pentru îmbunãtãþirea regimului
nostru de deþinuþi, motiv pentru care a fost în perma-
nenþã tratat de gardieni ºi conducerea acestora cu urã
ºi duºmanie ºi apoi supus suferinþelor fizice ºi morale,
doar pentru faptul asumãrii rãspunderii personale ºi
colective într-o împrejurare oarecare. A fãcut parte din
grupul celor care au declarat greva foamei la Cavnic,
Oradea ºi Piteºti pentru îmbunãtãþirea hranei pentru
deþinuþi, dar ºi împotriva abuzurilor ºi ordinelor aber-
ante ale temnicerilor haini, ce se dezlãnþuiau cu furie
asupra nepãstuiþilor, pentru te miri ce motiv, doar pen-
tru a ne aduce intr-o degradantã stare de supunere în
masã ºi o schimbare a sufletelor  ºi conºtiinþelor noas-

sociale, la doisprezece
ani temniþã grea, de

cãtre Tribunalul Militar
Cluj.

Urmare a recursului
declarat de Procuratura

Militarã Cluj, con-
damnarea i-a fost
majoratã la cincis-

prezece ani muncã sil-
nicã ºi cinci ani

degradare civicã, prin
sentinþa penalã pro-

nunþatã de Tribunalul
Militar Oradea.

La rejudecarea pro-
cesului, i se schimbã

încadrarea juridicã,
putând în acest chip,

sã beneficieze de
decretul de amnistie

din anul 1955. este pus
în libertate dupã o

detenþie de 4 ani, 3 luni
ºi 16 zile, pedeapsã pe

care a executat-o în
penitenciarele Oradea,

Cluj, Jilava, Ocnele
Mari, Vãcãreºti, pre-

cum ºi în lagarele
Poarta Albã, Peninsula,

Baia Sprie ºi Cavnic.
A absolvit facultatea

de studii economice a
universitãþii Babeº

Bolyai Cluj.
În anul 200 a publi-

cat volumul Martori ºi
martiri din temniþele

comuniste.



tre vigilente. Împotriva acestor mentalitãþi ºi ticuri,George se afla în fruntea
celor ce se opuneau, luând poziþie curajoasã ºi hotãrâtã în apãrarea celor atât
de grav oprimaþi. Nu a acceptat limbajul folosit de gardieni în raporturile cu noi
de felul: „Bã banditule, criminalule”, ori alte umilinþe pretinse a le executa, doar
din dorinþa ºi plãcerea nesãbuitã a cerberilor de a ne injosi ºi jigni.

În anul 1953, la Cavnic, am fost amândoi martorii celebrei evadãri ce a avut
loc sâmbãtã 6 iunie, plãnuitã ºi reuºita de un grup restrâns de deþinuþi ºi
anume: Ion Ioanid, Ion Pantazi, Ducu Ciocâlteu, Titi Coºereanu, Colea
Ungureanu, doctorii Miltiade Ionescu ( Mache ) ºi Paul Iovãnescu, fraþii Ion ºi
Simion Cojocaru, Ion ºi Ghiþa Brânzaru ºi Mircea Vuenic. În acel scop a fost
selectat ºi George Valentin Sarry. În legãturã cu el, Ion Ioanid, în cartea sa
Închisoarea noastrã cea de toate zilele , vol.I, pag. 166, scrie:

„ Paralel cu toatã activitatea febrilã pe care am desfãºurat-o în cursul sãp-
tãmânii ( înainte de evadare, n.n ), s-a mai întâmplat ºi o serie de evenimente,
care au fost departe de a domoli tensiunea nervoasã în care trãiam. A doua zi,
dupã ce stabilisem data ºi ora evadãrii, ne-am trezit cu George Sarry, care a
venit sã ne spunã cã s-a gândit bine ºi cã nu va mai merge cu noi. Motivul ni
l-a spus cu toatã sinceritatea: 

E prea periculos ºi mi-e fricã!
Pentru noi a fost o loviturã. George, fiind un bãiat de nãdejde, pe care con-

tam. Toþi l-am înþeles însã, fiindcã sunt convins cã fricã ne era la toþi; mie în
orice caz. Nimeni nu i-a luat-o în nume de rãu.”

Renunþarea lui George la acþiunea propriu-zisã a evadãrii nu l-a scutit însã
de supliciul anchetelor de la Securitatea din Baia Mare, de caznele îndurate în
Penitenciarul Oradea ºi în final, la condamnarea lui în procesul evadaþilor.

Dupa Baia Sprie ºi Cavnic, drumul nostru s-a mai întretãiat, întâlnindu-ne la
Penitenciarul Oradea în iarna-primãvara anului 1953/1954, unde atât el, cu
întregul grup de evadaþi aºteptau sentinþa Tribunalului Militar Oradea, cât ºi eu,
pe cea de rejudecare a recursului Procuraturii, ocazie cu care, ni s-a majorat
condamnarea iniþiala de la doisprezece ani la cinsprezece ani muncã silnicã.

Penitenciarul din Oradea, a fost construcþia tip, pentru distrugerea sãnãtãþii
ºi minþii oamneilor, contribuind în chip desãvârºit ºi la pierderea speranþei.
Celulele dispuse pe celular aveau pardoseala betonatã, cu pereþi groºi de
aproximativ 80 de cm., fãrã nicio sursã de încãlzire pe timpul iernii. Ferestrele
nu aveau placa de sticlã pentru protejarea (cât de cât) împotriva frigului. În
paturi, deþinuþii se încovrigeau, acoperindu-se cu zdreanþa de pãturã roasã ºi
sfâºiatã. Puþinele fire de pleavã (mai mult praf), din salteaua de sub noi, nu ne
apãrau, ci din contrã, ne provoca senzaþia de rece,corespunzãtoare tempera-
turii joase a mediului. Cei implicaþi în acþiunea de evadare au purtat în toatã
perioada de timp cât au stat în Penitenciarul Oradea, lanþuri la picioare, iar pe

glezne aveau nituite brãþãri late din metal, ceea ce îi
fãceau sã fie, tot mai înfriguraþi.
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În sala tribunalului din Oradea, George ºi-a vãzut sora, pe Ema Caliopi, ven-
itã de la Constanþa sã asiste la judecarea fratelui ei. George a fost condamnat
la opt ani pentru tãinuire ºi informaþii furnizate grupului de evadaþi, pe care le
deþinea de la personalul civil al minei.

La Penitenciarul din Oradea, George Sarry, a avut o tentativã de sinucidere,
cum mi-a mãrturisit la întâlnirea noastrã, peste mulþi ani, astfel: 

“ Timpul trecea anevoios, iar frigul îl simþeam ºi îl înduram tot mai greu,zi de
zi percepeam cât eram de slab, iar unii dintre noi nu mai puteau sta pe
picioare. Toatã ziua eram fãcut covrig, în pat, suportând cu mare dificultate
regimul de exterminare ce ni se aplica cu râvnã. Îmi treceau prin cap tot felul
de idei morbide, chiar ºi faptul de a-mi pune capãt zilelor. Luând o sârmã de la
scheletul patului, de sub saltea, i-am fãcut un nod larg, la un capãt, în aºa fel
încât sã se poatã strânge în jurul gâtului. Dispozitivul terminat l-am agaþat de
zãbrelele montate la fereastrã, trãgând dedesupt tineta pe care urma sã mã
urc pânã la o înãlþime oarecare. Cu un ciob de sticlã în mânã, m-am urcat pe
tinetã, tãindu-mi un vas sangvin de la mâna stanga. Sângele a început sa
þâºneascã, împroºcând peretele, moment in care mi-am pus laþul în jurul gâtu-
lui, împingând tineta cu piciorul. Înainte de a-mi duce la îndeplinire acel gând,
am zgâriat pe peretee celulei cu un vârf de cui, urmãtoarea inscripþie:
NEMAIPUTÂND ÎNDURA REGIMUL DE EXTERMINARE ( FRIG ªI FOAME )
!  

Nu ºtiu cât timp  trecut, trezindu-mã la infirmeria închisorii, înconjurat de o
mulþime de oameni necunoscuþi.” 

Dupã Oradea, George Sarry, cu tot grupul de evadaþi a ajuns la Aiud, iar în
toamna anului 1954, cei condamnaþi pentru spionaj ºi înaltã trãdare au fost
trimiºi la Piteºti, unde au avut parte de o succesiune de împrejurãri grele,
necazuri ºi suferinþã.

Regimul din închisoarea Piteºti era deosebit de precar, iar organismul nu
mai putea face faþã la nici cea mai micã solicitare. Viaþa le arârna de un fir de
aþa. Epidemia de gripã, bolile cronice de ficat, inimã þi stomac, subnutriþia pre-
lungitã, lipsa de aer, de igienã, frigul din timpul iernii ºi cãldura sufocantã din
celulele supraaglomerate vara, le consumaserã ultimele forþe, devenind un fel
de fiinþe imaginare. În aceasta grea ºi gravã stare în care au ajuns deþinuþii din
Piteºti, au hotãrt declanºarea grevei foamei, în scopul îmbunãtãþirii condiþiilor
lor de viaþã.

” ªi în aceastã acþiune, George Sarry a întrecut cu mult situaþia în care se
gãsea, refuzând sã se supunã ordinelor aberante, dar mai cu seamã, a ali-
mentãrii lui artificiale cu furtunul de cauciuc. 

Astfel istoriseºte George Sarry aventura lui: el a fost primul scos pe coridor,
spre a fi hranit artificial, refuzând sã se supunã. Comandantul Mândreº s-a
hotãrât sã recurgã la forþã, ordonând gardienilor sã-l
imobilizeze. Lucru greu de realizat cu Sarry, care se
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împotrivea cu strãºnicie, continuând sa se zbatã. Chiar cu cãtuºe la mâini,
George era greu de stãpânit. Când au izbutit sã-l readucã la nemiºcare ºi-au
vrut sã facã uz de furtunul de caucic pentru a-l hrãni, Sarry nu a vrut sã
deschidã gura. Tentativele de a-i decleºta fãºcile, fie þinându-l de nas pentru a-
l obliga sã respire pe gurã, fie încercând sã-i introducã între dinþii strânºi o
pana de lemn drept pârghie pentru a-i depãrta maxilarele, au dat toate greº.
Mândreº a întrerupt acþiunea, ordonând trimiterea lui George Sarry la izolare.
În învãlmãºala care avusese loc, Sarry se alesese cu multe vânãtãi ºi cu buza
însângeratã. Nici gardienii nu scãpaserã chiar intacþi. Mai toþi îºi pierduserã fie
chipiul, fie nasturii de la tunicã, fie vreun epolet. În cele din urmã, s-a renunþat
la ideea de a-l mai hrani cu sila, George în schimb, se înverºunase pe poziþie,
refuzând sã-l urmeze pe gardianul desemnat sã-l ducã la izloare, pânã la
sosirea procurorului. Mândreº, enervat de lupta care se prelungea fãrã succes,
îºi stimula oamenii întãrâtându-i cu vorbele: Rupe-l! Rupe-l în douã! ” (Ion
Ioanid, Închisoarea ... vol. III, pg.32).

*
*     *

În luna februarie 1960, pe când George se afla pentru a nu se ºtie câta oarã,
la izlolare în lanþuri, drept pedeapsã pentru numeroasele lui fapte potrivnice
dispoziþiilor aberante ale temnicerilor, aºa, pe neaºteptate, dupã 11 ani ºi trei
luni de recruziune înspãimântãtoare a avut loc un eveniment care i-a schimbat
în mod radical viaþa. Despre acest eveniment aveam sã aflu dupã exact 50 de
ani, odatã cu regãsirea noastrã.

Era la începutul lunii iulie 2004, când un telefon din Canada mi-a stârnit un
interes aparte. M-a sunat prietenul ºi colegul meu de suferinþã, George
Valentin Sarry, care mi-a gãsit adresa pe internet. A urmat din partea lui o
scrisoare datatã 14 iulie 2004, cu multe amãnunte interesante. În respectiva
scrisoare, mã informa cã dupã plecarea lui din Penitenciarul Oradea, în primã-
vara anului 1954, a ajuns cu întregul grup al evadaþilor de la Cavnic la Aiud, iar
de acolo au fost trimiºi la Penitenciarul Piteºti.

Evenimentul despre care îmi scria se referea la o întrevedere avutã cu un
ofiþer superior, venit anume la Piteºti, pentru o discuþie de interes comun. Dupã
accent, respectivul ofiþer pãrea sã fie rus, vorbind câte ceva româneºte.
George credea cã va fi interogat despre faptele sãvârºite, pentru care a ºi fost
pedepsit. Nu a fost însã acela motivul deplasãrii lui la Piteºti.

Dupã un interogatoriu de rutinã, nume ºi prenume, locul naºterii, motivul
arestãrii ºi condamnarea, locurile de detenþie ºi altele asemenea, a trecut la
familie, adicã despre mama, surorile ºi fraþii lui, care se aflau atunci în Anglia.
George a cãutat o disimulare a discuþiei, ascunzând ºtirea despre mama lui
(aflatã în închisoare), cã ar fi plecat definitiv în Anglia. Ofiþerul conducea cu
abilitate ºi insistenþã discuþia în direcþia doritã, vorbiindu-i pe departe despre

posibila plecare a lui în Anglia. George, crezând cã
ofiþerul foloseºte un ºiretlic pentru a fi prins în acea cap-
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canã, a declarat cu francheþe cã el nu doreºte sã plece în Anglia. Dupã acea
dicuþie lungã, maiorul i-a promis cã se va întoarce pentru continuarea convor-
birii. George a fost trimis spre celular, ºi surprinzãtor, deºi nu-ºi terminase
pedeapsa, i s-au scos lanþurile ºi condus nu la izolare, ci în celula lui. Era ceva
de neînþeles pentru toþi colocatarii celulei.

Pe þevile caloriferului se stârnise þãcãnitul discret al alfabetului Morse,
fiecare interesându-se de soarta lui Sarry. Cu acea ocazie, George a aflat cã
mai fusese chemat de acelaºi maior rus ºi Leonard Kirschen, evreu de origine,
de meserie gazetar. În timpul rãzboiului, fusese corespondent pentru englezi în
Orientul Apropiat.

La data de 4 martie 1960, atât George, cât ºi Leonard au fost scoºi din
celulele lor ºi duºi la magazia de bagaje ºi apoi la grefa închisorii, unde li s-a
comunicat cã vor merge acasã. Li s-a interzis ,sub sancþiune, sã  spunã oricui
despre locurile de detenþie pe unde au fost purtaþi, sã nu vorbeascã cu famili-
ile celor pe care i-au cunoscut în închisoare, ºi nici despre tratamentul aplicat
în închisori ºi lagãrele de muncã deþinuþilor politici. Li s-au dat apoi bani pen-
tru cãlãtoria cu trenul. George urma sã plece la Constanþa, unde o avea pe
sora lui, Ema, iar Leonard la Bucureºti, la pãrinþii lui.

Ajuns la Constanþa, a ºi fost preluat de îndatã de cãtre un locotenent
de securitate care îl urmãrea peste tot, având anumite însãrcinãri. Era ºi un fel
de sfãtuitor, mereu atent, sã nu i se întâmple ceva, dar ºi omul de legãturã între
superiorii lui ( care îl aveau în grijã ), ºi el, care încã nu înþelegea ce se urmãrea
cu persoana lui.

De câteva ori a mai fost invitat la securitatea din Constanþa, unde era prim-
it de cãtre un colonel care de fiecare data încerca sã îl antreneze într-o acþiune
de felul: 

-Ai vrea sã mergi în Anglia la mama ºi fraþii tãi ?
-Nu! Nu vreau sã merg în Anglia, rãspundea George de teamã cã i se

întinde o cursã.
-Dar bine, nu doreºti sã-ºi vezi mama? Întreba colonelul de securitate.
De fiecare datã, George era stimulat cu astfel de îndemnuri, care trezeau în

el o dorinþã arzãtoare pentru înfãptuirea acelui lucru.
Mereu alãturi cu locotenentul de securitate i s-au pregãtit formele scriptice

de plecare definitivã în Anglia.
Pe 13 mai 1960, George pãrãseºte România la bordul unui avion cu desti-

naþia Londra. La fel s-a procedat ºi cu Leonard Kirschen.
George avea în Anglia pe mama lui, douã surori ºi doi fraþi. Ceilalþi trei fraþi

erau: unul in Canada, altul în Arabia Sauditã, iar cel care era consul la
Bangkok, în Thailanda.

Interesul major stârnit de securitatea din România cu privire la repatrierea
forþatã a celor doi, George ºi Leonard în Anglia, era imens ºi determinant. Ei
aveau în vedere sã salveze doi funcþionari importanþi ai
ambasadei române din Anglia, arestaþi, fãrã imunitate
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diplomaticã, folosind acþiunea de disimulare a schimbului de deþinuþi politici.
Preocuparea lor era de a obþine cu orice preþ ceea ce ei considerau cã le este
mai folositor, necesar ºi avantajos.

Despre acest schimb avea sã fie informat George la o întâlnire în Anglia cu
Leonard Kirschen, mai documentat datoritã surselor pe care le avea la dispoz-
iþie.

Nici Stanley ( fratele lui George ) nu era strãin de acel schimb de prizonieri,
cu toate evitãrile lui, observate în mod clar în discuþiile avute între ei pe aceastã
temã. Semnificativ i se pãrea lui George cã Stanley a fost în permanenþã la
curent cu situaþia lui, urmãrindu-l ºi cunoscându-i locurile de detenþie pe unde
a fost purtat perioadele de timp ºi chiar numãrul celulelor de încarcerare. Nu i-
a destãinuit însã niciodatã acel secret, iar George, la rândul sãu, nu a insistat.

Dupã o ºedere de doi ani în Anglia, George pleacã la fratele lui în Canada,
unde a primit ºi naturalizarea. S-a cãsãtorit în anul 1963 cu Esther, o canadi-
anã francezã, stabilindu-se în Dorval (Quebec), limitrof cu Montreal. Au douã
fete: pe Kathi, cãsãtoritã cu Jim, de la care au trei nepoate: Erika, Gillian ºi
Elisabeth, ºi pe Doris, cãsãtoritã cu Pep.

Dupã doi ani, timp în care am comunicat ân permanenþã cu George (tele-
fonic ºi prin scrisori), am rãspuns invitaþiei lui, plecând în Canada pentru o lunã
de zile, perioadã în care ne-am depãnat amintirile ºi gândurile din ultimii 50 de
ani, trecuþi cu noi ºi peste noi.

A fost o revedre emoþionantã. 
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