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Ilustrãm acest numãr cu
opere semnate de Nicolae
Rãzvan Mincu, artist vizual
sculptor. Nãscut la....  în
Bucureºti, membru titular al
Uniunii Artiºtilor Plastici din
Bucureºti, 1994

E-mail: mincu_ro@yahoo.com,
Webpage:http://sites.google.
com/site/mincurazvan/

Participãri la simpozioane
înternaþionale de sculpturã în:
China, Spania, Franþa, Turcia,

Taiwan, Italia, Korea, Olanda, Bulgaria, Israel, Elveþia,
Danemarca ºi România (între 1997 ºi 2009)

Expoziþii (personale ºi colective) în: România,
Germania, Olanda, Belgia, Korea (între 1983 ºi 2009)

Premii internaþionale
2007 – Premiul Carrara – Simpozionul internaþional de

sculpturã din Grass, Coasta de Azur, Franþa
2002 – Premiul de Excelenþã – Simpozionul

internaþional de sculpturã (pentru Parcul Olimpic 2008) –
Beijing-China

2001 – Premiul al II-lea – Simpozionul internaþional de
sculpturã – La Châtre – Franþa   

1999 – Premiul al II-lea – Simpozionul internaþional de
sculpturã în granit, Ichon, Korea  

1998 – Premiul Special al Juriului – Simpozionul
internaþional de sculpturã – Brientz,  Elveþia.  

Sculpturã monumentalã în muzee
2005 – Lucrarea “Cubul” a fost executatã în anul 2005,

este  expusã în fata Muzeului de Artã Contemporanã din
Hualien, Taiwan.                                                      

2003 – Lucrarea «Rãdãcina cerului» 2003 – Muzeul de
Artã Contemporanã Sam Ok-Ri, YoungWol, Korea.

Stea pereche
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Sculpturã publicã monumentalã
China, Taiwan (R.O.C.), Korea, Spania, Turcia, Bul-

garia, Italia, Franþa, Olanda, Israel, Elvetia, Danemarca

«În special sculptura lui NRM se distinge printr-un
dinamism molcom, aproape static, subliminal, dar nu mai
puþin fascinant, iar simetria ori mistica luminii, dã
suprafeþelor ori volumului o strãlucire ºi o profunzime care
dematerializeazã înnobilând, creind în acelaºi timp, o
atmosferã propice unei contemplãri benefice, purifi-
catoare. Aceastã laturã «terapeuticã» a lucrãrilor este cu
atât mai meritorie, cu cât intimitatea «arhetipalã»
promovatã de artist înoatã împotriva curentului social în
care trãim azi, agitat, depersonalizant ºi uniformizator.»

Nicolae Macovei-critic de artã, scriitor

«Creaþiile lucrãrilor lui NRM au o mare încãrcãturã
cripticã, venitã parcã din alte secole – atunci când prooro-
cii se aflau printre muritori – ºi destinate altor secole
viitoare. Acest dialog între lumi dar ºi între materiile de
bazã-pãmânt, apã, aer, foc, duce discursul plastic în sfera
ideaticã iniþialã, în aspiraþia spre divinitate.

Simbolismul formelor sale este imanent. Îngemãnarea
între marmurã ºi lemn creeazã un joc expresiv alb-negru
cu trimitere la antipozi. Albul este mai totdeauna
prevalent. Astfel, dialogul se creeazã cu aceeaºi claritate
între luminã ºi întuneric, pentru cã NRM face parte dintre
aceia care au vãzut – sau trãiesc cu idealul de a vedea –
Lumina, dar la fel ca Fericitul Augustin, se întreabã: Ce
este Lumina?»

Dr. Adrian-Silvan Ionescu-critic de artã

Coperta I: Cubul
Coperta IV: Fântâna îngerului

Rezonanþã
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Ce mult ne-ar trebui, astãzi, asemenea repere de
moralitate !!! Oare câþi dintre politicienii actuali ar da din
averea lor (agonisitã ºtim noi cum) pentru construirea
de aºezãminte în „scumpa lor Românie”? 

Din pãcate noi avem alþii!!! 

Importanþa regelui Carol I în istoria României nu mai
trebuie demonstratã. A fost un domnitor vrednic,
comandant al oºtirii româneºti pe câmpul de luptã, pre-
cum vitejii voievozi din timpurile noastre eroice, un
foarte bun gospodar al þãrii ºi un ctitor de mari
aºezãminte culturale. Testamentul sãu din 14/26 febru-
arie 1899, din care prezentãm aici câteva fragmente,
aratã un patriotism profund, un monarh în cãutarea per-
fecþiunii, un om de o înaltã þinutã moralã, pe care, vai,
nu o vedem la actualii oameni politici ai României!
Aºadar, sã luãm aminte! 

*
*    *

Testamentul meu, scris ºi iscãlit de propria mea
mânã, la 14/26 februarie 1899, în capitala mea,
Bucureºti. // Testamentul meu, scris de mine, în luna lui
fevruarie 1899, pentru a fi publicat prin “Monitor” dupã
moartea mea, cu rugãmintea ca ultima mea voinþã ºi
dorinþã sã fie urmate întocmai cum le-am descris aci,
cu propria mea mânã, fiind încã voinic ºi sãnãtos.
Având aproape 60 de ani, privesc ca o datorie, ca sã
mã hotãrãsc a lua cele din urmã dispoziþii. Alcãtuind
acest testament, gândesc înainte de toate la iubitul
meu popor, pentru care inima mea a bãtut neîncetat ºi
care a avut deplinã încredere în mine. Viaþa mea este

ADRIAN BUCURESCU 

Testamentul 
Regelui Carol I

Un document excepþional



aºa de strâns legatã de aceastã de
Dumnezeu binecuvântatã þarã, cã
doresc sã-i las ºi dupã moartea mea
dovezi vãdite de adâncã simpatie ºi
de viul interes pe care le-am avut
pentru dânsa. Zi ºi noapte, m-am
gândit la fericirea României, care a
ajuns sã ocupe acum o poziþie
vrednicã între statele europene, m-am
silit ca simþãmântul religios sã fie
ridicat ºi dezvoltat în toate straturile
societãþii ºi ca fiecare sã înde-
plineascã datoria sa, având ca þintã
numai interesele statului. Cu toate
greutãþile pe care le-am întâlnit, cu
toate bãnuielile care s-au ridicat,
mai ales la începutul domniei mele,
în contra mea, expunându-mã la
atacurile cele mai violente, am pãºit
fãrã fricã ºi fãrã ºovãire înainte, pe

calea dreaptã, având nemãrginitã încredere în
Dumnezeu ºi în bunul simþ al credinciosului meu popor.
Înconjurat ºi sprijinit de fruntaºii þãrii, pentru care am
avut întotdeauna o adâncã recunoºtinþã ºi o vie
afecþiune, am reuºit sã ridic, la gurile Dunãrii ºi pe
Marea Neagrã, un stat înzestrat cu o bunã armatã ºi cu
toate mijloacele, spre a putea menþine frumoasa sa
poziþie ºi realiza odatã înaltele sale aspiraþiuni.
Succesorul meu la tron primeºte, ia dar o moºtenire, de
care el va fi mândru ºi pe care o va cârmui, am toatã
speranþa, în spiritul meu, cãlãuzit fiind prin deviza:
“Totul pentru þarã, nimic pentru mine”. Mulþumesc din
suflet tuturor celor care au lucrat cu mine ºi care m-au
servit cu credinþã. Iert acelora care au scris ºi au vorbit
în contra mea, cãutând a mã calomnia sau a arunca
îndoieli asupra bunelor mele intenþiuni. Trimiþând
tuturor o ultimã salutare, plinã de dragoste, rog ca ºi
generaþiile viitoare sã-ºi aminteascã din când în când
de acela care s-a închinat cu tot sufletul iubitului sãu
popor, în mijlocul cãruia el s-a gãsit aºa de fericit.
Pronia cereascã a voit ca sã sfârºesc bogata mea
viaþã. Am trãit ºi mor cu deviza care strãluceºte în
armele României: “Nihil sine Deo!” Doresc sã fiu

55



îmbrãcat în uniformã de general (micã þinutã, cum am purtat-o în toate zilele),
cu decoraþiile de rãzboi ºi numai Steaua României ºi Crucea de Hohenzollern,
pe piept. Am rãmas credincios religiunii mele, însã am avut ºi o deosebitã
dragoste pentru biserica rãsãriteanã, în care scumpa mea fiicã, Maria, era
botezatã. Binecuvântarea corpului meu se va face de un preot catolic, însã
doresc ca clerul de amândouã bisericile sã facã rugãciuni la sicriul meu, care
trebuie sã fie foarte simplu. (...) Coroana de oþel, fãuritã dintr-un tun luat pe
câmpul de luptã ºi stropit cu sângele vitejilor mei ostaºi, trebuie sã fie depusã
lângã mine, purtatã pânã la cel din urmã locaº al meu ºi readusã apoi la palat.
Sicriul meu, închis, va fi pus pe afetul unui tun, biruit (dacã se poate) la Plevna
ºi tras de ºase cai din grajdurile mele, fãrã vãluri negre. Toate steagurile care
au fâlfâit pe câmpiile de bãtaie vor fi purtate înaintea ºi în urma sicriului meu,
ca semn cã scumpa mea armatã a jurat credinþã steagului sãu ºi ºefului sãu
suprem, care prin voinþa lui Dumnezeu, nu mai este în mijlocul credincioºilor
sãi ostaºi. Tunurile vor bubui din toate forturile din Bucureºti, Focºani ºi Galaþi,
ridicate de mine, ca un scut puternic al vetrei strãmoºeºti, în timpuri de grele
încercãri, de care Cerul sã pãzeascã þara. Trimit armatei mele, pe care am
îngrijit-o cu dragoste ºi cãreia m-am închinat cu toatã inima, cea din urmã
salutare, rugând-o a-mi pãstra o amintire caldã. (...) Prin o bunã gospodãrie ºi
o severã rânduialã în cheltuieli, fãrã a micºora numeroasele ajutoare cerute din
toate pãrþile, averea mea a crescut din an în an, aºa cã pot dispune astãzi de
sume însemnate, în folosul scumpei mele Românii ºi pentru binefaceri. Am
hotãrât dar o sumã de 12 milioane de lei, pentru diferitele aºezãminte, noi
fundaþiuni ºi ca ajutoare. Aceastã sumã va fi distribuitã precum urmeazã: 1. La
Academia Românã, ºase sute mii de lei, capital pentru publicaþiuni. 2. La
Fundaþiunea mea Universitarã, pentru sporirea capitalului, ºase sute mii de lei.
3. La Orfelinatul “Ferdinand” din Zorleni, lângã Bârlad, pentru sporirea
capitalului, cinci sute mii de lei. 4. Pentru întemeierea unui internat de fete de
ofiþeri în armata mea, cu un institut de educaþiune, cu un învãþãmânt practic, la
Craiova, douã milioane lei. 5. Pentru întemeierea unei ºcoli industriale la
Bucureºti, trei milioane lei. (Urmeazã alte 12 legate). Înãlþând rugãciuni fierbinþi
cãtre A-tot-Puternicul, ca sã ocroteascã de-a pururea România ºi sã
rãspândeascã toate harurile asupra scumpului meu popor, mã închin cu
smerenie înaintea voinþei lui Dumnezeu ºi iscãlesc cea din urmã hotãrâre a
mea. În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, Amin. Fãcut la Bucureºti,
la 14/20 februarie 1899. //CAROL// Am scris ºi iscãlit cu propria mea mânã
acest testament, pe douã coale, formând opt pagini, legate cu fir roºu ºi am
pus sigiliul meu. // CAROL//
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În urmã cu ceva timp, o bunã prietenã, scriitoare ºi
specialistã în astrofizicã, mi-a relatat o întâmplare, care
mi-a redeschis în suflet o ranã mai veche. Dânsa are o
fatã – doctoriþã –, plecatã în SUA de vreo 17 ani. Fata
doctoriþei a venit acum trei ani în România, când avea
14 ani, sã-ºi viziteze bunica. La un moment dat la radio
s-a cântat „Deºteaptã-te Române”. Fata s-a ridicat în
picioare, cu o expresie gravã, ºi-a dus mâna dreaptã
pe inimã ºi a întrebat-o pe bunicã-sa de ce nu face la
fel, fiindcã se cântã Imnul þãrii? „Eu, bunico, sunt ºi
cetãþean american ºi cetãþean român – ºi la ambele
imnuri mã scol în picioare ºi mã simt obligatã sã le
cinstesc”. Prietena mea mi-a spus cã a rãmas cel puþin
miratã, dar fata era serioasã atunci când i-a spus ce
i-a spus ºi evident cã într-o asemenea situaþie nu se
putea – în nici un caz – zâmbi.

Fata asta de 14 ani mi-a deschis mie o ranã mai
veche, pe care nu mã pot opri sã n-o dezvãlui tinerei
generaþii. Eu am 74 de ani, aveam deci 8 ani când am
ascultat la un radio cu galenã Proclamaþia cãtre þarã a
Regelui Mihai I, prin care România declara încetarea
ostilitãþilor cu Puterile Aliate ºi am trãit un moment de
mare fericire, în primul rând cu gândul la cei dragi, care
erau pe front ºi care ar fi trebuit sã se reîntoarcã acasã.

Dupã nici 5 zile tancuri ruseºti au pãtruns în ferma
unde eram refugiaþi ºi am simþit pentru prima datã cã
eram sub ocupaþie strãinã, deºi ne aliasem cu sovieticii
împotriva nemþilor. Urmãtorii 3-4 ani mi-au arãtat o
putere sovieticã discreþionarã ºi lipsitã de orice respect

NICOLAE CONSTANTINESCU

Demnitatea omului
începe cu afirmarea
apartenenþei lui

Autorul, bun
prieten ºi vechi
colaborator la “revista
gândirii arestate,
Memoria”, este
membru al Academiei
de ªtiinþe Medicale
din România. Fiind
chirurg la Spitalul
Colþea, a avut tristul
privilegiu de a opera,
non-stop zile ºi nopþi
în ºir, rãniþii (cu plãgi
împuºcate) din 21/22
decembrie 1989 ºi
13/15 iunie 1990.
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al legilor – ºi o populaþie românã debusolatã, fãrã repere, dispusã/ obligatã la
compromisuri din ce în ce mai împovãrãtoare.

Pentru mine, care între timp devenisem elev de liceu, a fost o mare loviturã
momentul în care am constatat cã una din formele de supravieþuire era
informarea falsã a autoritãþilor atunci când þi se cereau datele personale. Se
inventase autobiografia ºi, treptat, s-a vãzut cã cei care declaraserã corect
profesiunea ºi averea pãrinþilor ºi drept urmare fuseserã etichetaþi  fii de
„burghezo-moºieri”, de „exploatatori”, de ”proprietari”, de ”jandarmi”, de „prelaþi
ai bisericii”, ca sã dau doar câteva exemple, îºi vedeau barat accesul la con-
tinuarea studiilor liceale sau universitare. Singura soluþie pãrea a fi omiterea
unor declaraþii privitoare la averea pãrinþilor, la participarea lor pe frontul de
Est, la activitãþile de comerþ, la folosirea muncii salariate etc.    

Pentru un adolescent, pentru un tânãr, nimic nu este mai grav, nimic nu este
mai distrugãtor pentru caracterul lui în formare decât minciuna spusã în
deplinã cunoºtinþã de cauzã ca sã-ºi salveze calea pe care voia sã o urmeze
în viaþã. ªtiind cã a minþit, chiar dacã fusese obligat sã mintã, suferea o dublã
loviturã: pe de-o-parte îºi pierdea respectul pentru propria sa persoanã, se
simþea atacat în demnitatea sa de om, iar pe de altã parte, mulþi dintre cei care
au ales aceastã cale de a ascunde adevãrul despre propria lor persoanã sau
despre familie au constatat curând cã fãcuserã un gest inutil, întrucât se
înfiinþaserã serviciile de cadre, iar „cadriºtii” mergeau sã te verifice pe teren ºi
pânã la urmã tot aflau ceea ce tu nu ai vrut  sã le declari.

Rezultatul acestei lupte „de-a ºoarecele cu pisica” a fost detestabil, mai ales
pentru adolescenþi ºi tineri, siliþi sã-ºi cenzureze în permanenþã cuvintele, sã
declare lucruri în care nu credeau, sã nu-ºi mai exprime gândurile, sã nu mai
aibã încredere în prieteni. ªi tot acest comportament indus prin fricã ºi teroare
a dus treptat la evitarea declarãrii în public a apartenenþei  familiale, religioase,
de posesor al unor bunuri dobândite onest, ceea ce a reprezentat începutul
deprecierii  demnitãþii noastre individuale, de grup ºi de naþie, scãderea
respectului în propria  persoanã.

Îmi aduc aminte de o adunare generalã organizatã în 1958 cu studenþii
facultãþii de medicinã din Bucureºti unde a fost înfierat „cu mânie proletarã”
grupul de studenþi condus de Victor Gordan ºi regretatul Eusebiu Munteanu,
acuzaþi printre altele cã citeau în cãmin proza politicã, profund româneascã ºi
patrioticã, a lui Eminescu. Era perioada când „lumina venea dela Rãsãrit” ºi
când tot ce era autohton, neaoº, românesc, trebuia terfelit, distrus, aruncat.
Era perioada când autoritãþile comuniste din România ºi-au permis sã-i renege
pe Brâncuºi ºi pe Enescu, gesturi extrem de grave pentru prestigiul nostru
naþional, pe care nici astãzi nu le-am sancþionat aºa cum se cuvine, dacã dorim



într-adevãr sã ne  refacem demnitatea noastrã de români.

Trecerea atâtor zeci de ani nu mã poate împiedica sã nu-mi amintesc cât de
ºubredã a fost educaþia patrioticã primitã de mine în ºcoalã, cât de politizatã ºi
cu ”tendinþã” a putut sã fie programa analiticã ce pãstra din Eminescu doar
studiul la „Împãrat ºi proletar” iar pe alþi titani ai culturii române îi ignora cu
desãvârºire. S-ar putea pune azi problema unei laºitãþi a generaþiei mele – în
fond ce ne-a împiedicat sã studiem mai mult decât ceea ce ni se preda la
ºcoalã?... Era prin 1952 ºi studiam Istoria Românilor. La o temã despre
începutul formãrii poporului nostru am expus niºte date, care nu erau trecute
în manualul unic de istorie editat de minister. Profesoara m-a întrebat de unde
am aceste date ºi i-am rãspuns cã din Istoria lui C.C. Giurescu, care mi-a
completat cunoºtinþele. M-a luat repede deoparte ºi mi-a spus cã este o carte
interzisã, cã pot sã-mi bag pãrinþii la închisoare dacã ni se gãseºte în casã ºi
cã cel mai bun lucru este sã mã duc acasã ºi sã o pun pe foc. Lucru pe care
bineînþeles cã nu l-am fãcut, nu am povestit acasã nimic, am luat cartea, am
învelit-o într-o hârtie de celofan ºi am ascuns-o sub o scândurã în podul casei.

Am dat acest exemplu fiindcã el este definitoriu pentru o întreagã epocã, în
care s-a încercat mistificarea adevãrului, alienarea noastrã, demiurgizarea
conducãtorilor comuniºti, ca mijloace perfide  de îndepãrtare a individului de la
adevãrata lui sorginte, deci de la originea lui, care sã-i dea putere, pe care sã
o declare, pentru care sã se lupte ºi în funcþie de care sã-ºi formeze caracterul,
sã ºtie sã-ºi pãstreze cuvântul dat ºi sã devinã om de onoare.

Câþi oare dintre elevi se mai ridicã astãzi în picioare la intonarea Imnului
Naþional?

În 1995 regretatul Banu Rãdulescu, fondatorul Fundaþiei ºi Revistei
„Memoria”, mi-a solicitat o luare de cuvânt în public pe tema: „6 martie 1945 –
ziua gândirii arestate a poporului român”. Am rãspuns iniþiativei dar am
schimbat titlul cuvântãrii în: „6 martie 1945 – ziua demnitãþii arestate a
poporului român”. Am scris acea cuvântare, þinutã la Muzeul Þãranului Român,
cu obidã, cu durere în suflet, cu un sentiment greu de descris. Fiindcã starea
de fricã ºi teroare pe care au întronat-o ruºii, apoi comuniºtii în primii ani de
„dictaturã proletarã”, nu putea sã fie atât de eficientã dacã nu ar fi primit
sprijinul unor concetãþeni de-ai noºtri, care s-au arãtat dispuºi sã colaboreze
cu cei „fãrã neam ºi fãrã Dumnezeu” aºa cum i-a caracterizat generalul
Rãdescu în ultimul sãu discurs radiodifuzat  din februarie 1945.

În Larousse demnitatea este definitã drept respectul pe care-l datorezi unei
persoane, unui lucru sau propriei tale persoane. Este clar cã toþi cei care au
pus umãrul la instaurarea terorii comuniste apãrate de tancurile sovietice sunt
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oameni faþã de care nu se poate manifesta nici o urmã de respect. Problema
gravã îi priveºte însã ºi pe cei care, vãzând nedreptãþile suferite în jurul lor,
tãceau, de fricã, din oportunism, din laºitate, nu conteazã, dar tãceau. Este
evident cã, la cei care tãceau, lucra un instinct de conservare a propriei
persoane sau a familiei, care ar fi putut sã suporte opresiunea durã a
temniþelor comuniste pe motiv „cã nu ºi-au þinut gura”.

Dar nu datele conjuncturale mã frãmântã pe mine, ci efectele pe termen
lung ale acestei „pactizãri cu duºmanul”. Deci pe de-o-parte exista o categorie
de populaþie care în mod deliberat acceptase sã nu-ºi divulge decât unele din
datele personale, pentru a nu suferi rigorile luptei de clasã faþã de originea lor
socialã, pe de-altã parte unii conaþionali ai noºtri erau beneficiarii noii orânduiri,
care fãceau liceul în 2 ani, aveau lefuri grase, primeau bonificaþii nemeritate la
diverse examene ºi concursuri, „scurtau” etapele avansãrii sociale. ªi unii ºi
alþii au avut de suferit: primii o agresiune moralã, ceilalþi o degradare moralã.
ªi iatã cum încet-încet, ca un vierme infiltrat în trupul ºi sufletul naþiunii,
valoarea intrinsecã a demnitãþii umane, a omului de caracter, a omului de
onoare, deci toate acestea au cãzut în derizoriu, au început a fi considerate
lucruri de prisos. De fapt în comunism omul era apreciat, era luat în
consideraþie în funcþie de autoritatea lui, dupã poziþia pe care o avea în partid
ºi în societate, nu dupã prestigiul lui. Întrucât onoarea ºi onorabilitatea nu
se capãtã ºi nu se pierd prin acþiunea legilor, oamenii au continuat sã
desfidã regulile unui comportament moral ºi în perioada de dupã
decembrie 1989. ªi primul lucru pe care l-am putut constata a fost
prezenþa pe scena politicã a celor care nu-ºi respectã cuvântul dat, omit
sau dau informaþii mai mult sau mai puþin false despre propria lor
persoanã ºi prin aceasta fac cel mai mare rãu tinerei generaþii: o lipsesc
de modele demne de urmat!

Onoarea este respectul pe care-l acorzi imaginii tale publice ºi acest respect
îl obþii în primul rând prin pãstrarea cuvântului dat. Omul care þine la cuvântul
dat ºi-ºi þine promisiunea este model pe plan educaþional ºi împrãºtie un
sentiment de încredere ºi siguranþã pe plan relaþional. El face ceea ce a
promis, spune ceea ce a gândit, acceptã sã fie judecat dupã rezultatele
acþiunilor sale. Acest om este în permanenþã preocupat de menþinerea
reputaþiei lui, de gradul de respect pe care i-l acordã cei din jur. Nu întâmplãtor
Schopenhauer spunea cã – luatã obiectiv, onoarea este opinia altora despre
valoarea noastrã, iar – luatã subiectiv, onoarea este frica noastrã de aceastã
opinie.

Problema care se pune cu acuitate în þara noastrã nu priveºte doar nevoia
vitalã de oameni de caracter, de oameni care sã-ºi þinã cuvântul dat, ci cu
precãdere se poate pune în discuþie dacã opinia publicã din þara noastrã mai
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sancþioneazã pe cel care nu ºi-a respectat sau ºi-a încãlcat cuvântul, pe omul
duplicitar, pe omul lipsit de onoarea de a-ºi asuma faptele ºi vorbele. Fiindcã
în lipsa unei reacþii prompte din partea conºtiinþei publice tot expozeul meu nu-
ºi mai are nici un rost – ºi vom asista în continuare neputincioºi cum o parte
dintre tinerii noºtri cei mai dotaþi îºi cautã modele de viaþã prin alte pãrþi ale
lumii, cum vom fi în continuare taxaþi pe alte meleaguri ca „poporul de la
malurile Dâmboviþei”, unde totul se ia în uºor – inclusiv cuvântul dat.

Existã douã trãsãturi fundamentale care nu au intrat niciodatã sub incidenþa
justiþiei: bunul simþ ºi onoarea, dar ele dau substanþã termenului de
normalitate. Am ieºit dintr-un comunism profund amoral ºi vrem sã reintrãm în
starea de normalitate. Nu putem face acest lucru fãrã repunerea sentimentului
de onoare la temelia noii societãþi româneºti: onoarea de a-þi pãstra cuvântul
dat, onoarea pentru lucrul fãcut de tine, onoarea pentru asumarea faptelor ºi
vorbelor tale.

Doar prin aceastã revenire la normalitate tineretul va începe sã aprecieze
mediul social sãnãtos, nepoluat, unde funcþioneazã principiul valorilor umane
ºi suprapunând acest mediu cu teritoriul þãrii noastre va deveni patriot, se va
mândri cu þara din care face parte, se va mândri cu numele de român ºi va
cãuta sã-l cinsteascã prin toate acþiunile lui.

Înainte de a-i judeca pe alþii trebuie sã ne judecãm pe noi înºine!

Repet ceea ce am mai spus: ce imbold am dat noi copiilor, tinerilor,
cetãþenilor þãrii noastre ca sã se ridice în picioare ºi sã stea smirnã, atunci când
se cântã Imnul Naþional? Ce cult al apartenenþei noastre la poporul român, al
cinstirii eroilor neamului, al înaintaºilor, al celor care s-au jertfit pentru
neatârnare, pentru întregire, pentru pãstrarea credinþei ºi limbii strãmoºeºti am
educat noi în tânãra generaþie? Câþi români ºtiu sã cânte toate strofele de la
„Deºteaptã-te Române”? Este drept cã înainte de 1948 Imnul Naþional era
„Trãiascã Regele”, cã în timpul perioadei comuniste au fost douã sau trei
imnuri naþionale care au politizat pânã ºi frumoasele cuvinte de la „Trei culori
cunosc pe lume” dar „Deºteaptã-te Române” este un imn ce a vibrat profund
în sufletul nostru, pentru care s-a fãcut puºcãrie dacã era fredonat, este un imn
profund românesc ºi stimulator al sentimentelor patriotice; din pãcate el se
„bucurã” în continuare de acelaºi puþin respect pe care o parte a poporului
nostru îl acordã demnitãþii de a fi român.

Este cred timpul de a privi cu luciditate responsabilitatea noastrã, a tuturor,
pentru starea de fapt care a creat modelul pernicios al lui „las-cã merge ºi aºa”,
al luãrii în deriziune a obligaþiilor noastre de creºtini ºi a poziþiei noastre faþã de
Dumnezeu, þarã ºi restul lumii.
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Mã declar creºtin ºi-mi fac cruce atunci când trec pe lângã o bisericã fãrã
sã-mi fie jenã, mã declar român, sunt mândru pentru asta ºi mã lupt ca sã
diminuez sau chiar sã anulez toate încercãrile de denigrare a neamului meu,
îmi mobilizez toate energiile atunci când îmi reprezint þara, mã ridic în picioare
în momentul în care sunt amintiþi eroii neamului, îmi pun steagul tricolor la
fereastra casei ºi-l salut atunci când plec sau când mã întorc acasã.

Eu am vãzut multe dintre aceste manifestãri în Statele Unite, în mici orãºele
de provincie unde întreaga comunitate – inclusiv ºcoala – educã la copii
sentimente patriotice ºi creeazã viitorului cetãþean american sentimentul de
demnitate pentru cã reprezintã naþia, poporul, pãmântul ºi pe strãmoºi. ªi ei nu
au decât o istorie de 300 de ani!...

Demnitatea unui om depinde de caracterul lui ºi în mult mai micã mãsurã de
bunãstarea, de avuþia lui. Trebuie sã începem sã formãm caractere, sã-i
învãþãm pe copii ºi adolescenþi sã se respecte pe ei, sã ne respecte pe noi, sã-
ºi respecte þara ºi – prin aceasta – sã recâºtige demnitatea de a fi români. 
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S-a nãscut la Govora, la 29 iulie 1922, a urmat, la
Bucureºti, cursurile Colegiului Naþional Sfântul Sava,
între anii 1933 ºi 1941. A urmat, în timpul rãzboiului,
cursurile de inginer constructor ale Facultãþii tehnice de
la Berlin – Charlotenburg.

Din 87 de ani ai existenþei terestre, 48 i-a trãit în exil.
În volumul sãu Roumänien Marxismus – Leninismus in
Theorie und Praxis (România: Marxism - Leninismul în
teorie ºi în practicã), apãrut ca omagiu în 1990, la
împlinirea vârstei de 65 de ani, volum cuprinzând mai
toate temele majore care l-au preocupat pe Dionisie -
„Biþi” pentru prieteni – Ghermani, colegul sãu de

colegiu profesional al Înaltei ºcoli de
politologie (Hochschule für Politik) din
München, Horst Glassl menþioneazã în
laudatio sa cam sec: „Dupã rãzboi nu
s-a mai reîntors la patria sa ocupatã de
Armata Roºie ºi supusã terorii acesteia”.

Tragedia exilului sãu s-a consumat
însã în termeni mult mai duri. Nu numai
cã a rãmas în Germania, unde din
proiectata carierã de inginer constructor
s-a ales praful, dar Dionisie Ghermani a
reuºit, dupã peregrinãri demne de un Ion
Codru Drãguºan sau Badea Cârþan, de-
a lungul ºi de-a latul Europei neco-
munizate, în Franþa, Portugalia, Spania
(unde, la Madrid, a urmat studii de
Drept), sã-ºi croiascã drumul sufletului ºi
spiritului sãu de om nãscut în România
necomunizatã, devenind ceea ce voise:

RADU BÃRBULESCU

In memoriam
Dionisie Ghermani
1922 – 2009
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unul dintre rarii politologi veritabili daþi de naþia românã
dupã catastrofa celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial.

Tânãrul generos de atunci s-a angrenat în
organizarea rezistenþei anticomuniste din exteriorul
satelitului sovietic care era România unor Pauker, Dej,
Nicolski ºi ejusdem farinae, dar ca urmare a înãbuºirii
Revoluþiei maghiare din 1956, a realizat cã un Vest
nesigur pe doctrinã, oscilând între necesitãþile
stringente ale unor naþii lipsite de necesarul zilei de
mâine ºi nevoia de a stãvili bolºevismul agresiv ºi
criminal fãrã a-i împrumuta metodele, nu era gata sã-ºi
asume responsabilitatea pentru sutele de milioane de
europeni de dincolo de Cortina de Fier; ºi cã o
rezistenþã anticomunistã nu era doritã de aproape
nimeni la ora respectivã, lipsind mijloacele militare ºi
economice de a o susþine. Dar dupã alianþa forþatã
americano-britanico-francezã cu Sovietele, din timpul
rãzboiului, trebuia poate un leader care sã declanºeze
propaganda respectivã, trebuia probabil o viziune care
sã schimbe macazele opiniei publice cu 180°.

Chiar azi, când puºcaºii marini americani au, în fine,
o bazã la Kogãlniceanu, mã crucesc citind în
ciupercãria pestriþã a presei din România postdecem-
bristã reacþiile resentimentare, visceral antiamericane,
ale unor pixuitori lipsiþi de talent, bun simþ ºi orice
înþelegere a mersului treburilor lumii.

Or, politologul „Biþi” Ghermani – politolog, fiindcã în
afara ºtiinþei respective nu s-a aventurat, neîncercând
sã fie totodatã ºi prozator, poet, editor, jurnalist (timp de
aproximativ 10 ani, corespondent european al Vocii
Americii), membru fondator al Apoziþiei din München,
etc. a fost unul dintre rarii oameni de inspiraþie ºi ºtiinþã
proveniþi din România care a þinut degetul pe
încheietura mâinii pacientului, luându-i cu mare
acurateþe pulsul, în lungile decenii de exil, dar ºi
ulterior. Dovadã stã o operã a cãrei extindere ne
interzice s-o listãm pur ºi simplu, fragmentar, în scurta
noastrã mãrturie.

Dar Dionisie Biþi Ghermani a fost, în primul rând, un
profesor, un academic, pe mãsura celor care i-au
format gândirea ºi sufletul: Platon, Aristotel, Spinoza,
Descartes, Nietzsche, Habermas, la fel ca ºi ideologia
creºtinã. De pe acest fundament a fost neobosit în
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tentativa de formare a multor / puþinilor tineri studioºi ºi
talentaþi pe care i-a întâlnit în activitatea sa didacticã,
de pildã la Înalta ªcoalã de Politologie, cãrora le-a pus
la îndemânã, cu generozitate, sursele cunoaºterii în
domeniul sãu. Cã lucrurile stau aºa stau mãrturie
înfiinþarea acelui Institut für Rumänienforschung (1987,
Unterhaching, lângã München), care a contribuit la
creºterea în spiritul adevãrului a mai multor studenþi
germani de atunci, precum ºi înfiinþarea ºi întreþinerea
Institutului germano-român de cercetãri interdisci-
plinare, la Bucureºti, în 1994, institut care a contribuit
mult la crearea unor specialiºti români de bunã calitate.
Mi-a fost ºi mie, recunosc cu recunoºtinþa unui student
întârziat, mai dificil de recalibrat, la finele anilor ‘80, la
München, profesor...

Mi-l amintesc, pentru dvs., pe profesorul meu,
Dionisie „Biþi” Gherman, cu nelipsitul lui basc, aranjat
cochet, pe o ureche, cu ochelarii agãþaþi, ca sã nu-i
piardã, cu un lãnþiºor aurit, întotdeauna îmbrãcat, tuns,
ras cu maximã corectitudine mic burghezã, calm, cu
voce scãzutã...

Ne-a pãrãsit, probabil din nostalgia de a-ºi regãsi
prietenii vechi ºi buni, ca sculptorul Alexandru Panã, de
pildã, sau Gheorghe Tase, pe 5 iulie 2009, plecând din
Bucureºti, dintre cei pe care i-a iubit ºi care au fost
cuprinºi mereu în marele, timp de decenii martirizatul
suflet al sãu.

Sper cã Dumnezeu, în marea lui dragoste ºi
înþelegere, le-a rezervat tuturor, în grãdina Lui, un
colþiºor luminos, cu verdeaþã, unde sã-ºi poatã
continua nestingheriþi, fãrã urã ºi întristare, dialogurile
întrerupte.

München
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Din lupta poporului român pentru
apãrarea demnitãþii umane ºi eliberarea

þãrii de sub jugul ocupaþiei sovietice

Remus Radina s-a nãscut în anul 1924 la Craiova ºi
a urmat cursurile ºcolii de ofiþeri de cavalerie din
Târgoviºte de unde, în 1943, a fost trimis la spe-
cializare în Germania, unde a refuzat sã rãmânã.

La vârsta de 22 de ani era sublocotenent de cava-
lerie la Câmpulung-Moldovenesc (Bucovina), când þara
gemea sub opresiunea sovieticã; i s-a propus sã intre
în partidul comunist ºi astfel va ajunge general.

Faþã de hotãrârea ca armata sã participe la campa-
nia electoralã, la mitingul din 21 octombrie 1946, dupã
ce a ascultat minciunile debitate de colonelul Ionescu,
ridicând în slãvile cerului realizãrile guvernului Groza,
sublocotenentul Remus Radina s-a ridicat ºi a spus:

– Domnule colonel, eu nu sunt de acord cu principi-
ile de care este cãlãuzit guvernul Petru Groza ºi, prin
urmare, nu mai înþeleg sã rãmân în armatã.

A doua zi a înaintat un raport comandantului
Cercului teritorial în care scria: „... (Guvernul Groza)
fiind un guvern constituit pe osatura oprimãrii libertãþii
poporului român, vã rog stãruitor sã binevoiþi a-mi da
avizul favorabil, întrucât prefer sã dezbrac aceastã
hainã pe care am slujit-o cu dragostea fanaticã a omu-
lui conºtient cã-ºi iubeºte într-adevãr poporul sãu,
decât sã o port sub pecetea abdicãrii de la marile lupte
întreprinse pentru salvarea patriei.”

În ziua alegerilor a fost arestat la Iaºi ºi dus la1177

CICERONE IONIÞOIU

Figuri de legendã:
Remus Radina
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Ministerul de rãzboi, la Bucureºti, unde i s-a
comunicat cã va fi judecat de Consiliul superi-
or al oºtirii ºi poate condamnat.

Pe 16 aprilie 1947, prin Înalt Decret Regal,
a fost trecut în retragere, fiind primul ofiþer
român plecat din armatã pentru protest la
intenþia, doveditã realitate, a încãlcãrii voinþei
naþionale.

În condiþii foarte grele, muncind ca salahor,
a urmat ºi cursurile Facultãþii de Drept. În
noaptea de 2 noiembrie 1948 a trecut frontiera
în Iugoslavia, ajungând în închisorile de extrã-
dare sârbeºti, unde a vãzut scene de o rarã
brutalitate. A refuzat sã iasã la lucru ºi,
ameninþat cu moartea, a reuºit sã impunã ca
din acea zi deþinuþii sã nu mai fie scoºi la lucru. Prin peregrinãrile iadului
iugoslav Remus Radina ºi-a însuºit pentru restul vieþii citatul lui Thomas
Jefferson: „Am jurat în faþa altarului lui Dumnezeu duºmãnie veºnicã oricãrui
fel de tiranie asupra spiritului oamenilor.”

Torturile la care a fost supus Remus Radina au fost inimaginabil de
groaznice, cu cãtuºe la mâinile duse la spate în timp ce era transportat dintr-un
loc în altul, pânã pe 30 august 1949 când a fost dus la frontierã împreunã cu
alþi zece români care au fost obligaþi sub ameninþarea puºtilor-mitralierã sã
treacã în România.

Securitatea românã îi aºtepta ºi, arestaþi, au trecut prin Timiºoara,
Ministerul de Interne ºi Jilava. În luna martie 1950 Radina a fost condamnat la
5 ani ºi trimis în iadul românesc de la lagãrul de exterminare Peninsula, de
lângã Mamaia. ªi pe drept cuvânt spune: „Perioada Canalului a fost una din
cele mai negre perioade din viaþa mea.”

Mâncarea era insuficientã, oamenii, pradã foamei permanente, rupeau în
fiecare zi iarbã ºi o puneau în zeama fiartã de arpacaº, castraveþi muraþi,
varzã... ºi niciun strop de carne; iar munca la sãpat ºi cãrat pãmânt cu roaba
ºi jugul dupã gât, îmbrãcat în zdrenþe, era istovitoare.

În aceste condiþii a refuzat sã mai iasã la lucru, iar comandantul Ghinea l-a
bãtut crunt. Un coleg de brigadã s-a îmbolnãvit de enteritã din cauza ali-
mentelor alterate ºi în drum spre locul de muncã nu i s-a dat voie sã se
opreascã, sub ameninþarea cã va fi împuºcat, fiind nevoit sã-ºi facã nevoile din
mers.

Bolnavii duºi la aºa-zisa infirmerie erau trataþi cu bâta. Radina a fost operat
de un flegmon fãrã anestezie.

Când scheletele ambulante se întorceau de la muncã, istovite, erau obligate
sã ducã în spate câte un metru de lemn de circa 20 de kg pe o distanþã de 1
km, pânã în lagãr. Acolo îi aºtepta comandantul-cãlãu Lazãr Tiberiu, care fãcea



instrucþie cu deþinuþii prin culcãri pe platou, alergãri cu câte un alt coleg în
spate, broasca... ºi fel de fel de exerciþii nãscocite de aceste bestii.

În faþa acestui spectacol oribil, Remus Radina a refuzat sã se culce, în timp
ce ceilalþi erau la pãmânt. „Culcat!” a rãcnit Lazãr din nou. Dar Remus Radina
a rãmas tot în picioare. Lazãr s-a apropiat ºi i-a strigat, ca ieºit din minþi:
„Culcã-te mã, cã te culc eu, pe veci.”

Noi, din brigãzi, priveam la aceastã scenã.
Lazãr s-a apropiat de Radina ºi i-a tras o loviturã la carotidã, doborându-l în

genunchi, dar el tot nu s-a culcat.
Vãzându-i îndârjirea, Lazãr ºi-a luat chipiul ºi a început sã se scarpine în

cap, spunând: „Staþi puþin sã mã calmez”, zicând apoi: „Luaþi pe banditul ãsta
ºi duceþi-l la carcerã.” Spre miezul nopþii s-a deschis uºa carcerei ºi, crezând
cã-l vor duce sã-l împuºte aºa cum se întâmplase cu puþin timp în urmã cu alþii,
Radina ºi-a fãcut semnul crucii. În uºã a apãrut un deþinut, planton de noapte,
care i-a spus sã meargã la baracã din ordinul comandantului.

Din acea zi Lazãr n-a mai fãcut culcãri cu deþinuþii ºi ºi-a modificat ati-
tudinea, spunând: „Numai eu am voie sã bat.” Pânã atunci, noapte de noapte,
cei socotiþi reacþionari, acuzaþi cã saboteazã lucrãrile Canalului, erau torturaþi
de cãtre brigãzile studenþeºti venite din „reeducarea” Piteºtiului.

Pe 12 septembrie 1952, când s-au înfiinþat brigãzile de pedepsiþi, Remus
Radina a fost printre primii duºi acolo. Munca era de 12 ore, numai noaptea ºi
cu raþia de mâncare înjumãtãþitã. Într-unul din schimburi, obosit, n-a mai putut
lucra în ritmul cerut de brigadierul Mureºanu (criminal de rãzboi) ºi de ponta-
torul Mãrãcine (venit cu brigãzile de reeducaþi de la Piteºti). Fiind reclamat
ºefului de escortã, acesta a venit ºi i-a tras un pumn zdravãn în maxilar, rupân-
du-i un dinte. Pe 22 octombrie 1952 a declarat greva lucrului cu menþiunea cã
niciodatã nu va mai lucra la Peninsula.

Pe 1 noiembrie 1952 au fost puºi în lanþuri 15 colegi din brigadã ºi expedi-
aþi din lagãr din cauza atitudinii lor intransigente. În colonie, comandantul Lazãr
personal l-a bãtut pe deþinutul Maxim, scoþându-i dinþii cu piatra.

Pe 11 noiembrie alþi colegi din brigada de pedepsiþi au declarat greva lucru-
lui. Radina a fost dus la carcerã din dispoziþia comandantului Lazãr Tiberiu, iar
noaptea i s-a mai adus în carcerã un tânãr elev maramureºean, Mincã ªtefan,
care mirosea a sânge. Fusese bãtut de acelaºi Lazãr Tiberiu cu un vãtrai în
cap ºi peste un picior bolnav pentru cã refuza sã spunã cine îi dãduse mân-
care ca s-o arunce celor din brigãzile de pedepsiþi.

A doua zi dimineaþã lui Remus Radina ºi altor ºase colegi li s-au pus lanþuri
ºi au fost expediaþi la penitenciarul „33” din lagãrul Poarta Albã. Acolo s-a
îmbolnãvit de icter nedându-i-se niciun tratament medical pânã la începutul lui
1953 când, tot în lanþuri, împreunã cu colegii condamnaþi la 5 ani, a ajuns în
lagãrul de exterminare Galeº unde comandantul Burghiºan Petre aplica ace-
leaºi mãsuri barbare de exterminare: mâncare foarte proastã, lipsa apei pota-
bile, munca în noroi, la care s-au adãugat ºi gerul crunt însoþit de crivãþul venit
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din þara lui Stalin.
În aceste condiþii un deþinut a murit îngheþat în carcerã.
Pe 19 ianuarie 1953 Remus Radina a convins alþi ºapte deþinuþi sã intre în

greva foamei, cerând sã vinã o comisie pentru a constata condiþiile de exter-
minare în care lucrau.

Bolnav de icter netratat, Remus Radina a ajuns din nou împreunã cu ceilalþi
colegi în închisoarea de la Poarta Albã, în lanþuri. În stare foarte gravã a fost
internat în spitalul lagãrului, constatându-se cã are hepatitã epidemicã. Acolo
a aflat de moartea cãlãului omenirii, Stalin.

La mijlocul lui martie, cu toatã împotrivirea doctorului Traian Mihãilescu, a
fost ridicat din spital, transferat iarãºi în lagãrul Galeº unde comandantul-fiarã
fusese înlocuit cu Dincã Ion, mai omenos.

Pe 16 aprilie 1953 a fost publicat discursul lui Eisenhower ºi, parvenindu-i
ziarul, Radina, noaptea, sub pãturã l-a învãþat ca pe o poezie, recitând apoi pri-
etenilor acest mesaj de libertate: „... Setea de pace e prea mare, ora istoriei
prea târzie pentru ca vreun guvern sã-ºi poatã bate joc de speranþele oame-
nilor, rezumându-se doar la cuvinte, promisiuni ºi gesturi...”

Bolnav încã de hepatitã, Remus Radina a refuzat sã iasã la lucru ºi ofiþerul
politic ªerban l-a trimis la penitenciarul din lagãr.

În iulie, fãcându-se o triere a deþinuþilor politici, deoarece a refuzat sã ia
poziþia de drepþi Remus Radina a fost pedepsit la carcerã, cu cãtuºe ameri-
cane la mâinile duse la spate.

Peste câteva zile, în cadrul mãsurilor preventive legate de 23 august 1953,
câþiva deþinuþi, printre ei numãrându-se ºi Remus Radina, au fost duºi la
carcerele nou-construite, cu betonul încã umed ºi fãrã aerisire. Radina a
declarat greva foamei spunând: „Aici nu se respectã principiul eliberãrii de
mizerie ºi de teamã, ci un alt principiu indigen: al eliberãrii de viaþã. Declar
greva foamei pânã la venirea procurorului sau pânã la moarte.”

Ca urmare a acestei acþiuni de înalt umanism întreprinsã de Radina,
procurorul venit a constatat cã celulele sunt lipsite de aerisire ºi a hotãrât
scoaterea celor care erau acolo ºi astfel a încetat ºi Radina greva foamei.

La sfârºitul lunii septembrie 1953, deoarece lucrãrile de la Canal încetaserã
încã din 19 iulie acelaºi an, a fost transferat la Peninsula împreunã cu ceilalþi
deþinuþi. Acolo, fãrã motiv, sergentul ªerban l-a lovit fiindcã n-a alergat mai
repede la numãrãtoare ºi l-a dus la carcerã pentru zece zile de pedeapsã.
Imediat a declarat greva foamei precizând cã „nu va mai mânca niciodatã la
Peninsula”. Carcera era din beton proaspãt turnat ºi a uscat-o cu suflarea lui.
Peste câteva zile a venit în inspecþie colonelul Constantinescu Marin, zis
„dubã”, care l-a ameninþat „cã-l aruncã în sârme“ dacã nu înceteazã greva.
Dupã 6 zile Remus Radina a fost internat în infirmerie fiind grav bolnav. Dupã
8 zile a fost transportat pe targã la Poarta Albã. Alãturi de el, pe altã targã era
þãranul Cioatã, paralizat fiindcã acelaºi sergent ªerban îl lovise cu un fier în
coloana vertebralã ºi-l aruncase în groapa cu var.
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Tot la Poarta Albã sosisem ºi eu, dupã ce la sfârºitul lunii august refuzasem
sã mai ies la lucru pentru demolarea lucrãrilor ºi dupã o sãptãmânã de carcerã
am declarat greva foamei, fiind alimentat forþat cu furtunul.

Acolo, la infirmerie, ne-am întâlnit dupã doi ani de la plecarea lui Radina în
lanþuri din Peninsula. Cu vreo 12 ani în urmã fuseserãm elevi la Colegiul
„Carol I“ din Craiova, când el a plecat la Liceul militar „D. A. Sturza”.

La Poarta Albã se fãcuse un centru unde erau adunate toate „deºeurile
umane” care supravieþuiserã închiderii Canalului, schilozi ºi bolnavi de tot felul
ºi pe deasupra distrofici, promiþându-ni-se cã vom primi pachete cu medica-
mente de acasã.

Împreunã am trecut Crãciunul ºi Anul Nou prinzându-ne iarna grea din fe-
bruarie 1954, care ne-a îngropat barãcile în zãpadã.

Pe 2 februarie 1954, luând apãrarea deþinutului Cristache Stratulat care
protesta împotriva regimului de exterminare, Remus Radina împreunã cu
Octavian Rãdulescu au fost duºi într-o celulã din închisoare, unde gheaþa pe
pereþi era de 2 mm. Dupã 5 zile Rãdulescu a fost scos ºi Radina a rãmas sin-
gur, având o pedeapsã de 10 zile. Dupã plecarea lui Rãdulescu, Radina a
declarat greva foamei ºi, la expirarea pedepsei, a fost scos pe targã ºi dus la
infirmerie unde a fost supus alimentaþiei forþate. Comandantul-cãlãu Fecioru
Iosif-Ion s-a dus la patul lui Radina ºi i-a spus cã îºi dã cuvântul cã vor veni,
cu primul tren ce va circula, ºi procurorul ºi un ofiþer superior din MAI. Remus
Radina a refuzat sã înceteze greva. Pe 4 martie 1954 au sosit cele douã cadre
solicitate, cãrora el le-a spus de teroarea ce domneºte ºi cã oamenii sunt în
pragul morþii din cauza subnutriþiei, iar în memoriul pe care i-au spus sã-l scrie
a cerut: regim alimentar specific pentru distrofici, asistenþã medicalã, cruci pe
mormintele deþinuþilor, iar procuratura sã facã controale periodice. De remarcat
cã nu a cerut nimic pentru el, totul pentru ceilalþi.

Dar pe 9 martie 1954 a sosit la poarta închisorii maºina poºtei ºi a început
sã descarce pachete. Din birou a ieºit fiara de Fecioru ºi a dat dispoziþie sã se
încarce pachetele în maºinã ºi sã le restituie celor ce le trimiseserã, adicã
familiilor. În faþa acestui spectacol ce îngrozise colonia, patru deþinuþi am
hotãrât sã declarãm greva foamei. Maiorul de cavalerie Lucian Dimitriu a
rãmas sã organizeze intrarea în grevã eºalonatã pe fiecare zi, pânã când s-a
ajuns la 54. Atunci s-a întâmplat o nenorocire, tânãrul sublocotenent de cava-
lerie Dan Anastasiade din Brãila a murit. Ca urmare, unul din cei patru a ieºit
noaptea pe fereastrã ºi i-a anunþat pe ceilalþi sã înceteze greva, rãmânând
s-o continuãm numai noi doi, eu ºi Octav Rãdulescu.

Ne-au supus la alimentaþie forþatã ºi în a 17-a zi de grevã a sosit doctorul
închisoriilor MAI cu o comisie ºi a trecut imediat la împãrþirea deþinuþilor în dis-
trofici ºi TBC-iºti, îmbunãtãþindu-se alimentaþia ºi primirea pachetelor.

La sfârºitul lunii martie 1954 Remus Radina a fost dus la izolare din ordinul
ofiþerului politic Moraru (renumit în coloniile de la Canal fiindcã dacã nu
pedepsea zece deþinuþi pe zi nu pleca liniºtit acasã), învinuindu-l cã a fost iniþi-
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atorul grevei pe care o declarasem împreunã cu Rãdulescu.
În luna mai a început eliberarea deþinuþilor cu pedepse administrative, iar pe

10 ale lunii a intrat în celula lui Radina un ofiþer care l-a insultat ºi lovit. El ime-
diat a declarat greva foamei ºi în a ºaptea zi a fost dus la infirmerie pentru ali-
mentaþia forþatã. Eu mã gãseam acolo în refacere dupã greva fãcutã ºi am dis-
cutat cu doctorii sã facã tot posibilul pentru a-l salva ºi la fiecare alimentare sã
fiu prezent pentru a vedea ce i se introduce, rugându-i ca pe lângã alimentele
regulamentare sã introducã ºi vitamine lichide, deoarece dupã fiecare inter-
venþie el se forþa sã verse, dupã ce reuºise sã spargã pâlnia de sticlã. În
acelaºi timp, era ºi în greva tãcerii ºi a setei. În a 24-a zi era aproape complet
epuizat. Am reuºit sã vorbesc cu el convingându-l sã blocheze uºa pentru a
forþa ieºirea din izolare. Dupã ce a desfãcut niºte cuie de la sârma ce înconju-
ra soba de cãrãmidã, le-a bãgat în gaura cheii blocând intrarea, în cea de a 26-
a zi de grevã.

Imediat m-am dus la miliþianul din poarta infirmeriei ºi i-am spus cã cel din
grevã s-a sinucis, fiind sânge pe jos. Am anunþat ºi deþinuþii din brigãzi sã iasã
la sârmã ºi sã priveascã. Comandantul, ofiþerul politic ºi încã vreo doi au venit,
încercând sã intre pe uºã. Neputând, au ieºit în curte, au spart geamul ºi au
intrat pe fereastrã. Seara i s-a comunicat cã a fost scos din izolare ºi l-au rugat
sã mai rãmânã câteva zile în infirmerie pentru a nu speria pe ceilalþi cu
înfãþiºarea lui de schelet.

Aceastã grevã a foamei ºi a setei a avut urmãri foarte grave asupra sãnãtãþii
lui Radina, afectându-i ficatul, inima, rinichii, sistemul nervos, el rãmânând cu
o cirozã uscatã de care suferã ºi dupã 55 de ani.

Tot ce a putut realiza pentru îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã ºi demnitate
pentru deþinuþii politici a fost plãtit cu eforturi de voinþã supraomeneascã,
vecinã cu moartea, iar viaþa ce a urmat a fost pentru Radina de nesuportat,
cum spune chiar el.

Deoarece celor mai mulþi care fãcuserãm greva foamei ne expirau pedepse-
le dupã 15 august, cãlãul a obþinut aprobarea sã ne transfere la cel mai înde-
pãrtat penitenciar. Astfel, la mijlocul lunii iulie, pe o cãldurã ca în luna lui cup-
tor, lui Radina ºi lui Stratulat li s-au bãtut lanþuri la picioare ºi, în gara Basarabi,
am fost aruncaþi 50 de deþinuþi într-un vagon-dubã, dându-ni-se slãninã sãratã
ºi o gãleatã cu apã de bãut, dupã aceea am pornit spre necunoscut.

A doua zi dimineaþã am ajuns la Jilava ºi ducându-ne la baie am vãzut cã
picioarele lui Radina erau ca ale celor de la Auschwitz, dupã cum spusese
Silberman care trecuse pe acolo, aºa cã Remus Radina a putut sã-ºi scoatã
lanþurile.

Intraþi în camera 6 Reduit am crezut cã suntem într-un cavou, unde pe niºte
schelete numai în chiloþi ºiroia apa, pe cele aproape 275 de fiinþe umane
închise în acea pivniþã de circa 200 mc, unde izvorau aburii ca dintr-un vulcan
lãsându-þi impresia cã te gãseºti în cazanul Satanei. O noapte de coºmar, în
care unul a murit iar pe Mihai Stratulat, colegul nostru, l-am scos dimineaþa ºi



ni s-a permis sã-l întindem pe o rogojinã sub bolta intrãrii în reduit.
Ferestrele acestui „cazan” aveau obloane bãtute în cuie din ordinul coman-

dantului, maior Ion Csaki.
La prânz, când s-a adus hârdãul cu fiertura fierbinte, l-au împins în hrubã ºi

au pus zãvorul la uºã. Nici masã nu ne-a mai trebuit.
Spre searã, când se apropia închiderea, împreunã cu Radina am fost luaþi

ca sã-l ducem pe Stratulat în celulã. Am refuzat spunându-i ºefului de secþie
cã noi l-am scos ca sã-l salvãm sã nu moarã ca cel din noaptea trecutã.

A fost anunþat comandantul, care a sosit ºi ne-a ordonat sã-l ducem în
celulã. I-am spus cã datoria noastrã este sã ne salvãm pe cât putem, iar a lor
este sã ne extermine ca la Auschwitz. Maiorul a chemat fierarul ºi i-a ordonat
sã ne punã în lanþuri. În timp ce ne nituia brãþãrile, Stratulat a avut puterea
sã-i spunã comandantului Csaki: „Nu vã este ruºine sã vã purtaþi aºa când
Molotov umblã cu cãciula în mânã la Geneva cerºind pacea?!”

Aºa ne-au dus într-o celulã oarbã, cu trei somiere fãrã picioare, în apa de
un lat de palmã care bãltea pe jos. Dupã 5 zile am fost îmbarcaþi într-o dubã ºi
ne-au dat jos dupã douã zile, la Oradea, ca pe niºte buºteni cãci ne amorþiserã
picioarele înlãnþuite. Aºa ne-am pomenit pe „moºia” cãpitanului Tilici Ion care
teroriza pe deþinuþi, în timp ce din raþia lor creºtea porci în incinta închisorii ºi
vindea carne cadrelor administrative.

Eu am fost eliberat pe 10 august 1954 iar Remus Radina pe 29 august
(Tãierea capului Sfântului Ioan Botezãtorul).

*
*   *

Primit cu mare bucurie de familie care l-a socotit ca înviat, dupã refacere a
plecat sã-ºi câºtige existenþa angajându-se  zidar pe ºantierul de la Mânãstirea
Neamþ condus de prietenul de puºcãrie, inginerul Jean Fântâneanu. Acolo l-a
gãsit ºi pe Ticu Dumitrescu. Era perioada dupã Congresul XX al partidului
comunist din URSS þinut pe 14 februarie 1955 cu uºile închise pentru strãini,
ale cãrui dezvãluiri fãcute publice pe 4 iunie au îngrozit omenirea. Imediat au
început fierberile în lagãrul socialist. Pe 28 iunie a fost reprimatã cu tancuri
greva muncitorilor de la Poznan–Polonia.

Acolo, în faþa Mânãstirii Neamþ, Remus Radina i-a spus lui Ticu Dumitrescu
ºi fostului decan al Baroului de Iaºi – Petru Pogonat – cãlugãrit la mânãstire,
cã pe 10 decembrie 1956, de Ziua drepturilor omului va organiza la Bucureºti,
în faþa Ambasadei americane, o manifestaþie pentru eliberarea deþinuþilor
politici din închisori.

În septembrie s-a angajat ca tinichigiu pe muntele Coºtila unde lucra ºi Ticu
Dumitrescu.

Dupã revoltele din Ungaria, pe 23/24 octombrie 1956 Remus Radina a sosit
la Bucureºti unde a redactat un manifest pe care l-a lipit pe uºa Facultãþii de
Litere cerând eliberarea deþinuþilor politici ºi retragerea trupelor sovietice, sem-
nat pompos „Comitetul de eliberare naþionalã”.
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Peste câteva zile eu am fost chemat „de urgenþã” la un birou al Securitãþii
din strada Izvor, în spatele Arhivelor Statului. M-am dus cu servieta în care
aveam douã schimburi de lenjerie admise la închisoare, iar soþia mea cu
Gabriela Ionescu ºi Remus Radina s-au plimbat pe la Podul Mihai Vodã þinând
sub observaþie clãdirea.

În ancheta la care am fost supus mi s-a cerut sã scriu pe unde am lucrat ºi
persoanele pe care le cunosc din timpul închisorilor. Le-am spus cã la elibe-
rare mi s-a cerut sã nu spun la nimeni pe unde am fost ºi ce-am vãzut. Eu am
cãutat sã uit totul. Dacã mi s-ar fi cerut sã nu uit nimic aº fi fãcut un repertoriu
ºi l-aº fi adus acuma, dar sunt preocupat numai sã-mi câºtig existenþa.

Mi-au lãsat un teanc de hârtii spunându-mi sã scriu cât mai detaliat ce-mi
reamintesc. Stãteam ºi mã gândeam, presimþind cã mã observã prin vreun ori-
ficiu. Am scris datele biografice ºi tot mã gândeam. Spre prânz a venit ancheta-
torul ºi vãzând hârtia goalã m-a ameninþat cã o sã-mi aduc aminte în celulã.
Îmi închipuiam cã îi interesa scrisul meu fiindcã eu fusesem condamnat, fiind
student la Litere, pentru manifeste, iar acum gãsiserã manifestul lui Radina pe
uºa de la intrarea în facultate. Cu greu am scris numele ºefului de lot ºi al
câtorva morþi amestecate cu numele informatorilor.

Spre ora 5 a venit ºi mi-a luat hârtia cu scrisul meu. Am fost sigur cã împre-
unã cu grafologul au fãcut expertiza cu manifestul gãsit pe uºã: sigur nu era
acelaºi scris de mânã.

Dupã vreo orã a venit, mi-a dat buletinul ºi m-a atenþionat sã mã gândesc ºi
când îmi aduc aminte de careva sã vin ºi sã îi spun.

Afarã nu mai eram aºteptat. Seara, la Europa Liberã am aflat de intrarea tru-
pelor sovietice care dezlãnþuiserã o cruntã represiune la Budapesta.

Imediat Remus Radina a plecat în cãutarea unor persoane cunoscute din
închisori, dar nu familiºti, pentru a organiza manifestaþia din 10 decembrie
1956. Numai Ticu Dumitrescu i-a promis cã va participa, dacã va mai gãsi unul
singur. Acel unul a fost Bãnicã Matei din comuna Balaci. Dupã ce a pregãtit un
Memoriu, ne-am întâlnit câþiva prieteni la Ploieºti unde ni l-a citit.

Pe 10 decembrie, dupã ce s-a împãrtãºit s-a dus la întâlnirea cu Ticu
Dumitrescu, dar acesta era singur, Bãnicã nu venise. S-a hotãrât sã intre sin-
gur în Ambasadã, rãmânând ca Ticu sã-l supravegheze de afarã. A reuºit sã
dea memoriul ºi au spus cã stau prost cu spaþiul ºi nu-i pot acorda azil politic.
L-au atenþionat cã omul de la poartã este un agent al Securitãþii. Într-adevãr, a
fost urmãrit ºi a reuºit cu greu sã scape. În acele momente s-a hotãrât sã
încerce o nouã trecere de frontierã. Dupã ce s-a întâlnit cu mine la km 0 (Sf.
Gheorghe) ºi i-am dat un cleºte de cuie pentru tãiat sârma ghimpatã, s-a
îndreptat spre frontiera iugoslavã.

*
De atunci ºi pânã în 1965 nu am mai ºtiut nimic de Radina. Drumurile ni

s-au despãrþit dar au mers paralel, tot prin valea plângerii neamului românesc.
Al lui Remus Radina a fost mult mai greu, asemãnãtor cu Drumul Crucii, cu



multe poticniri, dar harul divin îl îndemna „nu te lãsa, continuã, cãci viaþa îþi este
destinatã izbãvirii neamului tãu care ºi el este îngenuncheat”. ªi iarãºi se ridi-
ca ºi continua, împovãrat de greutatea loviturilor, spre „staþia” urmãtoare, pânã
la capãtul Golgotei neamului românesc.

*
Dupã întâlnire am aflat ce s-a petrecut de la despãrþirea de la km 0.
Pe 20 decembrie a trecut în Iugoslavia, unde un român din comuna Misici

l-a denunþat poliþiei care l-a forþat sã facã calea întoarsã, ajungând în ziua de
Crãciun a anului 1956, când a sãrbãtorit Naºterea Domnului, în iadul din
Securitatea Timiºoarei.

ªi Învierea Domnului a petrecut-o tot în acel iad, dar acum avea o con-
damnare de 6 ani, ºi pentru trecerea frontierei, dar ºi pentru „instigaþie publicã”,
deoarece acuzase regimul cã nu respectã drepturile omului. Pentru cã se cân-
tase Christos a înviat, lui Radina i s-au bãtut lanþuri la picioare ºi l-au dus în
celula condamnaþilor la moarte.

Dupã ce a înaintat un memoriu Procuraturii generale cerând sã se introducã
Biblii în închisori, a fost transferat la Jilava  unde, la 13 ani de la „eliberarea
þãrii”, în ziua de 23 august 1957 cãlãul Iamandi l-a pus în lanþuri pe care le-a
purtat 53 de zile.

În luna octombrie 1957 a fost transferat la Gherla unde a îndurat cele mai
îngrozitoare torturi, mai ales dupã greva din 14 iunie 1958 când s-au aruncat
obloanele de la ferestre iar printre cei socotiþi instigatori a fost ºi Remus Radina
care se afla în celula 59. Greva izbucnise deasupra, la celula 87 unde, dupã
ce i-au atacat pe deþinuþi cu furtunul cu apã ºi apoi au tras cu puºca-mitralierã
reuºind sã spargã uºa, a început torturarea deþinuþilor. Torturile, ca represalii
pentru grevã, au durat un an de zile, iar Remus Radina a fost dintre cei mai
chinuiþi.

Ca ºi la Jilava, acum, la aniversarea a 14 ani de la aºa-zisa eliberare a þãrii,
Remus Radina a fost dus într-o izolare în care a fost nevoit sã doarmã pe
ciment, el fiind bolnav ºi de TBC.

Cu toatã umilinþa la care era supus, Remus Radina s-a gândit sã
atenþioneze Occidentul despre tragedia ºi genocidul românesc. S-a hotãrât ºi,
cum la el hotãrârea este un lucru sfânt, a conceput patru scrisori zguduitoare
despre aceastã tragedie. Câteva idei:

1. Cãtre Preºedintele Eisenhower, începea cu un motto: „America este ulti-
ma bunã speranþã a pãmântului” (Abraham Lincoln). Deþinuþii politici care
supravieþuiesc, încã, în închisorile de exterminare din România subjugatã por-
nesc de la credinþa puternicã în Dumnezeu ºi în Declaraþia de independenþã
americanã.

Încheierea era comunã celor patru scrisori, dupã texte separate: „Iar noi,
dupã cum spune Goethe, «Cât timp va fi zi, vom rãmâne cu fruntea sus ºi tot
ce putem face nu vom lãsa sã se facã dupã noi»”.

2. Cãtre Papã, începea cu urmãtorul motto: „Cãutaþi adevãrul ºi adevãrul vã
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va face liberi”. Urma textul scrisorii cu încheierea de mai sus.
3. Cãtre ONU, având ca motto: „Dreptatea e mai preþioasã decât pacea”

(Wilson).
4. Cãtre Lumea Liberã, începea cu acest motto: „Libertatea este singurul þel

spre care tind, conºtient sau nu, toate luptele, trudele ºi suferinþele omului pe
pãmânt” (Thomas Carlyle).

Urma textul ºi încheierea de mai sus.
Un tânãr din Vâlcea, om integru – Virgil Vintilescu – care se eliberase în 7

iunie 1959, i-a spus lui Remus Radina cã va încerca din nou sã treacã graniþa.
Atunci Radina i-a propus, iar Vintilescu a acceptat, sã transmitã niºte scrisori
pe care sã le memoreze ºi sã le comunice celor cãrora le erau adresate.
Acceptând, au început sã repete zilnic, în ºoaptã, pânã la înregistrarea per-
fectã în memorie.

Pe 6 iunie, cu o zi înainte de eliberarea lui Virgil Vintilescu, a Radina fost
bãtut de ofiþerul politic, cãlcat cu cizmele ºi i-au nituit lanþuri la picioare (pentru
a câta oarã?), închizându-l în beciul Gherlei, cu mâncare de pedeapsã la trei
zile, iar în cele douã zile de interval primea apã caldã sãratã ºi turtoi de mãlai.
În faþa acestor noi barbarii a declarat greva foamei. A fost bãtut cu un par ºi
picioarele i s-au fãcut negre precum cãrbunele, cãlãii continuând douã zile la
rând sã intre în celulã ºi sã-l batã deºi era în greva foamei, lucru nemaiîntâlnit.
Celula în care se afla fusese fãcutã de curând ºi betonul fiind proaspãt a fost
uscat cu rãsuflarea lui Remus; în aceste condiþii a stat 7 zile... Din beci a fost
dus la etajul 2 al celularului mare, într-un coridor lung, cu fereastra ziditã, iar
aerul trebuia sã treacã prin trei uºi ca sã ajungã la el. Acolo a fost adus ºi preo-
tul Melnic, refugiat din Basarabia. Dupã nenumãrate zile a fost dus la baie
unde, dupã ce s-a sãpunit cu apã caldã, au oprit apa obligându-l sã se
limpezeascã cu apã rece. La câteva zile a început febra ºi nu se mai putea þine
pe picioare. Deoarece la numãr nu a mai putut sã se ridice, gardienii l-au tras
jos, pe ciment, ºi când a revenit unul din cãlãi a zis: „Ãsta continuã sã facã pe
nebunul?”, la care colegul din celulã i-a rãspuns: „Moare domnule!” A venit doc-
torul Sin ºi constatând cã are pleurezie a fost dus într-o celulã din beciul zãrcii
unde a început sã scuipe sânge. I s-a dat hidrazidã ºi regim de TBC,
reuºindu-se sã fie salvat... ªi în situaþia aceasta de convalescenþã s-a eliberat
pe 15 noiembrie 1960 ºi a trebuit sã fie internat în sanatoriul de la Marila pânã
în anul 1964, când am ieºit ºi eu de la Jilava ºi am ascultat tragedia prin care
a trecut în regim de exterminare. ªi dacã a reuºit sã supravieþuiascã, asta s-a
datorat credinþei lui ºi dãruirii pentru îmbunãtãþirea situaþiei semenilor lui aflaþi
în suferinþã.

Reîntâlnindu-ne, am continuat sã þinem legãtura, sã ne informãm ºi, mai
ales, sã sperãm cã vom reuºi sã ne împlinim datoria, cu toate cã eram urmãriþi
de Securitate prin informatorii pe care-i simþeam la fiecare pas, prin filaje ºi
ascultãri telefonice. Cu tot acest pãienjeniº þesut în jurul nostru am reuºit sã ne
strecurãm fãrã ca Securitatea sã-ºi dea seama cã ar fi o legãturã între noi, ast-



fel putând acþiona în vederea unei plecãri în strãinãtate, pe cale medicalã în
cazul lui Remus Radina iar eu punând accentul pe înscenãrile judiciare ce mi
s-au fãcut ºi pe repunerea în drepturi depline a celorlalþi cetãþeni.

Aceste insistenþe s-au accentuat dupã Conferinþa de la Helsinki, când
Remus Radina a cumpãrat 100 de numere din Monitorul Oficial în care se pu-
blicase Decretul cu Drepturile Omului ºi pe care le împãrþea cunoscuþilor în
speranþa menþinerii demnitãþii lor în faþa presiunilor din ce în ce mai mari ºi a
încrederii cã timpul lucreazã în favoarea asupriþilor. Eu, pe de altã parte con-
tinuam sã protestez, chiar prin greve, în Comitetul Central PCR pentru
repunerea în drepturi a foºtilor deþinuþi politici, servindu-le dovezi de netãgã-
duit.

Remus Radina a reuºit sã obþinã paºaport pe 3 luni ca sã meargã în Franþa
spre a i se diagnostica bolile ºi a i se stabili tratamentul. Dupã aprobarea
paºaportului, din 24 mai 1978, a plecat imediat la Paris unde nu cunoºtea pe
nimeni. A dormit pe cartoane în garã ºi primul drum l-a fãcut la capela romano-
catolicã unde i-a spus preotului Cosma Gheorghe cã vrea sã scrie o mãrturie
despre barbariile comise în România de regimul comunist. Dupã ce l-a ascul-
tat, preotul i-a spus cã asta nu mai intereseazã pe nimeni. „Poþi sã o scrii ºi
dupã aceea s-o arunci la pubelã.”

Nu a disperat. S-a dus la preotul Vasile Boldeanu de la biserica ortodoxã de
la care, la fel, n-a primit nicio încurajare. Norocul i-a ieºit în cale. Era Petre
Indrieº, fost ºi el închis la Craiova, care i-a dat adãpost într-o camerã unde tre-
buia sã monteze instalaþia electricã. A dormit pe duºumea.

În aceste condiþii a început sã scrie Testamentul din morgã pe genunchi,
stând pe o bancã din Aleea Lebedelor de lângã copia Statuii Libertãþii din New
York.

Duminicã, mergând la bisericã, a întâlnit câþiva români, astfel lãrgindu-i-se
cercul cunoºtinþelor cu Virgil Ierunca, Cristian Atanasiu, dr. Ion Claudian, fraþii
Niþescu... ºi aºa a ajuns ºi la academicianul Eugen Ionesco. Acesta, dupã ce
a citit manuscrisul, a þinut sã-i facã prefaþa, subliniind importanþa lucrãrii:

„... Remus Radina, unul din eroii sau sfinþii epocii noastre. Un martir volun-
tar, care nu renunþã nici la credinþa sa, nici la ceea ce îi dicteazã conºtiinþa... o
mãrturie care rãscumpãrã josniciile noastre... mã întreb cu îndoialã ºi îngrijo-
rare: eu însumi, într-o situaþie asemãnãtoare, aº fi rezistat? Mã înclin înaintea
curajului lui Remus Radina ºi îl invidiez de a fi îndrãznit totul.”

Mã întreb ºi eu, ce vor fi zis ºi preoþii care slujeau pe sfinþi în altar, dacã au
citit Testamentul din morgã? Nu peste mult timp, cunoscându-i, pot sã afirm cã
nu l-au citit. Erau preocupaþi de cele lumeºti.

Dar se apropia termenul de ºedere în Franþa ºi Radina, pentru a continua,
avea nevoie sã dovedeascã mijloacele de existenþã.

Cum rezultatele pozitive pentru dãruirea lui Remus Radina veneau întot-
deauna în ultimul moment, aºa s-a întâmplat ºi la Paris, ca sã primeascã de la
Mircea Eliade, din America, unde ajunsese vestea despre el, un mandat de
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1000 de franci care i-au fost sprijin, dovedind la Prefectura Poliþiei Parisului cã
are resurse.

În continuare a luat legãtura cu Noël Bernard, transmiþându-mi mesajul
cifrat, a semnat un memoriu din partea noastrã cãtre Congresul american
despre situaþia deþinuþilor politici, a multiplicat manuscrisul în cinci exemplare
lãsându-l pe mâini bune spre a fi fãcut cunoscut, a aranjat unele canale pen-
tru sprijinirea ieºirii mele din þarã, dupã care ºi-a respectat cuvântul cãtre
mama lui întorcându-se în ziua de Sfântul Nicolae 1979.

De la Gara de Nord mi-a dat telefon gândindu-se cã s-ar putea sã fie luat la
întrebãri de Securitate ºi întâlnindu-ne la ora 10 ne-am plimbat prin Bucureºti
pânã la 11 noaptea, povestindu-mi amãnunþit tot ce a întreprins pentru deþinuþii
politici, pentru mine, despre situaþia grea ce m-ar putea aºtepta la Paris ºi apoi,
mãrturia paginã cu paginã, cele 12 capitole.

La rândul meu l-am pus la curent cu tot ce am întreprins ºi eu în problema
plecãrii din þarã. ªi l-am felicitat pentru reuºita de a fi început sã facã cunos-
cutã adevãrata dramã a românilor, care pânã atunci se rezuma în exil la cuvin-
tele: este rãu în România. Dar despre adevãraþii cãlãi ºi victimele supuse
exterminãrii nu se spunea aproape nimic.

Am pus la punct acþiunile de viitor ºi conspirativitatea, astfel ca Securitatea
sã nu afle nimic, dupã care ne-am despãrþit în noapte.

Eu am trecut la ultima fazã dupã ce de la Paris m-au anunþat cã se va porni
acþiunea pe 1 martie 1979, de cãtre Cristian Atanasiu. Totul s-a petrecut dupã
planul descris în volumul meu de memorii, Din þara sârmelor ghimpate. Când
totul a fost gata, adicã aveau paºaportul în buzunar, în ultima noapte Remus
Radina a dormit la mine discutând ultimele amãnunte în timp ce Securitatea îl
aºtepta acasã. Am plecat spre Paris în seara de 12 septembrie 1979 ºi am
ajuns la destinaþie douã zile mai târziu, în dimineaþa Zilei Crucii, constatând cã
fusesem însoþit tot timpul, chiar în compartiment, de o agentã a Securitãþii.

*
Primul drum l-am fãcut pe Trocadero unde se manifesta de la 1 martie pen-

tru venirea a 20 de români, printre care eram ºi eu. Am luat legãtura cu per-
soanele indicate de Remus Radina, am anunþat Europa Liberã despre
„Proiectul de Decret pentru punerea în drepturi a deþinuþilor politici” pe care
l-am trimis lui Ceauºescu, fãcând acum cunoscute numele celor ce au fost de
acord: Remus Radina, Ion Ovidiu Borcea ºi Valeriu Basarabeanu.

Din Bucureºti mi s-a comunicat, cifrat, cã se începuse anchetarea lor de
cãtre procurorul ªtefãnescu, în timp ce de la Paris trimiteam memorii despre
situaþia celor persecutaþi ºi numele lor. Tot cifrat mi s-a comunicat cã Radina
fusese judecat ºi condamnat la 16 luni pentru publicarea Testamentului din
morgã ºi semnarea proiectului de Decret cu privire la punerea în drepturi a
deþinuþilor politici care fusese transmis prin Europa Liberã.

Nina Anca-Bãrbuº – care mi-a comunicat cifrat chiar de la Moscova, printr-o
vedere cu Kremlinul, anunþându-mã cã lui Ovidiu Borcea i se ridicase paºapor-
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tul de plecare în Statele Unite – m-a fãcut sã-i dau aviz telefonic chiar lui
Radina. A venit la telefon ºi a început convorbirea anunþându-mã cã a fost con-
damnat la 16 luni ºi întrebându-l eu dacã e nevoie sã-i fac „reþeta” mi-a
rãspuns: „fã-o!”

Am luat legãtura imediat cu Noël Bernard cãruia, dupã ce i-am explicat
cazul, a propus sã-i facem apãrarea prin radio, punându-mã în legãturã cu
Emil Georgescu. Acesta m-a contactat telefonic cerându-mi date în legãturã cu
viaþa lui Radina ºi le-a comentat la radio.

Pentru eficacitate am mers la Edmond Petiti, decan al Baroului de Paris ºi
preºedintele avocaþilor creºtin-democraþi. Dupã ce i-am expus situaþia ºi-a dat
acceptul de a cere viza sã meargã la Bucureºti pentru apãrarea lui Remus
Radina (fãrã ºanse de a primi viza) ºi în acelaºi timp sã-i anunþe prin radio
venirea sa ca apãrãtor. Într-adevãr, viza i-a fost refuzatã ºi procesul a fost amâ-
nat. Acest lucru a fost comentat de Emil Georgescu la radio, accentuând cã
justiþiei române îi este teamã de înscenarea pe care o face, încãlcând drep-
turile omului în legãturã cu dreptul la exprimarea convingerilor ºi totodatã încãl-
când legea presei.

Aceste comentarii-pledoarii fãcute pe un ton virulent au durat în cursul
lunilor februarie ºi martie 1980. Paralel am început poate cea mai intensã pro-
pagandã fãcutã unui român pentru salvarea din ghearele Securitãþii, alertând
prin memorii pe toþi conducãtorii þãrilor democrate din lume, Organizaþia
Naþiunilor Unite, Congresul american, UNESCO ºi Consiliul european (care a
tradus documentul în cele 7 limbi ale þãrilor membre) ºi nu au fost exceptaþi nici
Papa ºi nici Regele Mihai. Românca Elvira Ghiþulescu, având un suflet mare,
ºi-a jertfit cu plãcere din timpul destinat câºtigãrii existenþei pentru a traduce în
italianã, francezã, germanã ºi englezã aceste documente.

Toate acestea au avut efect ºi spre sfârºitul lunii martie procesul s-a jude-
cat într-o sâmbãtã (când de fapt nu au loc procese), într-o salã plinã de munci-
tori ºi securiºti, iar preºedintele i-a spus cã nu este nevoie sã aducã avocaþi din
strãinãtate, cã ºi noi avem avocaþi „buni” (care de fapt sunt acuzatori n.n.).

Apelul s-a pronunþat dupã aceea, comunicându-i-se cã pedeapsa cu
închisoarea a fost transformatã într-o amendã de 1000 de lei ºi, râsul de pe
lume, un colonel de Securitate s-a oferit sã-i plãteascã amenda (bineînþeles din
partea celor ce înscenaserã acest proces n.n.). Dar Remus Radina ºi-a vândut
cãrþile ºi a plãtit, refuzând bunãvoinþa „ocrotitorilor”.

În luna aprilie 1980 Regele Mihai a cerut lui Nicolae Penescu sã-i comunice
o listã cu cei ce au nevoie de sprijin pentru reîntregirea familiilor, fiindcã mi-
nistrul de Externe al Elveþiei, Auber, merge la Bucureºti ºi doreºte sã sprijine
cauza românilor. Nicolae Penescu mi-a cerut sã o întocmesc urgent. Printre
persoanele indicate au fost Remus Radina ºi Ion-Ovidiu Borcea.

La mijlocul lunii aprilie a fost chemat Remus Radina ºi i s-a cerut sã-ºi
întocmeascã urgent formele de plecare ºi stabilire în Franþa. Ovidiu Borcea a
fost chemat de asemenea ºi i s-a restituit paºaportul ridicat cu un an înainte în



urma denunþului fãcut de colegul lui de celulã, Cornel Velþan, care se stabilise
la Paris.

Între timp ºi de la UNESCO am fost anunþat cã Bucureºtiul le comunicase
cã pedeapsa i se transformase într-o amendã ºi i se eliberase un paºaport de
stabilire în Franþa. Toatã corespondenþa purtatã pentru venirea lui i-am înmâ-
nat-o la sosirea la Paris.

Înainte de plecarea din Bucureºti mi-a comunicat cã va sosi cu trenul prin
nordul Italiei. Imediat i-am dat telefon cerându-i sã schimbe ruta fiindcã în
starea de boalã în care se gãsea doctorul Crãciun voia sã-l consulte. A înþeles
cã era vorba de Noël Bernard ºi a venit prin München. Dar ºi el a fost însoþit
de o agentã, care a fugit printre vagoane când a depistat-o.

În schimb, pe peron îl aºteptau vreo 8 persoane de la Europa Liberã care
ne-au invitat la un restaurant. Seara a venit ºi Noël Bernard  la hotelul unde ni
se rezervase cazarea, întreþinându-se cu noi vreo douã ore.

*
La Paris s-a fãcut imediat planul de lucru ºi s-a trecut la acþiune, deoarece

situaþia în þarã se înrãutãþea pe zi ce trecea ºi tot în acelaºi timp ºi ritm era infil-
trat exilul ºi trebuia sã pornim contracararea acestei acþiuni diabolice.

Personal, Remus Radina a avut surpriza sã vadã pus în circulaþie volumul
Testamentul din morgã tipãrit de Ion Dumitru la editura lui din München imedi-
at dupã condamnarea din 13 februarie pânã la 4 aprilie 1980, când s-a publi-
cat rezultatul recursului.

Preocupat de problema consolidãrii exilului cu trecutul glorios al înaintaºilor,
Remus Radina s-a dus pe 11 noiembrie 1980 la cimitirilor eroilor români de la
Soultzmatt unde sunt îngropaþi 687 soldaþi din Primul Rãzboi Mondial. Acel
cimitir a fost inaugurat de Regele Ferdinand ºi de Regina Maria în ziua de 9
aprilie 1924, care coincidea cu ziua ºi anul de naºtere ale lui Remus Radina.
Regina scrisese pe o placã de marmorã: „Soldaþi români! Departe de patria
voastrã pentru care v-aþi sacrificat, odihniþi-vã în pace, aureolaþi de glorie, în
acest pãmânt care nu vã este strãin. Maria, Regina României”.

Preotul catolic din localitate a descris tratamentul inuman la care au fost
supuºi ostaºii români, prizonieri la nemþi, morþi prin foame ºi frig, care ºi-au
sacrificat viaþa pentru cauza omului, pentru libertatea ºi pacea Europei.

Remus Radina, care trecuse de nenumãrate ori pe lângã moarte, prin
greva foamei în celulele îngheþate ale închisorilor de exterminare, a rãmas pro-
fund miºcat ºi, întors la Paris, a lansat chemarea ca, începând din 1981,
comemorarea sã aibã loc de Înãlþarea Domnului, aºa cum se sãrbãtorea Ziua
Eroilor înainte de instaurarea comunismului, ºi ca Cimitirul sã devinã „locul de
sudare” a sufletelor românilor.

În anul urmãtor au fost anunþaþi sã participe ºi românii din Elveþia,
Germania, alãturi de cei din Franþa.

Dar la sfârºitul lui mai 1981, când s-a comemorat Ziua Eroilor, nu am reuºit
sã convingem niciun exilat politic sã meargã. ªi, atunci am plecat împreunã cu
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Radina, care ºi-a cumpãrat niºte teniºi ca sã poatã merge pe jos, din cauza
picioarelor distruse de bãtãi ºi lanþuri. Pânã la Strasbourg am mers cu trenul ºi
apoi pe jos pentru a parcurge cei 25 km pânã la cimitir. Am avut noroc cã,
înainte de Colmar, ne-a ajuns din urmã Petre Vãlimãreanu ºi ne-a luat în
maºinã. Am fost vreo 40 de persoane, cu cei veniþi din Germania.

Din 1982 situaþia s-a schimbat în bine, numãrul participanþilor s-a ridicat la
peste o sutã, cu cei veniþi de la Paris cu un autobuz, la care s-au adãugat ºi
elveþienii veniþi cu automobilele lor.

Cu aceastã ocazie s-a anunþat urmãtoarea comemorare pe 18 iunie 1983 ºi
s-a propus ca anul 1983, la împlinirea a trei decenii de la exterminarea lui Iuliu
Maniu la Sighet, sã fie declarat ANUL DEÞINUTULUI POLITIC ROMÂN.

S-a fãcut apel la „românii exilaþi, de pretutindeni, ca sã se adreseze
Naþiunilor Unite ºi altor organisme internaþionale, conducãtorilor de þãri occi-
dentale, reprezentanþilor aleºi, savanþilor, artiºtilor, scriitorilor, ziariºtilor, opiniei
publice, prin  scrisori, manifeste, conferinþe, manifestaþii cu colectare de sem-
nãturi, cerându-li-se ca, în cadrul acestor acþiuni de solidaritate, sã intervinã
pentru eliberarea deþinuþilor politici din închisori, azile psihiatrice; amnistierea
tuturor deþinuþilor politici; repunerea lor în toate drepturile; încetarea
anchetelor, percheziþiilor ºi a altor metode de terorizare a deþinuþilor politici;
considerarea anilor de închisoare ca ani de vechime în muncã ºi acordarea de
pensii pãrinþilor celor morþi în închisori. Apelul a fost semnat de Remus Radina,
Cicerone Ioniþoiu, Vladimir Boutmy ºi Ovidiu Borcea.

Cu aceastã ocazie s-a tipãrit Cartea neagrã a României (în limba românã,
francezã, englezã ºi germanã); Le drame de la Roumanie, Morminte fãrã cruce
(vol. 2), difuzate la personalitãþi strãine, foruri internaþionale, toate însoþite de
ample documentaþii ºi fotografii.

Norocul ne-a adus în cale un Mecena al exilului, în persoana lui Nicolae-Niki
Constantinescu, care a înfiinþat Tipografia Coresi la Freiburg ºi ne-a sprijinit
mult, propunându-ºi sã contribuie la întãrirea conºtiinþei naþionale ºi la unirea
românilor în vederea salvãrii þãrii de sub ocupaþia ruseascã. Erau de fapt ºi
obiectivele noastre, conducând la o sudare de interese între noi.

Tot la iniþiativa lui Remus Radina s-a trecut la înfiinþarea „Asociaþiei deþi-
nuþilor politici”, cu un vast program de acþiuni, deoarece Securitatea încercase
sã blocheze activitatea prin înfiinþarea unei Asociaþii „fantomã” la Paris (cu
Radu Câmpeanu, D. Zamfirescu) ºi alta la New York (cu Zahu Panã), care fi-
gurau doar cu numele, dar nu fãceau nimic în legãturã cu drama deþinuþilor, cu
numele celor în suferinþã ºi dezvãluirea numelor cãlãilor acestora.

Mai mult, Remus Radina a trecut la organizarea de pelerinaje la
nenumãratele cimitire cu ostaºi înmormântaþi de-a lungul frontierei cu Belgia,
ºi altele din Germania. În acest scop închiria autobuze, plecând în sâmbãta de
dupã Înãlþare, cu preot ºi coroane de flori, în vederea comemorãrii sacrificiilor
acestor eroi.

Securitatea, deranjatã de acþiunile întreprinse, a încercat sã ne întindã o
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cursã prin maiorul Adrian Chintescu, paravanul legionarilor simiºti din Franþa.
Acesta fiind craiovean ca ºi noi, a început sã ne laude pentru tot ce facem.
Într-o zi mi-a spus cã putem fi mai folositori þãrii decât Europa Liberã ºi cã s-a
gândit ca, prin legãturile ce le are în lumea mare, sã ne punã la dispoziþie un
vapor echipat cu aparaturã modernã pentru un post de radio cu care sã
mergem în Marea Neagrã, de unde sã facem emisiuni pentru România.

El s-a gândit sã ne creeze condiþii excelente de viaþã, punându-ne la dis-
poziþie ºi material informativ. Dupã ce a terminat i-am replicat: „Domnule maior,
e bunã ideea, dar dumneata, venit din 1947, de ce n-ai pus-o în practicã pânã
acum? Ne-ai aºteptat pe noi? Spune patronilor dumitale de la Baden Baden
(rezidenþa de spionaj a Securitãþii al cãrei agent era ºi prin care fãcea afaceri
cu România, vânzându-i instrumente medicale), cã noi am plecat din þarã din
cauza lor ºi sã te angajeze pe dumneata ºi în aceastã afacere de excepþie.”
Din ziua aceea mi l-am fãcut duºman. M-a reclamat la DST (Direcþia Securitãþii
Teritoriale Franceze) cã, de când am venit în Franþa, am destabilizat exilul. Am
aflat cã s-a lãudat unor prieteni cã nu se lasã pânã nu mã aruncã afarã din
Franþa. Precizez cã am ºi fost chemat la discuþie cu autoritãþile franceze
asupra activitãþii pe care o desfãºor ºi nu mi s-a reproºat nimic.

În anul 1984, Remus Radina a aflat cã în þarã era torturat Aurel State pen-
tru cã îi trimisese un manuscris spre publicare. ªi Radina a avut promisiunea
lui Niki Constantinescu cã va apãrea repede. Dar când a ajuns la copertã
Drumul crucii, nume pe care Radina l-a dat volumului, Aurel State a murit din
cauza nenumãratelor bãtãi. La Paris s-au fãcut proteste ce au fost transmise
ºi prin Europa Liberã.

Infiltrãrile Securitãþii prin preoþi misionari erau din ce în ce mai accentuate.
Un agent a fost fabricat ca mitropolit ºi trimis în Germania. Era vorba de
Serafim Joantã, despre care pãrintele Dan Miron, fost profesor de Teologie din
Sibiu, i-a mãrturisit lui Remus Radina cã îºi denunþa colegii cã ascultau
Europa Liberã. Ironia sorþii a fãcut ca, prin 1985, chiar Nicolae Stroiescu-
Stâniºoarã, directorul postului amintit, sã-l ajute la instaurare ºi, drept rãsplatã,
Stâniºoarã a fost numit directorul revistei DEISIS, pe care o scotea mitropoli-
tul agent. Acest „mitropolit” a instalat la Paris pe Iosif Pop, un ateu ºi afemeiat,
scos dintre mineri la ordinul Securitãþii ºi hirotonisit ca preot ºi trimis la Joantã
sã-l instaleze la Paris, egal în grad.

Numele lui Remus Radina mai este legat de organizarea a numeroase
manifestaþii de protest contra demolãrilor locaºurilor bisericeºti, împotriva
demolãrii satelor (lansând lozinca „Ceauºescu ºi soþia demoleazã România”),
împotriva terorii dezlãnþuite la Braºov dupã protestele muncitoreºti din 15
noiembrie 1987. Pentru toate acestea ºi multe altele, legate de anumite
comemorãri, Remus Radina obþinea autorizaþia de la Prefectura Poliþiei
Parisului, luându-ºi angajamentul scris cã va garanta evitarea incidentelor.

A contracarat unele acþiuni de destabilizare a manifestaþiilor româneºti,
reuºind prin autoritatea lui sã facã sã eºueze planurile potrivnice, cum a fost
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cel cu ocazia venirii în 1986 a Regelui la comemorarea de la Soultzmatt.
Iar la manifestaþiile cu caracter religios, îl vedeai pe Remus Radina purtând

o cruce mare de lemn în spate, cruce pe care a dãruit-o Bisericii ortodoxe din
Paris, unde a instalat ºi o placã de marmurã în memoria preoþilor exterminaþi
în temniþele comuniste, ataºând la ea o candelã ce a stat aprinsã câþiva ani.

A pus mult suflet ºi la iniþiativa ridicãrii unui monument în memoria românilor
exterminaþi ºi aruncaþi în gropile comune de pe tot cuprinsul þãrii. Când în 1986
Ion Pantazi (agent al Securitãþii) l-a convins pe Horaþiu Comãniciu, preºedin-
tele CNR, sã facã imposibilã realizarea proiectului, Remus Radina m-a sprijinit
imediat. Banii adunaþi în acest scop erau depuºi în contul Consiliului Naþional
Român ºi Horaþiu Comãniciu a cerut casierului sã-i dea aceºti bani ca împru-
mut, urmând sã-i restituie în rate, pentru cã doreºte sã meargã în America,
unde nu fusese niciodatã. Deci era de 40 de ani în exil ºi-l prinsese dorul sã
vadã Statuia Libertãþii cu bani adunaþi pentru cinstirea memoriei celor extermi-
naþi. Când mi-a spus casierul ce i s-a propus, m-am dus cu el la bancã ºi am
scos toþi aceºti  bani. Cu Remus Radina am reuºit sã gãsim un loc foarte bine
plasat ºi l-am cumpãrat imediat. Pe el s-a construit un cavou ºi inaugurarea
s-a fãcut pe 24 februarie 1990, tot datoritã lui Remus Radina, dupã cum o sã
vedem.

Dupã 25 aprilie 1985 am fost primiþi la Parlamentul European de la
Strasbourg, Comãniciu, Evolceanu ºi cu mine, ocazie cu care am prezentat
drama poporului român, oferind documentaþiile publicate; la plecare Comãniciu
mi-a spus pe drum cã prea mã ambalez în discuþii ºi dovezi pe care nu le
putem proba documentar. Cu Evolceanu am constatat cã acesta era un punct
de vedere al agenþilor Bucureºtiului, adicã stagnare ºi chiar înãbuºire a acþiu-
nilor dãunãtoare Bucureºtiului.

Dovada am avut-o în 1988 când Ion Pantazi a convocat un Congres mon-
dial la dispoziþia Securitãþii ºi l-a numit pe Horaþiu Comãniciu ca preºedinte al
senatului, funcþie ce a dãinuit 24 de ore, deoarece Pantazi s-a retras. Cu acea
ocazie a venit la Paris sã încerce sã-l atragã ºi pe Radina, dar n-a reuºit. Atunci
a încercat sã-l compromitã printr-un „congresist”, Nicolae Fulger din Germania,
propunându-i lui Radina sã iniþieze o acþiune de atentate. Era clar ce se
urmãrea. În aceastã atmosferã de infiltrare se lucra în exil.

Acþiunile din ce în ce mai accentuate contra regimului comunist, al cãror
pivot a fost Remus Radina, organizând în 1989 manifestaþii atât la Ambasada
sovieticã cât ºi la Ambasada României în perioada de crizã din România din
luna decembrie, când se reuºise sã se adune circa 500 de români, în vreme
ce unii precum R. Câmpeanu susþineau sã le facem în sãli închise.

În 1990 când Corneliu Coposu, invitat de François Mitterrand, era pregãtit
de plecare, lui Alexandru Herlea i s-a comunicat cã nu se ºtie nimic de invitaþia
lui Corneliu Coposu, ci de a lui Petre Roman. Manipularea am aflat cã s-a fãcut
la Paris. Eu eram în Germania sã pregãtesc venirea unor români, cu acea
ocazie sã facem o manifestaþie rãsunãtoare. Dar am fost anunþat de Remus
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Radina telefonic ºi ne-am hotãrât sã facem inaugurarea Mormântului simbolic
pentru a motiva venirea lui în Franþa. ªi 3 zile a alergat Remus Radina
obþinând avizul pentru inscripþia de pe piatra funerarã: MORÞI PENTRU DUM-
NEZEU ªI DEMOCRAÞIE.

A lucrat ºi noaptea la lumina electricã sã termine scrisul.
Când a venit C. Coposu a aflat la aeroport cã de fapt a sosit pentru inau-

gurarea plãcii comemorative ºi cã acest lucru s-a comunicat ºi ziarului
„Dreptatea”, ca sã fie anunþat.

Dupã lovitura de stat din decembrie 1989, Remus Radina a devenit sufletul
Comitetului de iniþiativã pentru salvarea bisericii din rue Jean de Beauvais –
Paris, asaltatã de agenþii care deja o transformaserã într-o tavernã unde se
mânca, bea ºi înjura în altar, iar chefurile se þineau pânã-n zori, sub oblãduirea
„preoþilor agenþi”, Mihai Constandache ºi Valentin Brãtan, care obiºnuia beat
sã cânte Internaþionala suit pe masã. Mai mult, în noaptea de 28 noiembrie
1994 l-au primit ºi cinstit pe Ion Iliescu în bisericã, cinstindu-l apoi în sala
„Cuza”. Preoþii au fost opriþi sã mai miruiascã ºi li s-au trimis veºmintele prin
poºtã.

În 1995, un comando condus de preoþii Coºofret, Borca, Iorgulescu, însoþiþi
de vreo 20 „mineri” au asaltat altarul, biserica fiind eliberatã de poliþia francezã.
S-au gãsit ascunse 4 tablouri ale lui Lenin, cu o statuetã ºi peste 100 insigne
tot ale lui; ºi se anunþa constituirea unui comando „Vlad Þepeº” pentru pedep-
sirea lui Ioniþoiu, Culicã ºi RADINA. Aceasta a fost viaþa lui Remus Radina, iar
rugãmintea supravieþuitorilor, a celor care l-au cunoscut, este: „FEREªTE
DOAMNE, CRUCEA LUI, DE UMBRA TRÃDÃTORULUI!”
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Pe Hans Bergel l-am cunoscut în trepte. Întâmplarea
a fãcut ca de-a lungul timpului numele lui, apoi
persoana ºi, în cele din urmã, opera sã-mi aparã, în
momente diferite ºi sub unghiuri diferite, tot mai
complet. Succesiv, se vedea doar câte o felie din
imaginea care, în cele din urmã, avea sã ajungã pânã
la complexitatea ce mã face sã scriu azi.

La început a fost chiar mai puþin decât un nume, un
grad de rudenie. Aflasem cã Erich Bergel – dirijorul
filarmonicii din oraºul adolescenþei mele – are un frate
scriitor. Doar atât, dar fratele scriitor devenise în ochii
mei o calitate în plus a muzicianului despre care nu
aveam cum sã ºtiu cã va deveni cândva de faimã
internaþionalã, dar care redefinise pentru mine muzica,
scoþând-o din zodia chinuitoare a orelor de pian ºi
transformând-o în taina stãpânitoare a universului.
Bucuria descoperitã atunci, la sfârºitul copilãriei, în
întunericul sãlii de concert, aveam s-o pãstrez pentru
toatã viaþa, legatã de recunoºtinþa pentru tânãrul
maestru, dispãrut dramatic de pe podiumul dirijoral
pentru a intra în tãcerea închisorii. În oraº se ºoptea cã
fusese arestat pentru cã interpreta muzicã religioasã
(Bach, Haendel, Mozart, Haydn) ºi cã în aproape
acelaºi timp fusese arestat ºi fratele sãu, scriitorul. Era
în 1959, anul marilor persecuþii împotriva intelectualilor.
Tata avea sã fie arestat ºi el din nou, în curând.

Aceasta este prima mea amintire despre Hans
Bergel, clãditã, ca o construcþie de nori, mai mult din
sentimente ºi stãri de spirit decât din întâmplãri, dar
fãcând parte din humusul din care am crescut. De
întâlnit aveam sã-l întâlnesc doar câteva decenii mai

ANA BLANDIANA

Omagiu lui 
Hans Bergel
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târziu, la simpozioanele ºi la ªcoala de Varã de la
Memorialul Sighet, dar de data aceasta el nu mai era
fratele fratelui sãu, ci unul dintre cei cinci condamnaþi în
faimosul proces al Lotului Scriitorilor Germani încheiat
printr-o sentinþã care totaliza 95 de ani de detenþie.
Desfãºurat aproape în acelaºi timp cu procesul Noica,
în care 23 de mari intelectuali fuseserã condamnaþi la
268 ani de închisoare pentru crima de a fi citit ºi a fi dat
ºi altora sã citeascã douã cãrþi interzise, procesul
scriitorilor germani îºi datoreazã notorietatea faptului
cã acuzaþii (Andreas Birkner, Wolf A. Aichelburg, Georg
Scherg, Hans Bergel ºi Harald F. Siegmund) erau
acuzaþi de scrierea propriilor lor cãrþi trecute de
cenzura comunistã ºi apãrute în România. De altfel,
Hans Bergel, condamnat în acest proces pentru
romanul sãu Prinþul ºi bardul la 15 ani muncã silnicã,
nu se afla atunci pentru prima oarã în închisoare. Mai
fusese arestat de douã ori, o datã pentru trecerea
ilegalã a frontierei (a fost prins în 1947 la Budapesta,
predat grãnicerilor români ºi condamnat la 14 luni), iar
altãdatã pentru agitaþie publicã. Dar între aceste
repere, sã zicem juridice, viaþa lui Hans Bergel are o
diversitate ºi o lãrgime a diapazonului de-a dreptul
renascentistã: el este nu doar un important scriitor, ci ºi
un sportiv de performanþã (campion naþional la ºtafetã,
membru al selecþionatei naþionale de schi), dupã cum
funcþioneazã ca paznic de noapte, muncitor sezonier,
zidar, ziarist, violoncelist al Teatrului Muzical din
Braºov, sau face legãtura între grupurile de partizani
din Munþii Sebeºului ºi îºi începe cariera de nesupus
reuºind sã fugã de sub escorta sovieticã în momentul
când fusese ridicat ca sas în vederea deportãrii în
URSS. Toate aceste caracteristici biografice au fãcut
din Hans Bergel unul dintre invitaþii de marcã ai
Memorialului Victimelor Comunismului ºi al Rezistenþei,
iar intervenþiile sale, care pot fi citite în Analele Sighet
ºi în seria ªcoala Memoriei, sunt contribuþii esenþiale
nu numai la istoria represiunii comuniste din România,
ci ºi la înþelegerea istoriei saºilor pe acest fundal.
Dincolo de litera scrisã, nuanþat eseisticã, a acestor
intervenþii, ceea ce îmi amintesc este neobiºnuitul
impact pe care vorbitorul – reuºind sã menþinã un subtil
echilibru între rigoare ºi patos – îl avea asupra
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ascultãtorilor. De altfel colaborarea lui
cu Memorialul a fost mult mai largã
decât aceste intervenþii: îi datorãm o
mare parte a documentãrii despre
Procesul Scriitorilor Germani, devenit
subiectul unui perete de muzeu, ca ºi
traducerea – ºi completarea cu date
despre persecuþiile împotriva saºilor –
cãrþii Cronologia ºi geografia
represiunii comuniste în România.
Recensãmântul populaþiei
concentraþionare (1945 – 1989) de
Romulus Rusan, adevãrat compendiu
al studiilor desfãºurate în cadrul
Academiei Civice.

ªi totuºi, pe Hans Bergel nu l-am
cunoscut decât citindu-i cãrþile. Iar asta
s-a întâmplat târziu, abia atunci când
au început sã fie traduse în limba
românã. Abia când am citit romanele
Când vin vulturii ºi Dans în lanþuri, abia
când am citit eseurile din Întoarcerea
lui Ulise am avut sentimentul cã, în
sfârºit, îl descoperisem pe omul pe
care îl ºtiam de mult, dar care  – oricât
de extraordinar – era mai puþin decât scriitorul în stare
sã-l descrie. La aceastã descoperire a contribuit fãrã
îndoialã ºi excelenþa traducerilor realizate de profesorul
George Guþie, într-o limbã românã de o frumuseþe ºi o
fluiditate care creeazã impresia nemijlocirii atât de
convingãtor încât adesea, citindu-l, am uitat cã Hans
Bergel nu este scriitor român. Pentru cã, asemenea
oricãrui scriitor adevãrat, în toate cãrþile sale Hans
Bergel vorbeºte despre el însuºi, doar cã în acest
pronume reflexiv, în cazul sãu, se cuprinde destinul
saxonilor deveniþi transilvãneni, Transilvania cu munþii,
pãdurile ºi oierii ei români, homo transilvanus ca
reprezentant al Europei de Sud-Est, aceastã parte a
Europei cu tragediile ºi obsesiile sale, ºi chiar lumea
întreagã (pe care, devenit liber, dupã ieºirea din
închisoare ºi emigrarea în Germania Federalã, o
strãbate, o descoperã, o contemplã ºi o analizeazã, din
America de Nord în Africa ºi din America de Sud în
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Noua Zeelandã). Cred cã nu exagerez considerându-l
pe Hans Bergel cel mai reprezentativ scriitor al
Transilvaniei, vãzutã ca loc de întâlnire ºi convieþuire a
mai multor etnii, religii, tradiþii, mentalitãþi, într-o
devãlmãºie fertilã, generatoare de vitalitate ºi sens.
Nimic din ceea ce o formeazã nu-i e strãin autorului
Foii de suflet pentru un oraº transilvan, adevãrat imn –
patetic, dar nu lipsit de severitate, îndrãgostit, dar nu
lipsit de ironie  – dedicat Braºovului ºi Þãrii Bârsei. 

De altfel, aceastã dragoste de-a dreptul tulburãtoare
pentru un þinut apare ca principalã temã a
neobiºnuitelor amintiri din copilãrie, intitulate Când vin
vulturii, în care scriitorul reuºeºte sã recreeze într-o
adevãratã frescã, profund sugestivã, viaþa ºi epoca
pãrinþilor ºi bunicilor sãi. Munþii, pãdurile, fiarele,
fâneþele, oamenii cu rãzboaiele, bogãþiile, tragediile ºi
bucuriile lor sunt evocaþi ºi reconstruiþi din nostalgie
într-o Transilvanie care aparþine visului ºi istoriei în
egalã mãsurã. Memorabilele portrete de ciobani, þãrani,
magistraþi, cãlugãri români; de intelectuali, negustori,
vânãtori saºi, de crescãtori de cai secui, de cãruþaºi
þigani, o întreagã lume coloratã ºi multinaþionalã –
dominatã de figura de-a dreptul miticã a ciobanului
Gordan (personaj-cheie al întregii opere a scriitorului)
ºi de cea complexã, plinã de farmec ºi de mister, a
bunicului Hardt – trãieºte pe fundalul unei naturi
debordante ºi plinã de taine. Pentru cã, vãzutã prin
ochii copilului, natura este adevãratul personaj central
al acestei cãrþi, scrisã de un scriitor care poate fi
asemãnat în multe privinþe cu Sadoveanu, un
Sadoveanu mai plin de nerv ºi mai sensibil la istorie.
De altfel, aºa cum natura este personajul principal în
unele dintre paginile lui Hans Bergel, istoria este
personajul principal al altora. Dans în lanþuri este pânã
acum romanul cel mai complex, cel mai subtil, cel mai
în cunoºtinþã de cauzã despre teroarea comunistã din
România anilor 50. De la bolgiile Jilavei populate de
fiinþe extraordinare, pânã la cartierele închise ale
nomenclaturii, asediate de propria lor spaimã faþã de
populaþia pe care o terorizau, totul este recreat cu o
minuþie pe care vãlul oniric nu o estompeazã, ci o
potenþeazã simbolic.

Spuneam cã am avut sentimentul cã l-am cunoscut
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pe Hans Bergel doar atunci când i-am devenit cititor.
Acestei cunoaºteri i s-a mai adãugat în timp o treaptã,
emoþionantã pentru mine, când i-am devenit coleg.
Pentru cã prozatorul ºi eseistul pe care îl admiram
mi-a fãcut surpriza de a-mi traduce zeci ºi zeci de
poeme, la început fãrã mãcar gândul publicãrii, din
purã empatie literarã, apoi devenite volumul Die
Versteigerung der Ideen, lansat la Târgul de carte de la
Leipzig în acest an. Autorul ºi traducãtorul cãrþii,
prezenþi la lansarea moderatã de Georg Aescht în
fostul oraº est-german, aduceau prin colaborarea ºi
prezenþa lor un omagiu nu numai poeziei, ci ºi acelui
Est european pe care îl reprezentau ºi în care
reuºiserã sã supravieþuiascã artistic.

Faptul cã aceste rânduri apar cu prilejul aniversãrii
celor 85 de ani ai lui Hans Bergel este o purã
întâmplare. De altfel, vârsta nu i se potriveºte, cum nu
i se potrivesc în general mãsurile comune. Omagiul pe
care i-l aduc nu se datoreºte faptului cã a trãit atâþia
ani, ci performanþei de a fi trãit ºi scris tot ce a trãit ºi a
scris, devenind un adevãrat simbol al epocii pe care a
reuºit sã o strãbatã ºi sã o înfrângã.

Partitura tãcerii
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Din Scene din viaþa mea. Fragmente autobiografice

A fost unul dintre bãrbaþii cei mai remarcabili pe care
i-am cunoscut. Nu ne vãzuserãm de vreo 15 ani ºi cam
tot de atâta vreme nu-mi mai ajunsese la ureche vreo
ºtire despre soarta lui. ªi nu numai mie, dar nici familiei
ºi prietenilor sãi. Nimeni nu îndrãznea sã întrebe de el,
nici mãcar în tainã, ca între persoane de încredere.
Umflat în scopuri propagandistice, procesul fusese
transformat, printr-o iscusitã regie, într-un spectacol
menit sã fie pentru tot omul învãþãturã de minte ºi sã
rãspândeascã frica pânã în ultimele unghere de þarã.
„Judecãtorul militar, un colonel”, mi-a relatat în ºoaptã
unul dintre puþinii ziariºti acreditaþi, prieten de-al meu
din copilãrie, „îºi fãcu intrarea în pas de dãnþuitor spa-
niol în sala de ºedinþe a Tribunalului din Bucureºti,
bombându-ºi ca un bust de împãrat roman pieptul plin
de decoraþii”.

Încã din lunile dinaintea procesului celor 83 acuzaþi
de înaltã trãdare nu am închis un ochi. Slãbisem ºi
eram atât de irascibil, încât toþi din jur mã întrebau dacã
nu cumva sunt bolnav. Faptul cã nu mã puteam
destãinui nimãnui, cã nu puteam sã-mi împãrtãºesc
nimãnui frica ºi cã nu puteam sã cer nimãnui un sfat,
îmi agrava starea. Nicicând nu m-a bântuit atât de
intens gândul de a fugi din þarã ca atunci, în timpul
acelui proces din al treilea an de dupã rãzboi. Eram
însã conºtient cã, în cazul unui eºec, totul ar fi fost ºi
mai rãu.

Cât de întemeiate mi-au fost temerile, au dovedit-o
verdictele. La indicaþii „de sus”, presa le-a dezbãtut zile

HANS BERGEL

Negru Vodã
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Braºov, 1925
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în ºir ºi pe larg. Din grupul de 83 de femei ºi bãrbaþi pe
care tribunalul comunist i-a gãsit vinovaþi de spionaj în
favoarea puterilor aliate Franþa ºi Marea Britanie, 14 au
fost condamnaþi la moarte ºi împuºcaþi la scurt timp în
subteranele Fortului nr. 13 de la Jilava, din apropierea
Capitalei, 21 au primit temniþã grea pe viaþã, ceilalþi
pedepse între 14 ºi 25 de ani de temniþã grea.

Ce pedeapsã m-ar fi aºteptat pe mine, dacã
Alexandru – Raxe, cum era numit de cãtre prieteni – ar
fi trãdat numele meu, numai în visele cele mai urâte îmi
pot imagina. Doarã-doarã, mi-am zis în acele luni, îi
vine ideea cã,  trecând sub tãcere participarea mea,
s-ar putea feri pe sine de o osândã ºi mai mare; cu
condiþia desigur ca hãrþile sã nu fi fost gãsite la el. În
cazul lui, pedeapsa a fost stabilitã la 14 ani. ªi a fost
s-o ispãºeascã pânã la ultima zi. Când l-au arestat era
în anul trei la Medicinã, visând sã ajungã ortoped; ani
de zile mai apoi am ajuns eu însumi, dupã un proces
secret, la puºcãrie, dar altele au fost atunci motivele.

În orice caz, revederea noastrã, la scurt timp dupã
ispãºirea pedepsei, mi s-a pãrut din prima clipã o coin-
cidenþã fericitã. Amândoi fuseserãm surghiuniþi pe ter-
men nelimitat, undeva în rãsãritul Bãrãganului. Ne-am
recunoscut pe datã, deºi anii mulþi ºi necruþãtori de
temniþã lãsaserã urme la amândoi, iar amintirea
cunoºtinþei noastre se limita la acea unicã noapte, când
ne-am întâlnit vorbind în ºoaptã într-o încãpere
întunecoasã din centrul Bucureºtiului. A urmat o lungã
îmbrãþiºare. Dacã cineva ne-ar fi vãzut atunci, ºi-ar fi
închipuit poate cã are în faþã statuia dãltuitã întru
veºnicie a unor stranii îndrãgostiþi.

Prinþul Alexandru Dirkas cobora dintr-una din stir-
pele odinioarã mari ale þãrii. Strãmoºii lui ajunseserã
încã din secolul al 17-lea sã câºtige, prin activitãþile lor
benefice ºi în multe privinþe pilduitoare pentru obºte,
notorietate în Moldova. Datoritã fermitãþii dovedite la
ananghie pentru þãriºoara atât de nãpãstuitã de marele
ºi agresivul Imperiu Otoman, ei s-au bucurat de la o
generaþie la alta, la þãrani, la orãºeni ºi la mica boie-
rime, chivernisitã ºi intrigantã, de o vazã crescândã, de
nimeni pusã la îndoialã. Asemeni majoritãþii familiilor
din aceastã pãturã socialã, ºi pentru ei conºtiinþa
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apartenenþei la grupul neamurilor romanice era de la sine înþeleasã, fiind
temelia existenþei ºi a modului lor de a trãi. În special admiraþia pentru Franþa
ºi identificarea cu cultura ei furnizau coordonatele acelui cod de onoare indis-
cutabil al manifestãrii lor, în þarã ca ºi în afara hotarelor ei, ºi chiar al
autodefinirii lor spirituale – dupã cum o exprima, la început de secol 19, primul
poet însemnat din istoria Moldovei, într-un poem inspirat de victoriile
napoleoniene.

Mai mult decât oricare alte considerente, tocmai aceastã tradiþie de a se
raporta la mult admirata naþiune francezã avea sã-l determine pe cel mai tânãr
ºi, cum avea sã se arate, ultim descendent al princiarei familii a da curs fãrã
preget chemãrii unui grup de conspiratori din Bucureºti la rezistenþã activã
împotriva stãpânitorilor comuniºti. Cam toþi proveneau din aceleaºi cercuri,
care cu doar puþini ani în urmã, împotrivindu-se pactului cu Hitler al guvernului
de la Bucureºti, îºi riscaserã viaþa – de fapt exponenþi ai unei dureroase situ-
aþii, tipice pentru þara lor: de a cãdea pradã, mãcinatã între puteri ba din Apus,
ba din Rãsãrit, unor dramatice convulsii interne. Aºadar, mai degrabã dintr-o
tradiþie de familie decât dintr-o apetenþã conspirativã, s-a pomenit prins peste
noapte într-o plasã cu implicaþii obscure, de temut, ºi fãrã sã afle vreodatã
exact de ce i se dãdea sã execute o sarcinã ori alta. Singurul caz în care a fost
absolut conºtient de marele risc a fost acela al contactului cu mine.

Cu cercul conspirativ bucureºtean, mai târziu ajuns celebru, eu – abia
împlinisem 20 de ani – nu aveam ce-i drept legãturã. Printr-un concurs mai
mult sau mai puþin neobiºnuit de împrejurãri, dar în orice caz urmând pornirea
mea instinctivã de a mã împotrivi manifestãrilor abuzive de putere, ajunsesem
însã, la puþin timp dupã ocuparea þãrii de cãtre Armata Roºie în ultimele luni de
rãzboi, curier de legãturã cu grupurile înarmate de partizani din Carpaþii
Meridionali. Mã califica pentru aceasta, în ochii lor, buna cunoaºtere a zonei
montane, ca ºi faptul cã nu ocoleam riscurile. În felul acesta, prin legãturile
mele cu cãpeteniile notabile ale partizanilor, pentru a cãror capturare
Securitatea fãcea mari eforturi, m-am înhãmat la un joc foarte hazardat, în
care, privind la rece, însãºi viaþa mea era în pericol.

Aceºti bãrbaþi temerari ºi precauþi în acelaºi timp cãutau ºi ei, ca ºi fron-
deurii bucureºteni, sã intre în contact cu serviciile secrete occidentale, însã
spre deosebire de aceºtia, nu cu francezii ºi britanicii, ci cu americanii. În ciuda
suspiciunilor la adresa tuturor ºi a toate, pentru cazul unor situaþii speciale nu
le era permis sã rupã legãtura cu rezistenþa din Capitalã, ºi ea obiect al neîn-
crederii lor. O asemenea situaþie specialã a intervenit în vara lui 1946 ºi s-a sol-
dat cu trimiterea mea la Bucureºti „într-o chestiune importantã pentru grupurile
înarmate din Carpaþii Meridionali”.

Ca adresã de destinaþie mi s-a indicat doar „un imobil în stil boieresc, cu
douã etaje ºi grãdinã”, în Calea Victoriei; depindea acum de iscusinþa mea ca
s-o gãsesc. Trecuserã douã zile ºi iatã cã stãteam, scurt dupã miezul nopþii,
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într-o încãpere prost luminatã de la etajul al doilea, cu mobilã veche ºi fru-
moasã ºi canapele de pluº, faþã în faþã cu un bãrbat care, la auzul parolei, îmi
deschisese uºa. Mi-am rostit în ºoaptã numele conspirativ – Sârbul – iar el
s-a prezentat ca Negru Vodã. Era doar cu ceva mai în vârstã decât mine, solid,
cu pãr ºaten. Mi-a atras atenþia privirea cercetãtoare a ochilor sãi cãprui. I-am
întins pur ºi simplu hãrþile necesare pentru paraºutarea aparaturii de
radioemisie, a armelor ºi a medicamentelor solicitate. Pe ele erau consemnate
platouri alpine, culmi teºite, cãldãri ºi ºei mai ferite. Erau locurile recomandate
de partizani pentru operaþiunea nocturnã a piloþilor americani.

Mi-a plãcut repeziciunea ºi siguranþa cu care Negru Vodã înregistra pânã în
ultimele detalii explicaþiile mele, cu atât mai mult cu cât întrebãrile ºi remarcile
lui precise erau dublate de un dram de ironie finã – de altfel, pot spune cã
m-am simþit din prima clipã atras de acest om. ªi trebuie cã lui i-a mers cu mine
la fel. Dupã câteva minute vorbeam între noi nemþeºte. Pe nepregãtite, urmând
un imbold spontan, îmi spuse numele sãu adevãrat: Alexandru Dirkas. Ceea
ce în situaþia datã nu a fost deloc înþelept. Þin totuºi sã precizez aici cã nicio-
datã nu i-am înºelat încrederea arãtatã mie atunci. Nu am chibzuit mai mult de
o clipitã pânã sã-i divulg ºi eu numele meu. La fel de neînþelept.

Cu atât mai puþin mi-a înºelat el încrederea. Atunci când, nu mult dupã
aceea, Securitatea i-a arestat pe membrii cercului conspirativ bucureºtean, pe
toþi în aceeaºi noapte ºi la aceeaºi orã – ºi de astã datã, bineînþeles, opera
unuia dintre acei jalnici trãdãtori, care apoi invocã pentru falimentul lor moral
„etosul trãdãrii”, ºi mai ºi gãsesc interpreþi plini de înþelegere care sã-i justifice
– ofiþerii s-au bucurat sã fie la interogatorii în posesia unor abundente dovezi
incriminatorii, confiscate în cadrul percheziþiilor la domiciliu. Printre acestea, ºi
documentele ºi hãrþile predate lui Raxe din însãrcinarea a douã cãpetenii de
partizani, un fost inginer agronom ºi un fost colonel în armata regalã, spre a fi
transmise mai departe. Cã Securitatea ºtia de existenþa acestora ºi fãcea totul
ca sã intre în posesia lor, mi se spusese spre luare aminte atunci când mi-au
fost înmânate.

Oare Raxe va fi destul de tare la interogatorii, pentru ca la întrebarea „De
unde ai hãrþile, cine þi le-a dat?” sã nu-mi trãdeze numele? Chinuitoare incerti-
tudine, care din ziua arestãrii lui m-a obsedat ºi mi-a rãpit somnul ºi liniºtea.
Cãci mi-era clar cã aici nu era vorba numai de mine. Dacã s-ar fi obþinut dova-
da legãturii cu partizanii, care erau frecvent implicaþi în confrunãri cu forþele
Securitãþii, nu numai cã aceasta ar fi declanºat un val de arestãri, dar ar fi dat
întregului proces o dimensiune de naturã sã furnizeze atât torþionarilor cât ºi
judecãtorilor justificarea unei intransigenþe necruþãtoare. Sunã absurd, dar
abia dupã ce mi-a parvenit vestea încheierii procesului, cu sentinþele lui, mi-a
mai cedat încordarea: Raxe – Negru Vodã – nu-mi divulgase numele. Pentru
moment eram în siguranþã. ªi împreunã cu mine un ºir de oameni importanþi.
Când, la insistenþele ei, i-am mãrturisit mamei în ce situaþie mã aflasem dupã



arestãrile din Bucureºti, ea spuse: „Adevãrat voievod, nu numai cu numele!
Dumnezeu sã-l ocroteascã. Oare voi ajunge vreodatã sã-l cunosc?” Nu aveam
de unde ºti atunci în ce împrejurãri dorinþa i se va împlini.

Aºadar ne aflam iarãºi faþã în faþã, dupã 15 ani. De astã datã nu în semiîn-
tunericul unei locuinþe conspirative cine ºtie a cui din Bucureºti. Ci în lumina
autumnalã a unei câmpii nesfârºite, a cãrei cromaticã, pierzându-ºi umbrele
multicolore, se topise într-un verzui tern. Nu ca niºte tineri strãini de orice impli-
caþii judiciare, care sã se fi putut deplasa dupã voia inimii, liberi ºi nestinghe-
riþi, prin þarã. Ci ca purtãtori ai unui stigmat, urmãriþi pas cu pas de ochiul vigi-
lent al acelui monstru cumplit, bolnav de suspiciune, numit stat. ªi nici ca niºte
conspiratori neînfricaþi în numele libertãþii. Ci ca bãrbaþi trecuþi prin purgatoriu,
care îºi schimbaserã iluziile pe o duritate rece în modul de a aborda viaþa, ºi
faþã de care cei puternici ºi slugile lor, flecarii ºi adulatorii erau neputincioºi. În
bagajul cu care ieºiserã din carcere, temniþe subterane ºi lagãre ale morþii
duceam o capacitate de a râde neavutã înainte.

Desigur cã din prima clipã a întâlnirii noastre m-a preocupat gândul sã-i
adresez un cuvânt de mulþumire lui Raxe: te-au chinuit rãu acum 14 ani la
interogatorii, când veni vorba de hãrþile cu locurile de paraºutare? Au gãsit
hãrþile? La tine? La alþii? Cum te-ai descurcat?... Sau cam aºa ceva. Tocmai
eram pe punctul de a începe – ºedeam în razele dupã-amiezii, sub salcâmul
bãtrân cu trei ramuri rãºchirate în chip de spânzurãtoare de lângã intrarea în
coliba lui – când mã privi în ochi ºi spuse gânditor: „Ciudat, am senzaþia cã te
cunosc de când lumea. Chiar de la prima întâlnire. Ne-am întâlnit o datã, cu
ani în urmã, într-o locuinþã întunecatã, iar acum abia a doua oarã. Foarte ciu-
dat.” „Da, chiar aºa.” A fost tot ce am rãspuns eu, dând din cap.

Apoi ne-am întreþinut pe teme de literaturã, teatru, muzicã, de parcã tocmai
ne-am fi întors de la o ºezãtoare literarã, de la un spectacol în aer liber, sau
dintr-o salã de concerte. Amintirea unor opere de artã din vremea dinaintea
arestãrii ºi discuþiile pe marginea lor din timpul detenþiei ne conduseserã, dupã
cum aveam a constata, pe amândoi, la vederi care ne fuseserã pe vremuri
strãine. Asta nu înseamnã cã trãirile artistice ºi literare ar fi devenit mai pro-
funde în acele împrejurãri – în cazemate subterane, cu lanþuri la glezne, în
carcere de înfometare. Nu, câtuºi de puþin, ci ajunseserã sã capete o semnifi-
caþie nouã, ca parte a concepþiei noastre despre viaþã; nu mai erau elemente
separate ale domeniului „artã”, pricepuserãm cã ele erau componente inte-
grante ale existenþei noastre, precum respiraþia, hrana, iubirea – iar de nu,
puteam sã ne lipsim de ele, ca fiind superflue. Dar mai ales: anii lãsaþi în urmã
nu le îngropaserã ºi nu le stinseserã câtuºi de puþin...

Când, la trei zile dupã ce Raxe mã primise în coliba lui cu acoperiº de paie,
mi-am gãsit ºi eu un adãpost ºi m-am concentrat asupra problemelor proprii,
încã tot nu adusesem vorba despre interogatoriile de atunci, cum avusesem de
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gând. ªi luat cu chestiunile cotidiene stringente, numai bine cã am uitat.
Locuiam la cale de nici mãcar douã minute unul de altul, legaþi printr-o

potecã peste un ogor pãrãginit. Ba mã duceam eu la el sã iau un ciocan ºi niºte
cuie – el fusese adus sub escortã la locul de surghiun cu trei sãptãmâni înain-
tea mea ºi aprovizionat de un prieten cu cele trebuinciioase – ba apãrea el la
mine, sã mã întrebe cu ce mã poate ajuta. Ca în acea zi, a treia, când eu mã
strãduiam sã-mi încropesc sãlaº din scândurile rãmase moºtenire de la un
diplomat mai în vârstã, surghiunit ºi el aici dupã ani de puºcãrie. Raxe s-a ivit
pe neaºteptate în faþa mea, mormãi ceva, mã ajutã sã duc repede treaba la
capãt – ºi plecã fãrã un cuvânt, dând scurt din cap. M-am uitat în urma lui cum
dispare la îngânatul serii, între tulpinile uscate de floarea soarelui ºi dudul
tânãr de la marginea ogorului. Mi-am zis în sinea mea cã toþi ne-am ales din
anii trecuþi cu ciudãþenii... Deodatã Raxe mi s-a pãrut foarte singur, cum se
topea aºa în amurg.

În acel moment eram decis sã mã înfãþiºez a doua zi la el ºi sã-i pun între-
barea referitoare la desfãºurarea evenimentelor din urmã cu un deceniu ºi
jumãtate. Eram stãpânit de senzaþia cã orice amânare ar fi fost de naturã sã
ne vatãme pe amândoi, ori cã deja mâine seara ar putea fi prea târziu. Mi-am
spus: nu amâna – ºi reproºându-mi de a fi tãcut pânã atunci, am tresãrit.
Pentru ca în clipa urmãtaore sã-mi spun: poate nici n-a fost nimic, ºi deloc
vorba despre hãrþi, poate fuseserã deja distruse ºi nu  încãpuserã niciodatã pe
mâna anchetatorilor, poate cã el a ºi uitat de mult totul, i se pare o nimica toatã
ºi râde de mine dacã îi amintesc.

În noaptea aceea am dormit agitat fãrã sã ºtiu de ce, m-am sculat din pat la
douã ceasuri dupã miezul nopþii ºi am ieºit afarã. Claritatea cu care bolta înste-
latã a toamnei se arcuia în tãrii deasupra Bãrãganului m-a îmbunat, cãci m-a
fãcut sã restabilesc adevãrata mãsurã a menirii noastre aici. E drept cã îmi
impusesem în anii de temniþã o anumitã distanþã faþã de mine însumi, în vir-
tutea cãreia mi se conºtientizase pentru totdeauna nimicnicia mãreþiei noastre
autodeclarate, însã detaºarea la care ne îndeamnã în aceastã privinþã
înþelepþii – cel puþin aºa mi se pãrea sub cerul nopþii – ia naºtere numai ºi
numai din întâlnirea nemijlocitã cu miracolul creaþiei. ªi totuºi nu, mi-am spus
cu stãruinþã: nimic, absolut nimic, nici mãcar conºtiinþa nimicniciei noastre nu
ne scuteºte de decizia asupra a ce avem de fãcut ºi a ce nu ne e permis a face;
nu ne scuteºte de asumarea rãspunderii, de alegerea între a fi laºi sau cura-
joºi. Dupã aceea am dormit liniºtit pânã dimineaþa târziu.

Am traversat ogorul adânc brãzdat ºi nãpãdit de bruruieni uscate, la al cãrui
capãt se afla coliba lui Raxe, ºi în faþa mea, în depãrtare, lumina stepei tremu-
ra; l-am auzit de departe cântând, am recunoscut melodia – una din acele
ºlagãre bucureºtene de cârciumã, care rãspândeau o stranie fascinaþie pentru
toþi cei înzestraþi cât de cât cu simþire, cântate cu multã dãruire de femei cu voci
fatale. „Asearã þi-am dat inel, ºi-acu’ te vãd fãrã el, tralala...” ªi l-am zãrit
atunci pe Raxe.
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Stãtea pânã la genunchi în apa unui ciubãr, se sãpunea pe piept, braþe, cap
ºi cânta cu impetuozitatea unui tenor de operã. Trupul lui acoperit de spumã
lucea ca al unui peºte; salcâmul îºi apleca cele trei ramuri asupra lui, de parcã
n-ar fi vrut sã-i scape spectacolul oferit de omul care cânta scãldându-se. Mã
vãzu ºi mã strigã: „Hai sã mã speli pe spate!” A continuat sã cânte ºi în timp ce
eu îl dãdeam cu sãpun ºi-l frecam bine pe spinare. „Asearã þi-am dat basma,
ºi-acu’ te vãd fãrã ea, tralala... Pãzea!” strigã el ºi-ºi turnã, dupã ce m-am dat
în lãturi, apã peste cap ºi umeri dintr-o oalã gãuritã ºi ruginitã, de se fãcu bãl-
toacã în jur. Abia apoi îmi întinse mâna udã, mã privi voios ºi întrebã: „Oare ne-
o mai fi rãmas ceva din vechiul ºi frumosul Bucureºti, cu melodiile lui din nopþi
de varã?... Întinde-mi prosopul de pe pervaz.” Þinând prosopul în ambele
mâini, pãºi din ciubãr pe treapta de lemn de la intrare ºi începu sã se ºteargã.
O fãcea fãrã nici o grabã, temeinic, cu plãcere grijulie, s-ar putea zice. Soarele
ajunsese la zenit; în lumina lui se distingea fiecare muºchi, fiecare pliu la
încheieturi, fiece viniºoarã.

Privirea pe care mi-a aruncat-o Raxe în secunda urmãtoare n-am uitat-o nici
pânã azi. Aplecat deasupra genunchiului drept îndoit, ca sã-ºi ºteargã gamba,
se opri din miºcare ºi se îndreptã brusc, fãrã sã-ºi ia ochii de la mine. Sã fi fost
vreun minut cât am zãbovit ochi în ochi. Poate cã acest minut aduna în el suma
tuturor anilor scurºi. Privirea îmi alunecã de-a lungul trupului de bãrbat ºi abia
acum îmi sãri în ochi mutilarea de la gamba lui dreaptã – fluierul piciorului arãta
de parcã ar fi fost multiplu frânt ºi apoi anapoda vindecat. Cicatricile buzoase
pe locul vechilor fracturi ºi osul distorsionat pânã sus sub genunchi, dar mai
ales petele negre ºi dungile de la genunchi ºi pânã la gleznã mã fãcurã sã mã
înfior... Imposibil sã fi fost asta mâna unui medic, mi-am zis, care sã fi cârpit
atât de diform tibia zdrobitã ºi sã fi îngãduit o cicatrizare atât de aberantã! De
nu, atunci au fost niºte neoameni, care ºi-au bãtut joc în aºa hal de piciorul
acesta ºi de omul cãruia îi aparþinea...

Dacã e sã fi trãit vreodatã, o singurã datã în viaþa mea, senzaþia cã îmi
îngheaþã sângele în vine, ei bine, atunci cu siguranþã în acea zi de toamnã din
câmpia dunãreanã, când n-am cutezat sã duc la capãt gândul care mi s-a iscat
la vederea acestui picior negru ºi maltratat.

Nu-mi mai amintesc dacã Raxe s-a dus sã se îmbrace în colibã, ori dacã
ºi-a luat hainele de pe o tufã din grãdina lui cam pricãjitã. Mi-am revenit abia
când îmi dãdea un ghiont spre bãncuþa de sub salcâmul ca o spânzurãtoare.

„Ce-au fãcut cu tine?” l-am întrebat dupã o vreme. „Legat fiind, mi-au prins
piciorul între tãbliile celor douã mese din sala de interogatoriu”, mi-a rãspuns
el sec. „ªi au împins mesele din douã pãrþi cãtreolaltã.” „Pentru cã n-ai vrut sã
spui cine þi-a dat hãrþile cu locurile de paraºutare?” El spuse: „Au repetat figu-
ra de patru-cinci ori. Cu toatã forþa. Într-o parte, un locotenent. În cealaltã, un
locotenent major. Sergentul ºi un individ în civil mã þineau. Am urlat doar prima
oarã. Dupã aceea nu am mai simþit nimic. Nici când m-au trezit cu apã din leºin
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ºi au luat-o de la capãt. Priveam pur ºi simplu ºi înregistram cum piciorul îºi
pierdea forma normalã, se umfla, sângera ºi începea sã arate ca o pocitanie
neagrã ºi slutã, care rânjea la mine din ochi bãloºi... Sergentul purta o mustaþã
dichisitã ºi mirosea a colonie ieftinã. Individul în civil puþea îngrozitor a
sudoare. Ãºtia doi râdeau tot timpul... La urmã, m-au aruncat îndãrãt în celulã.
Am avut noroc. Fracturile s-au vindecat fãrã sã se infecteze. Cu ajutorul cama-
razilor de celulã le-am dat o formã pe cât s-a putut de normalã – nu degeaba
mã intereseazã ortopedia. Numai cu negreala nu am putut sã fac nimic. Mã
face sã cred cã piciorul va trebui cândva amputat sub genunchi...”

Oare licãrirea din depãrtare era a luminii înfierbântate deasupra stepei, ori
era ea numai în ochii mei, m-am gândit eu.

„Cât a durat?” l-am întrebat. „Dupã vreo zece sãptãmâni m-am putut
deplasa cât de cât.” Respirã adânc ºi spuse într-un ton care mã fãcu sã înþe-
leg cã nu voia sã spunã mai mult: „Hãrþile le-au gãsit la altcineva. Acela a pro-
nunþat numele meu. Dar eu am rãmas pe poziþia cã trebuie cã se înºela ºi cã
nu ºtiam nimic de nicio hartã...”

Am petrecut doi an cu Negru Vodã în surghiun. Am fost martor cum s-a rupt
de tradiþia politicã sacrosanctã a familiei. Într-o discuþie dramaticã cu pãrinþii, la
care m-a rugat, ba mai mult, chiar m-a forþat sã fiu neapãrat martor, le-a spus
acestora: „Când m-am decis pentru activitãþile conspirative, Deuxième Bureau
ºi Sûreté Nationale ne-au promis sã ne scoatã din rahat la o adicã. Nu noi
i-am rugat. Dar când cei mai buni dintre noi au fost împuºcaþi, omorâþi în
bãtaie, schilodiþi, n-au miºcat un deget – pentru cã tocmai nu era oportun din
punctul de vedere al intereselor lor... E fiul tãu, mamã, cãruia canaliile sperjure
de la Paris i-au furat 15 ani de viaþã ºi credinþa în cuvântul dat... ªi voi îi cereþi
fidelitate nestrãmutatã faþã de tradiþie?”

Indignatã de „limbajul vulgar al renegãrii”, soþia generalului în rezervã Dan
Dirkas exclamã ceva despre „jertfa de la care familia noastrã nicicând nu s-a
dat în lãturi”. Soþii plecarã ofensaþi, fãrã sã fi spus rãmas bun ºi fãrã sã-l fi
strâns pe fiul lor la piept.

Negru Vodã stãtea cu o minã împietritã în faþa mea. „ªtiam”, spuse el, „de
asta m-am temut 14 ani. Familiile noastre sunt prea vechi ca sã mai înveþe
ceva.”

În cei doi ani m-a vizitat odatã mama. Nu voi uita niciodatã nobleþea fireascã
cu care Raxe se purta cu ea, cu care rãspundea la întrebãri, se întreþinea cu
ea la nesfârºit despre toate cele, râzând cu atâta poftã, sau cu care s-a lãsat
instruit într-ale gãtitului. Ea nu i se adresa altfel decât cu „Vodã”. Mi-a devenit
cel mai apropiat prieten din câþi am avut vreodatã. Când dupã doi ani Ministerul
de Interne desfiinþã colonia, noi doi am fost, din ordinul Securitãþii, ultimii care
au pãrãsit-o.

În cei cinci ani pânã la plecarea mea din þara natalã, am petrecut mult timp
împreunã. De la o vreme tot mai des ºi cu prietena lui, Francesca, pe care în-
tr-o bunã zi a ºi luat-o în cãsãtorie. Eu le-am fost martor la cununie. Raxe ºi-a
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reluat studiul, l-a absolvit ºi ºi-a dat doctoratul. Prin cârciumile bucureºtene
însã, cu melancolia înþeleaptã a melodiilor lor ºi vocile fatale de femeie, nu am
mai umblat. Se schimabserã prea multe. Nimic nu mai era cum fusese odin-
ioarã.

În schimb, serile lungi ºi nopþile, fie în doi fie în trei, în locuinþa din Bucureºti
a Francescãi sau în locuinþa mea din Braºov – seri ºi nopþi de discuþii în sur-
dinã, cu muzicã ca de pe cea lume, cum doar marii maeºtri ºtiau sã compunã,
ºi uneori cu câte-o poezie de o profunzime în care ne puteam regãsi – aveau
sã ne dãruiascã ceasuri de armonie care ne confereau o anume invulnerabili-
tate. Iar dacã vreunul dintre noi doi ar fi fost sã cadã pradã tentaþiei de a deveni
rece ºi distant în virtutea trecutului, era îndeajuns o frânturã de frazã sau un
surâs din partea acestei femei de 30 de ani, brunetã ºi cu o plãcutã liniºte în
priviri, pentru a nu ne lãsa copleºiþi de mulþimea rãnilor dobândite.

Când dupã zece ani de la ieºirea din închisoare am reuºit la München, cu
ajutorul unei respectabile societãþi, sã organizez pentru doctorul Alexandru
Dirkas o invitaþie la un congres de ortopedie la Heidelberg, am primit dupã
multã ºi chinuitoare aºteptare o scrisoare în care Francesca îmi comunica cã
l-a gãsit, dupã zile de cãutare, pe soþul ei spânzurat în podul casei, cu biletul
de avion pentru congresul de la Heidelberg în buzunarul hainei. În rest, nicio
lãmurire asupra împrejurãrilor. O epistolã conþinând aºa ceva n-ar fi trecut de
cenzurã. Din alte surse am aflat cã Securitatea i-a pus în vedere doctorului
Dirkas sã se întoarcã de la congres cu informaþii despre personalitãþi de frunte,
originare din Bucureºti, ale exilului românesc din Occident. „Cu numele dumi-
tale þi se deschid toate uºile...” i-ar fi spus un ofiþer.

Acestei ultime ºi sfruntate umilinþe ºi batjocuri nu i-a mai rezistat nici
mãcar el.

Exact 30 de ani mai târziu – stihia criminalelor regimuri comuniste pierise
din Europa – am dat în dosarul meu de Securitate de odinioarã, pe care mi-a
fost permis sã-l consult, de o hârtie din care reieºea cã Negru Vodã mi-a
ascuns adevãrul în scurta discuþie avutã atunci, sub salcâmul cu aspect de
spânzurãtoare din marginea Bãrãganului: hãrþile partizanilor, având marcate
locurile de paraºutare din Carpaþii Meridionali, fuseserã în realitate gãsite la el;
ºi totuºi, el refuzase pânã la capãt, ºi în pofida împrejurãrilor ºtiute, sã
rãspundã la întrebarea de la cine le avea. Negru Vodã a vrut sã mã scuteascã
de adevãr.

Nu i-a reuºit.
ªi astfel, toþi ceilalþi vor trebui sã accepte etalonul meu, pe care am fost nevoit

sã mi-l impun în urma acestor întâmplãri. Cu tot restul va trebui sã trãiesc.

Traducere din limba germanã de 
Mariana Sãsãrman
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Securitatea – instrument al Partidului

Comunismul românesc ca regim de ocupaþie 

Arsenalul de încãlcãri ale drepturilor omului de care instrumentele represive
ale regimului comunist s-au folosit ca „tãiº al sabiei” în lupta dusã pentru
impunerea marxism-leninismului, fie el de nuanþã stalinistã, apoi „dejistã” ºi la
final „ceauºistã” nu a fost întâmplãtor. Baza ideologicã a acþiunilor violente
îndreptate împotriva inamicilor regimului comunist fusese fundamentatã în mai
multe scrieri de cãtre V. I. Lenin, ideolog care nu a fost amendat vreodatã de
un activist de partid sau securist din România: „Caracteristica necesarã,
condiþia sine qua non a dictaturii proletariatului o constituie reprimarea prin vio-
lenþã a exploatatorilor ca clasã ºi, în consecinþã, violarea democraþiei pure,
adicã a egalitãþii ºi a libertãþii faþã de aceastã clasã”. În esenþa ei, dictatura pro-
letariatului presupunea „o luptã crâncenã, sângeroasã ºi nesângeroasã, vio-
lentã ºi paºnicã, militarã ºi economicã, pedagogicã ºi administrativã, împotriva
forþelor ºi tradiþiilor vechii societãþi”.

Alternanþa între brutalitate ºi mijloacele mai paºnice a fost aplicatã ºi în
România, pe parcursul întregului regim comunist. Relevantã în sensul utilizãrii

DIN RAPORTUL FINAL
„ANALIZA DICTATURII COMUNISTE 
DIN ROMÂNIA“

În dorinþa de a oferi cititorilor noºtri – care poate nu ºi-au
achiziþionat volumul – posibilitatea sã ia cunoºtinþã de princi-
palele aspecte ºi probleme cuprinse în ANALIZA DICTATURII
COMUNISTE DIN ROMÂNIA (Raportul final), continuãm în acest
numãr al revistei reproducerea celor mai semnificative pasaje din
Raportul respectiv. Scopul acestui demers este ca uitarea sã nu
se aºtearnã peste ororile pe care regimul comunist, ilegitim ºi cri-
minal, le-a pricinuit poporului român de-a lungul anilor de teroare
comunistã.



brutalitãþii pentru impunerea ocupaþiei politico-militare sub acoperãmântul pro-
pagandistic larg al marxismului ni se pare o definiþie a lui A. I. Vîºinski, tocmai
partizanul impunerii guvernului Groza la 6 martie 1945. Acesta afirmase, în-
tr-un text public, dezvoltând tezele leniniste, cã „dictatura proletariatului
excepteazã inevitabil pe exploatatori de la beneficiul libertãþii” ºi, ca urmare,
orice mijloace de eliminare a acestora sunt permise ºi organizate chiar de cãtre
stat: „statul înseamnã oameni înarmaþi ºi apendice materiale, adicã instituþii,
organisme,  organe, mecanisme care acþioneazã dupã toate regulile tacticii ºi
strategiei de stat”. Chiar dacã uneori, în anumite perioade istorice, datoritã
împrejurãrilor interne ºi externe represiunea cunoaºte o oarecare diminuare,
spune Vâºinski, „latura de constrângere a dictaturii proletariatului nu poate fi
pusã la o parte nici în perioada relativ paºnicã de construcþie socialistã.
Organele de constrângere, armata ºi celelalte instituþii sunt tot atât de nece-
sare acum, în momentul construcþiei, ca ºi în epoca rãzboiului civil. Fãrã aces-
te organe nu se poate asigura activitatea constructivã a dictaturii”. Acelaºi
regim politico-militar, aceeaºi construcþie instituþionalã fusese hãrãzitã ºi
României, ca þarã ocupatã de Armata Roºie „Eliberatoare”.

Imediat dupã rãzboi, România se afla într-un stadiu de dezvoltare econo-
micã mult superior celui din U.R.S.S., iar prelevãrile unei pãrþi substanþiale a
producþiei industriale ºi agricole la preþurile dictate de Moscova, alãturi de
întregul sistem de platã a despãgubirilor de rãzboi, au contribuit la distrugerea
stabilitãþii economice. Pauperizarea populaþiei, aflatã sub ocupaþia Armatei
Roºii, nu a fost doar un rezultat al ocupaþiei sau al greºelilor guvernului comu-
nist în gestionarea economiei, ci ºi un proces cãruia i se pot atribui, în opinia
noastrã, chiar raþiuni politice. Pe un fond de crizã social-economicã acutã,
provocatã ºi întreþinutã de decizii de guvernare ºi administraþie care puneau
interesul ocupantului sovietic mai presus de interesul naþional, confruntarea
politicã se polarizase puternic. Totuºi, dificultatea dobândirii mijloacelor de sub-
zistenþã pentru majoritatea populaþiei a fost de naturã sã reducã ºansele coa-
lizãrii unei structuri de rezistenþã eficientã la nivel naþional faþã de ascensiunea
cãtre putere a comuniºtilor, susþinuþi direct de cãtre sovietici. Singura formã de
manifestare a acestei opoziþii a rãmas sã se manifeste, din pãcate fãrã efi-
cienþã, în plan politic. ªi aici, transformãrile care au intervenit brutal în viaþa
românilor odatã cu instalarea guvernului Groza au pregãtit terenul pentru
câºtigarea puterii, prin falsificarea alegerilor parlamentare; aceasta nu a putut
fi sancþionatã de instituþiile abilitate ale statului (armatã, poliþie, justiþie), deja
controlate ºi epurate de comuniºti.

În România, sovietizarea s-a produs prin teroare ºi presiuni ºi a fost cauþio-
natã în noiembrie 1946 de o fraudã electoralã, pentru a masca sub aparenþa
legitimitãþii un regim care are toate atribuþiile unei ocupaþii strãine: prezenþa tru-
pelor Armatei Roºii pe teritoriul þãrii, un guvern marionetã care rãspundea
oricãrei solicitãri a Moscovei, chiar în dauna interesului naþional, restrângerea
drepturilor ºi a libertãþilor cetãþeneºti, pânã la sancþionarea afirmãrii identitãþii
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naþionale ºi arestarea opozanþilor politici. Astfel, s-a realizat „impunerea sis-
temului social” al U.R.S.S., pe care Stalin îl definea în aprilie 1945 ca un regim
politic dictat de realitatea militarã a ocupaþiei. Esenþa doctrinei staliniste a so-
vietizãrii a fost enunþatã de liderul de la Kremlin la întâlnirea sa cu Tito din
aprilie 1945: „În rãzboiul acesta nu este la fel ca în cel trecut, ci cel care ocupã
un teritoriu îºi impune ºi sistemul sãu social. Fiecare îºi impune sistemul sãu
acolo unde ajunge armata sa. Altfel nici nu poate fi!”

În toate þãrile din estul ºi centrul Europei intrate în orbita Moscovei, partidele
comuniste au acþionat în preluarea puterii ca adevãrate „brigãzi de ºoc” ale
„miºcãrii revoluþionare”, dupã expresia lui Stalin, care au luat „mãsuri reale
pentru lichidarea asupririi capitaliste ºi moºiereºti”, pentru a uºura „situaþia
popoarelor care lâncezesc sub jugul capitalismului”. În perspectiva impunerii
mondiale a comunismului, noile regimuri instalate în þãrile ocupate la finele
rãzboiului de armata sovieticã joacã un rol extrem de important, socotea Stalin:
„A fost greu atâta timp cât brigada de ºoc a fost una singurã. Dar asta a fost
odatã. Acum lucrurile stau altfel. Acum au apãrut noi brigãzi de ºoc – þãrile de
democraþie popularã”.

Comuniºtii din România au aplicat întocmai dogma leninistã ºi interpretãrile
ei ulterioare din anii stalinismului, hruºciovismului sau brejnevismului. Au exis-
tat, e drept, divergenþe – ºi nu întodeauna neglijabile – dar care nu au pus
niciodatã la îndoialã situaþia României ca þarã parte a blocului politico-militar
bazat pe doctrina marxist-leninistã. Fie el cu afinitãþi staliniste sau maoiste (în
ultimii ani ai lui Dej), fie de inspiraþie hruºciovistã (în primii ani ai lui
Ceauºescu), castristã, nord-coreeanã, îndreptat spre colaborarea cu socialis-
mul arab, sau spre cea cu regimurile de sorginte socialistã care au luat forma
celor mai crude dictaturi (regimul lui Pol Pot sau cele din þãrile africane, cu care
Ceauºescu menþinea strânse relaþii), comunismul românesc s-a revendicat,
indiferent de timp, din acelaºi substrat ideologic, comun tuturor acestor
regimuri ºi totodatã strãin propriilor popoare.

Comunismul românesc a promovat acelaºi tip de construcþie instituþionalã,
bazat pe represiune ºi recunoscând primatul ideologiei asupra binelui propriu-
lui popor. Fie cã aparatul a avut ochii îndreptaþi spre Moscova, fie cã a prea-
mãrit rolul lui Ceauºescu, pentru a-l impune drept cult unui întreg popor, prea
puþin din ceea ce a aparþinut ºi a caracterizat regimul politic comunist în
România poate fi socotit cã ar fi avut un conþinut menit binelui naþional. Gestul
lui Ceauºescu de a nu permite armatei sovietice sã tranziteze România în
zilele fierbinþi ale „primãverii de la Praga” nu poate fi pus pe picior de egalitate
cu cel al liderilor comuniºti din Cehoslovacia, care au generat aceastã crizã
identitar-naþionalã a comunismului. Acest mic semn de autonomie faþã de
Moscova a avut un atât de larg ecou popular în România, încât chiar
amploarea ecoului aratã gradul mare de subordonare a þãrii unui sistem ideo-
logic, politic, militar ºi economic perceput chiar ºi în atmosfera ceva mai libe-
ralã a anului 1968 ca fiind unul de ocupaþie, de care românii sperau sã scape.
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Gestul dãtãtor de speranþe al lui Ceauºescu a rãmas un simplu gest. În locul
aºteptatei liberalizãri, a dus la re-ºtirbirea atributelor României ca stat suveran.
Þara a ajuns curând dominatã la modul absolut de un dictator care ºi-a impus
cultul personalitãþii, în numele unei ideologii de sorginte strãinã, exercitându-ºi
puterea prin intermediul aparatului de partid ºi al Securitãþii ºi conferindu-i, toc-
mai pentru a-i masca natura antinaþionalã, trãsãturile unui naþionalism de
operetã. În fond, România anilor 1980 nu era esenþial diferitã de România
anilor 1950, când consilierii sovietici comandau peste tot ºi þara era plinã de
Sovromuri. Avuþia naþionalã a României se risipea în aceeaºi mare mãsurã, dar
de astã datã nu în folosul Moscovei, ci al proiectelor megalomane ale dicta-
torului ºi ale celor care i le susþineau, pe baze ideologice nediferenþiate
fundamental de cele anterioare. Politica internã a regimului comunist de pe
parcursul ultimelor sale douã decade a prejudiciat grav ºi cu consecinþe
istorice persistente interesul general al þãrii, în numele unei utopii devenite deja
de familie, care anula, în fondul ºi forma ei, specificitatea naþionalã.

Faptul cã regimul comunist era unul de ocupaþie a fost exprimat cu sinceri-
tate chiar de unii lideri ai partidului, la începuturile instaurãrii sale. Într-o lecþie
þinutã în ziua de 17 octombrie 1949 la Universitatea seralã de marxism-leni-
nism, Teohari Georgescu afirma: „specificul condiþiunilor în care s-au nãscut
þãrile de democraþie popularã constã în aceea cã armata puternicului stat
sovietic a zdrobit principala forþã de ºoc a imperialismului mondial, a împiedi-
cat burghezia din aceste þãri sã dezlãnþuie un rãzboi civil ºi a dat în felul aces-
ta proletariatului, în frunte cu partidele comuniste, posibilitatea sã smulgã din
mâinile burgheziei puterea politicã, s-o lipseascã de principala ei forþã eco-
nomicã ºi sã treacã la construirea socialismului”. Prezenþa trupelor sovietice pe
teritoriul þãrilor din estul ºi centrul Europei a facilitat „clasei muncitoare” din
aceste þãri, condusã de partidele comuniste, „sã foloseascã dezorientarea ºi
demoralizarea moºierimii ºi a burgheziei, sã foloseascã dezorganizarea
aparatului de stat fascist ºi, ridicând masele poporului muncitor la luptã, sã
smulgã din mâinile claselor exploatatoare poziþii hotãrâtoare în stat. Aºa s-au
petrecut lucrurile ºi în þara noastrã, în urma eliberãrii ei de cãtre Armata
Sovieticã la 23 august 1944. Verigi importante ale aparatului de stat central ºi
mai cu seamã ale celui local au fost rând pe rând smulse claselor exploata-
toare în lupta aprigã de clasã. Deþinând poziþii destul de importante în aparatul
de stat dupã 23 august, burghezia ºi moºierimea din þara noastrã erau para-
lizate totuºi în acþiunea lor, înainte de toate, prin prezenþa în þara noastrã a
armatelor socialiste ale Uniunii Sovietice”. La rândul sãu, Gheorghiu-Dej a
apreciat în dese împrejurãri rolul esenþial jucat de armata sovieticã de ocupaþie
în impunerea regimului comunist din România: în condiþiile în care aceasta
„stãtea de strajã împotriva intervenþioniºtilor americano-englezi, proletariatul
din þãrile eliberate a smuls puterea din mâinile capitaliºtilor ºi moºierilor. Fãrã
ajutorul U.R.S.S., fãrã experienþa ei ar fi fost imposiblã construirea socialismu-
lui în þãrile de democraþie popularã”. Aºa au ºi stat lucrurile, cu toate cã, ulteri-
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or, aceste pasaje au fost scoase din cãrþile ºi manualele de istorie în anii
naþional-comunismului, tocmai pentru a masca natura regimului politic din
România: aceea de ocupaþie sovieto-comunistã.

Pe de altã parte, pe lângã elementul ideologic comun ºi toate diferenþele
specifice ale evoluþiei istorice, ceea ce face ca regimurile politice din statele
fostului bloc comunist sã poatã fi considerate drept unele de ocupaþie este
larga expertizã strãinã de care s-au bucurat întodeauna în instalarea ºi con-
solidarea lor. Securitatea, principalul instrument represiv al acestui regim de
ocupaþie, nu a fãcut excepþie de la aceastã regulã. Fãrã sã mai insistãm, vom
spune doar cã acest fapt a fost recunoscut oficial, dar nu a fost fãcut public.
Într-o Notã de la Comitetul Central, nedatatã, redactatã probabil cu prilejul
anchetelor care s-au fãcut în 1967-1968 la Securitate se arãta: „dupã venirea
consilierilor sovietici, la propunerea acestora au fost introduse unele mãsuri
organizatorice, metode de muncã, denumiri de funcþii ºi termeni de specialitate
dupã modelul organelor de Securitate sovietice”. Este un element care demon-
streazã faptul cã, în fond, Securitatea a acþionat ca un instrument al ºtirbirii
suveranitãþii naþionale a României, prin supunerea sa unei comande strãine.
Chiar dacã aceasta, ulterior anului 1958, a luat forma unei „colaborãri frãþeºti”
cu serviciile de informaþii sovietice.

Securitatea – instrument al terorismului de stat

Securitatea a fost parte a unui sistem politic a cãrui regulã de recunoaºtere
„permite ºi/sau impune o aplicare nelegitimã, imprevizibilã ºi difuzã, chiar ºi în
ceea ce priveºte oameni evident nevinovaþi, a unor mij-
loace coercitive interzise de ordinea legalã proclamatã”. O
instituþie caracteristicã unui sistem care „obstrucþioneazã
sau anuleazã activitatea juridicã ºi transformã guvernul
într-un agent activ în lupta pentru putere”. Aceasta este
definiþia terorismului de stat, datã de politologul argentinian
Ernesto Garzón Valdés, în urma analizãrii practicilor tota-
litare sud-americane. Pânã acum, similitudinile între comu-
nismul românesc ºi dictaturile militare sud-americane au
fost sesizate mai degrabã difuz, mai ales în cercurile de
discuþii ale intelectualilor români la finele anilor 1980, fãrã sã facã însã obiec-
tul unei analize istorice sau politologice. Fãrã a intra într-o analizã de detaliu,
prezentãm câteva dintre elementele sesizate de Garzón în funcþionarea mod-
elului sud-american al terorismului de stat, perfect aplicabile în spaþiul politic al
comunismului românesc. Prima caracteristicã a elementelor sale funcþionale
presupune „o anumitã organizare ideologicã, bazatã pe o dogmã, o idee
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proclamatã ca absolutã, neîndoielnicã ºi care serveºte pentru a scuza sau a
justifica distrugerea oponenþilor ei”. În cazul românesc, „dictatura proletariatu-
lui” ºi mai apoi „fãurirea societãþii socialiste multilateral dezvoltate” au fost
mobilul ideologic care a secretat o adevãratã „doctrinã de securitate” a regimu-
lui faþã de duºmanii sãi interni sau externi. Partidul a proclamat, prin liderii sãi,
„linia”, iar Securitatea, ca instrument represiv, a impus-o ºi a apãrat-o, prin
chiar încãlcarea drepturilor ºi libertãþilor înscrise în Constituþiile comuniste,
care încetau sã funcþioneze atunci când o acþiune sau atitudine era consider-
atã drept potrivnicã ordinii de stat. Al doilea element caracteristic terorismului
de stat, în viziunea lui Garzón, îl constituie „un organism coerent de propa-
gandã care justificã sau argumenteazã în favoarea mijloacelor aplicate ºi con-
traatacã ºi stigmatizeazã poziþiile contrare”, iar cel de-al treilea presupune o
riguroasã „disciplinã internã” a membrilor organismului instituþional a cãrui
funcþie este aplicarea mijloacelor coercitive.

Aceste laturi se regãsesc ºi în cazul comunismului românesc, care a dez-
voltat un amplu aparat de propagandã cu scopul de a justifica orice abuz
împotriva libertãþii ca fiind sãvârºit în numele binelui comun cu care se identifi-
ca regimul, autoproclamat apãrãtor al intereselor „oamenilor muncii”, opus
„exploatatorilor”. Riguroasa disciplinã internã din aparatul militarizat al poliþiei
politice comuniste oferã ºi ea o similitudine tulburãtoare cu modelul terorismu-
lui de stat de tip sud-american. Sunt ºi alte trãsãturi comune. Astfel, afirmarea
existenþei unui „rãzboi vertical” cu un inamic care s-a infiltrat la fiecare nivel al
societãþii, acþionând ca agent al unei „conspiraþii internaþionale” a cãrei þintã
este anularea valorilor proclamate drept absolute de cãtre cei care deþin pu-
terea, delimitarea imprecisã a acþiunilor pedepsite ºi eliminarea procedurilor
juridice pentru determinarea a ceea ce constituie un act criminal, impunerea
nelegitimã a mijloacelor coercitive sancþionate chiar de ordinea legalã procla-
matã (torturi, crime etc.), ca ºi larga utilizare a mijloacelor violente pentru pri-
varea cetãþenilor de libertate ºi proprietate, a represiunii ca politicã de stat, de
multe ori aplicatã aleatoriu – sunt tot atâtea moduri de exercitare a puterii în
regimul comunist care îl apropie pânã la confundare de trãsãturile terorismului
de stat sud-american descrise de Garzón.

Spre deosebire de modelul sud-american analizat, o caracteristicã specificã
pe parcursul întregului regim comunist din România a fost promovarea unui tip
special de violenþã de stat, mai apropiatã de cea aplicatã de regimurile de ocu-
paþie. Violenþa este caracterizatã public drept a fi întotdeauna „fãrã cruþare”
împotriva celor mai diverse categorii de oponenþi ai regimului, întotdeauna în
numele binelui comun – numit fie dictaturã a proletariatului, fie fãurire a soci-
etãþii socialiste mutilateral dezvoltate. Teohari Georgescu, fostul ministru de
Interne din anii 1948-1952, afirma în discursul citat mai sus, parafrazându-l pe
Stalin, cã „dictatura proletariatului trebuie sã exercite violenþa nelimitatã
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împotriva burgheziei, pentru a zdrobi împotrivirea ei”, prin „folosirea puterii de
stat a proletariatului pentru organizarea socialismului, pentru desfiinþarea
claselor. În þara noastrã ºi în celelalte þãri de democraþie popularã care
îndeplinesc funcþiile dictaturii proletariatului, zdrobirea împotrivirii exploatato-
rilor ºi izolarea lor de masele largi constituie conþinutul principal al luptei de
clasã. Urmând exemplul dictaturii proletariatului de tip superior din Uniunea
Sovieticã, statele de democraþie popularã au purces la reprimarea prin violenþã
a moºierimii ºi burgheziei, desfiinþând partidele reacþionare, îndreptând între-
gul ascuþiº al justiþiei populare împotriva uneltirilor contrarevoluþionare ale
claselor exploatatoare  ºi ale oficinelor imperialiste de spionaj ºi diversiune”.

Organizarea primelor mari procese-spectacol staliniste, care îºi gãsesc ulte-
rior corespondent în prigoana publicã îndreptatã împotriva intelectualilor în anii
1980 sub pretextul participãrii la activitatea unei inventate secte a „miºcãrii
transcendentale”, nu a avut numai menirea sã pedepseascã, ci ºi sã
intimideze. Aceste mãsuri fac parte din acelaºi scenariu, regãsibil sub aspecte
diferite în toate statele din estul ºi centrul Europei, ca ºi în modelul terorismu-
lui de stat aplicat în societate „pe verticalã”, pentru anihilarea inamicilor ºi con-
trolarea totalã a societãþii. ªi în România, în momentul în care opoziþia antico-
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munistã internã fusese practic decimatã în urma acþiunilor brutale ale
Securitãþii, acþiunile represive au vizat practic, prin mãsuri de control, fiecare
cetãþean. Fãrã ca acestea sã-ºi piardã fondul, ºi-au schimbat doar forma.

Asemãnãrile cu modelul analizat de Garzón se opresc însã aici. Spre
deosebire de crimele comise de regimurile militare sud-americane, care sunt
investigate fãrã ca autorii lor sã poatã beneficia de imunitatea prescrierii
faptelor, în România iniþiativa oficialã a instrumentãrii unui aºa-zis „proces al
comunismului” a eºuat în derizoriu, majoritatea anchetelor demarate la finele
anului 1991 cu privire la crimele fostei Securitãþi au fost stopate, cu rare
excepþii, înainte de a se finaliza prin trimiterea în judecatã a fãptuitorilor, iar
procurorii care s-au ocupat de asemenea cazuri au fost îndepãrtaþi din sistem
sau marginalizaþi. Petiþionarilor care au reclamat dispariþia unor apropiaþi în
universul concentraþionar din România comunistã li s-a rãspuns, în genere, cã
„nu existã date” în legãturã cu respectivele persoane dispãrute, fãrã ca
organele statului sã treacã la anchetarea serioasã a împrejurãrilor acestor dis-
pariþii. Majoritatea dispariþiilor au în spate executarea sumarã a celor dispãruþi,
deºi împotriva lor justiþia nu se pronunþase prin condamnãri la moarte.
Execuþiile au fost premeditate, sãvârºite cu sânge rece ºi în cunoºtinþa încãl-
cãrii normelor legale.

Brutalitatea ºi încãlcãrile drepturilor omului 
ca politicã de stat

Impus prin mijloace brutale specifice unui regim de ocupaþie, comunismul
românesc s-a consolidat ºi s-a perpetuat pe o bazã represivã. Analiza meca-
nismelor de administrare a actului de poliþie politicã în regimul totalitar comu-
nist din România aratã cã brutalitatea a fost ridicatã la rang de politicã de stat
în numele „luptei de clasã” ºi a provocat un reflex de lungã duratã, o
„banalizare” a rãului, întreþinutã cu ajutorul aparatului poliþiei politice.
Majoritatea populaþiei, terorizatã de omniprezenþa ºi violenþele acestui aparat
a re-deprins modul de viaþã sub un regim de ocupaþie, din nefericire îndelung
exersat istoric de români. Spre deosebire însã de trecut, rigorile impuse de
ocupaþia sovieto-comunistã în România, ca ºi ºi în celelalte state intrate sub
„cortina de fier”, au fost mult mai mari, iar teroarea mult mai „eficient” adminis-
tratã. Rolul impunerii acestor rigori a fost preluat, în cazul specific al comunis-
mului românesc, de cãtre Securitate, ca principal instrument al terorismului de
stat. În mod paradoxal – ºi nu întâmplãtor – securitatea, un termen care
defineºte de regulã starea de confort ºi de absenþã a tulburãrilor provocate de
imixtiuni în viaþa privatã a cetãþeanului, a fost ales sã numeascã o instituþie
care a practicat tocmai restrângerea pânã la anulare a drepturilor omului, pen-
tru a impune rigorile partidului-stat, în numele dictaturii proletariatului ºi al



fãuririi socialismului.
Asemãnarea comunismului românesc cu modelul terorismului de stat

descris de Garzón este izbitoare: rãzboiul necruþãtor dezlãnþuit de autoritãþi
împotriva propriului popor, cu sprijinul material ºi logistic al sovieticilor, rolul
esenþial jucat în aceastã permanentã „luptã de clasã” de cãtre Securitate, ca
instrument principal al reprimãrii oricãrei împotriviri, dau substanþã acestei
asemãnãri. Li se adaugã ignoranþa, servilismul ºi lipsa de scrupule utilizate
drept criterii pentru selectarea ºi recrutarea celor care au administrat actul de
poliþie politicã. ªi, nu în ultimã instanþã, scopul final urmãrit – transformarea
României într-o þarã supusã intereselor Moscovei ºi a românilor într-o naþiune
pusã la cheremul Conducãtorului Suprem ºi al unei subþiri pãturi de activiºti de
partid.

O imagine asupra rezultatelor aplicãrii politicii represive a statului a oferit în
1985 într-un celebru eseu disidentul est-german Jens Reich, reputat profesor
de bio-matematicã, în care autorul vorbea de o „pierdere a conºtienþei în
umbra STASI”, poliþia politicã din Republica Democratã Germanã. Textul, inti-
tulat Siguranþã ºi laºitate: gândacul în sticla de lampã, pune puterea regimului
în seama controlului exercitat de Securitate asupra mecanismelor fricii, pentru
cã „alãturi de fricã se strecoarã ºi laºitatea în faþa autoritãþii, constrângerea de
a te purta bine, a fi pe linie ºi totodatã acea abilã retragere în cochilie a mel-
cului: un amestec între supunere ºi reflexul de a te preface mort”. 

Reich observa, pe bunã dreptate, cã aceastã tendinþã de a fi pe placul celor
ce poruncesc „este moºtenirea mea exersatã în copilãrie”, transformatã însã
de rigorile statului totalitar în comportament social. Ca urmare, reflexul general
uman, „cuplat cu frica mea de Securitate mã face sclav, face din mine un
cetãþean model al R.D.G., mort de fricã în gaura lui de ºoarece. Ceea ce
descriu nu este doar nevroza mea privatã. Iluziile ºi reprezentãrile despre fricã,
în toate gradele de intensitate, aparþin tuturor ºi impregneazã manifestarea
noastrã socialã. Fiecare se programeazã în aºa fel, încât sã alunece cât mai
lin din viaþa socialã în cochilia vieþii private. Pentru asta, cele mai eficiente ser-
vicii le face Securitatea, prin simpla ei existenþã, nu prin acþiuni. Ea
declanºeazã un mecanism fin de autocenzurã, subordonat conºtientului, care
acþioneazã ca un sistem de reflexe ºi anihileazã din faºã toate ieºirile,
împiedicând apariþia unor conflicte cu sistemul. Observãm aceste miºcãri de
evitare în special la ceilalþi, însã foarte rar la noi înºine”. Reich descrie sincer
dilemele morale ale individului în relaþia cu sistemul comunist în perioada anilor
’80, când regimul era deja tacit acceptat de majoritatea populaþiei, raportul cu
instituþiile statului nu mai era unul antagonic, iar împotrivirea faþã de dictaturã
devenise mai degrabã accidentalã. Rãul impregnase universul cotidian, se
banalizase. Rarele acte de disidenþã erau departe de a pune la îndoialã legi-
timitatea regimului; ele urmãreau îndeobºte o utopicã reformare „din interior” a
acestuia.
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Pânã a se ajunge aici, primele douã decenii urmãtoare momentului instau-
rãrii în forþã a comunismului au fost marcate, în scopul consolidãrii sale, de
reprimãri brutale ale oricãrei împotriviri, care au avut un dublu scop: pe de o
parte, sã anihileze orice încercare de a contesta regimul nu doar în substanþa
legitimitãþii sale, ci fie ºi prin refuzul acceptãrii normelor pe care le impunea
existenþei cotidiene ºi, pe de altã parte, sã obþinã, prin mijloace represive sau
propagandistice, administrate dupã caz, adeziunea formalã a majoritãþii popu-
laþiei faþã de autoritãþile comuniste ºi politica partidului-stat. 

Aparatul poliþiei politice a avut, tocmai de aceea, un rol esenþial în acþiunea
de consolidare a comunismului, prin mijloace ale terorismului de stat.
Principala sa atribuþie a constat în inocularea ºi administrarea sentimentului de
fricã, o componentã fundamentalã în administrarea actului de poliþie politicã.
Practic, acesta a fost rolul Securitãþii în regimul comunist din România, iar
evoluþia aparatului sãu a fost circumscrisã acestui scop, în funcþie de specifici-
tatea contextului intern ºi internaþional în care acþiona.

Frica este un sentiment „înþepenit” în subconºtient. Ceea ce defineºte acti-
vitatea aparatului represiv comunist cu precãdere ºi acuitate în anii stalinismu-
lui, dar ºi în deceniile urmãtoare, este rigoarea aproape ºtiinþificã cu care a
acþionat asupra mecanismelor sale de declanºare, pentru a o folosi în scopul
propus (apãrarea regimului în faþa oricãrei forme de disidenþã). În fond,
Securitatea, ca ºi C.E.K.A., modelul sãu originar, sau formele de organizare
ale poliþiei politice care i-au succedat primului serviciu secret sovietic în sis-
temul totalitar comunist, au pus în practicã doctrina leninistã, în accepþia cãreia
dictatura proletariatului însemna „puterea neîngrãditã de nici un fel de lege sau
regulamente ºi bazatã direct pe folosirea forþei”, în care poporul revoluþionar
„îºi creeazã propriul tribunal ºi instituie forþa, creeazã o nouã lege re-
voluþionarã”, care trebuie sã legalizeze teroarea „în termeni clari, fãrã echivoc”,
dupã cum nota Lenin într-o aserþiune care descrie funcþiile ºi caracteristicile
terorismului de stat.

Mijloacele de teroare utilizate de stat au urmãrit menþinerea fricii în stare
difuzã. Manipularea ei în aceastã stare, posibilã ca o consecinþã a mijoacelor
brutale cu care regimul comunist din România ºi-a tratat adversarii, s-a dove-
dit atât de eficientã, încât a creat percepþia unei puteri malefice de-a dreptul
supranaturale a Securitãþii. Frica, mai întâi cultivatã ºi apoi întreþinutã de poliþia
politicã în beneficiul puterii comuniste, a avut aceleaºi rezultate obþinute cu
douã secole înainte de absolutismul monarhic ºi, la mijlocul secolului XX, de
cãtre nazism. De pildã, Franþa „Regelui Soare” instituþionalizase în paralel cu
teroarea fãþiºã inspiratã de prezenþa Bastiliei o supraveghere permanentã,
exhaustivã ºi omniprezentã, capabilã de a face vizibil totul, cu condiþia ca ea
însãºi sã rãmânã invizibilã, definiþie cu totul valabilã ºi pentru sistemul de lucru
al Gestapo-ului în anii 1940 ºi al poliþiilor politice din statele comuniste de mai
târziu.
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Dupã acest principiu, deºi raportatã la numãrul populaþiei, suma celor care
în anii regimului comunist din România au cunoscut în mod direct Securitatea
este departe de a reprezenta o majoritate, totuºi majoritatea populaþiei a ma-
nifestat o adâncã teamã faþã de aceastã instituþie. Reflexul a fost îndelung
exersat pe parcursul primelor douã decenii ale regimului comunist, interval în
care brutalitãþile aparatului de Securitate au dus la prelungirea exigenþelor
regimului concentraþionar dincolo de zidurile închisorilor ºi ale birourilor de
anchetã. Din cauza acestor brutalitãþi, frica a ieºit din sediul Securitãþii, din
puºcãrii ºi lagãre de muncã, a ajuns în stradã ºi a intrat în casele oamenilor
pentru ca, la finele celor douã decenii de consolidare a regimului, sã reuºeascã
performanþa unei manipulãri care sã nu mai reclame represiunea în forme
dure. La mijlocul anilor 1960, rezistenþa anticomunistã din România era prac-
tic anihilatã, iar exigenþele regimului erau nu numai acceptate cu resemnare ºi
însuºite ca o parte a universului cotidian de larga majoritate a populaþiei, ci
proclamate ºi chiar asumate drept legitime ºi superioare democraþiei de mult
mai numeroºi cetãþeni, în comparaþie cu momentul instaurãrii comunismului.
Represiunea impregnase cotidianul ºi nu mai ieºea în evidenþã; rãul se bana-
lizase, la capãtul a douã decenii de administrare a fricii cu o rigoare ºtiinþificã.

Acþiunea poliþiei politice de gestionare a fricii, pentru a constrânge mai întâi
ºi în cele din urmã pentru a sãdi convingeri, a stat la originea acestor transfor-
mãri. Metoda fusese exersatã deja cu succes de cãtre C.E.K.A. ºi succesorii
sãi instituþionali, încheind cu K.G.B.-ul. Ea a fost copiatã în amãnunt de
Securitate ºi, ca în Rusia Sovietelor, a fost folositã nu doar ca sã anihileze
împotrivirea faþã de regim (în Rusia, realizatã deja pe parcursul rãzboiului civil,
iar în România în anii instaurãrii ocupaþiei sovieto-comuniste), ci ºi sã asigure
fidelizarea împinsã pânã la fanatism a slujitorilor sistemului, nu o datã sacrifi-
caþi pentru a pãstra integritatea „liniei” impusã de partidul-stat ºi de voinþa
Conducãtorului. „Astãzi, omul nu mai vorbeºte liber cu cineva decât noaptea,
cu capul sub pãturã”, nota Isaac Babel în timpul terorii staliniste din anii 1930,
iar Ilia Ehrenburg evalua astfel consecinþele acþiunilor poliþiei politice: „Nimeni
nu mai îndrãznea sã-ºi împãrtãºeascã scepticismul în legãturã cu adevãrul ofi-
cial. Cetãþeanul de rând nu mai avea putinþa sã descopere în ce mãsurã min-
ciunile erau acceptate. Fiecare devenise o insuliþã izolatã”.

În URSS, ca ºi în celelalte state ale blocului sovietic, aplicarea mãsurilor
represive a dus la „închiderea muncitorului în uzinã, a þãranului pe ogorul sãu,
a deþinutului într-un lagãr de exterminare”, într-un sistem riguros organizat,
controlat ºi dominat prin fricã. Aparatul poliþienesc a generat aceastã fricã mai
întâi prin acþiunile sale ºi apoi doar prin simpla existenþã sau doar prin invo-
carea sa. Dupã acest model, Securitatea s-a transformat treptat într-un soi de
demon fãrã chip, slujitor fidel, ferm ºi la nevoie crud al regimului. Terorismul de
stat intra astfel în deplinãtatea funcþiilor sale. „Neputinþa în faþa rãului înarmat
este poate cea mai teribilã dintre umilinþele la care este supus omul”, nota
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Adam Michnik. „Braþ înarmat” al partidului comunist, „tãiº al sabiei” în lupta de
clasã, cum se autodefinea prin vocea ofiþerilor ei, Securitatea a folosit mijoace
brutale în primele douã decenii ale regimului pentru a provoca frica, iar în anii
1970 ºi 1980 a cultivat-o pentru a-i controla ºi umili pe cei ce continuau sã se
îndoiascã în tãcere de adevãrurile proclamate de regim. Scopul ei a fost sta-
bilit chiar prin legea prin care a luat fiinþã, fiind acela de poliþie politicã a regimu-
lui, iar unitãþile ei au lucrat, cu mijloacele specifice unui serviciu de informaþii,
în realizarea acestui scop.

Pe parcursul primelor douã decade ale funcþionãrii, brutalitãþile aparatului
de Securitate prelungiserã efectele torturilor aplicate celor reþinuþi dincolo de
închisori ºi birouri de anchetã. Frica, în mod voit cultivatã prin semnele perce-
pute de cãtre cei rãmaºi acasã ale terorii dezlãnþuite între zidurile de temniþã,
s-a impregnat în lumea celor liberi. Arestãrile la ore târzii din noapte, uneori
fãrã un motiv plauzibil chiar în ordinea vremii, aveau un efect devastator nu
numai asupra victimelor ºi a familiilor celor ce luau calea închisorii, ci ºi asupra
vecinilor ºi a cunoscuþilor. Dupã eliberarea foºtilor deþinuþi politici, brutalitãþile
din anii instalãrii ºi consolidãrii regimului comunist au fost conºtientizate cu o
ºi mai mare pregnanþã, iar teama faþã de poliþia politicã a ajuns sã se trans-
forme în reflex. Modul absolut prin care Securitatea domina în ultimele douã
decenii ale comunismului prin simpla ei prezenþã este rezultatul acþiunii ei bru-
tale pe parcursul impunerii ºi consolidãrii regimului comunist. Instituþia nu îºi
modificase caracterul de poliþie politicã, ci doar mijloacele utilizate.

Investigarea modului de funcþionare a Securitãþii ºi de aplicare de cãtre
aceasta a mãsurilor de poliþie politicã apropie pânã la confundare regimul
comunist din România cu modelul dictaturilor sud-americane. Brutalitatea a
fost utilizatã pânã la banalizare, luând forma unui regim care dispunea cine
cumpãrã televizoare sau cerea înregistrarea maºinilor de scris la Miliþie.
Practicarea îndelungã a unui terorism de stat îndreptat împotriva semenilor în
scopul perpetuãrii puterii corpului politico-militar comunist a împins în cele din
urmã arbitrariul în cotidian. Prin ’89, Securitatea era de mai multã vreme un rãu
banal.

La fel a rãmas pânã astãzi, când structurile ei continuã sã impregneze soci-
etatea. Moºtenitorii ei sunt clasa politicã a foºtilor activiºti, securiºti ºi informa-
tori, care au tot interesul sã pãstreze în continuare, sub acoperirea unui discurs
de subestimare a rãului, cât mai puþin ºtirbite structurile ºi puterea ei. Voinþa
politicã a fostei Securitãþi ºi a fostului activ al partidului comunist, dominantã în
România ultimilor 17 ani ºi tradusã în decizii parlamentare sau administrative,
face ca moºtenirea trecutului comunist (între care arhivele sunt doar o micã
parte, în comparaþie cu puterea economicã ºi cea politicã), sã fie administratã
tot de cei ce au susþinut vechiul regim.
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Publicãm în continuare cazul fostului deþinut politic
Anton Ahãlani care, datoritã filelor gãsite în dosarul
CNSAS, se poate constitui într-un adevãrat model al
felului cum regimul comunist, prin Securitate, reuºea sã
transforme cea mai banalã manifestare de conºtiinþã
româneascã (o scrisoare adresataã CC PCR – nu
strãinãtãþii – ºi un manifest afiºat pe un stâlp de garã)
într-o crimã de „o importanþã deosebitã care punea în
pericol siguranþa statului”.

Modul cum este „analizat” manifestul, imensa
desfãºurare de forþe pentru descoperirea „fãptaºului”
(ceea ce s-a reuºit abia dupã ºase luni!), nenumãratele
„referate”, „buletine informative”, „procese-verbale”
(vezi cele 18!!! documente de la sfârºitul articolului)
întocmite pe acest subiect, miile de confruntãri ale unor
probe de scris luate din toate întreprinderile locale,
componenþa comisiei de cercetare condusã de un
locotenent-colonel ºi alcãtuitã din 9 (nouã!) ofiþeri
(maiori, cãpitani, locotenenþi etc.) nu fac decât sã
reflecte PANICA de care erau cuprinse „organele” în
faþa unui asemenea gest minor, dar ºi, de ce sã nu o
spunem direct, eforturile de a-ºi motiva activitatea ºi de
a justifica investirea unor imense resurse bãneºti într-o
asemenea „acþiune de anvergurã”.

Reþinând realitatea cã „fãptaºul”, în vârstã de 25 de
ani, a fost arestat în 1971 ºi eliberat din închisoare în
1974 (când, teoretic, nu mai existau deþinuþi politici în
România), iar urmãrirea lui de cãtre Securitate a încetat
abia în octombrie 1989, am fi tentaþi sã spunem,
precum poetul latin, parturiunt montes; nascetur
ridiculus mus, dacã acest „ridicol ºoricel” nu ar fi
însemnat, ca în alte sute de mii de cazuri, frângerea
unor existenþe omeneºti.

ANTON AHÃLANI 

Istorisiri din infern

Anton Ahãlani 
la eliberarea din 

penitenciarul Aiud, 
la 16.VI.1974
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Subsemnatul Ahãlani Anton, nãscut în 30. 05. 1946,
în localitatea Brusturoasa, jud. Bacãu, domiciliat în
Arad, str. Marte nr. 1, doresc sã relatez câteva aspecte
din viaþa de detenþie, din perioada 1971-1974 în
penitenciarele din Arad, Vãcãreºti ºi Aiud.

În data de 21. 08. 1971 am fost luat de la serviciu ºi
dus în arestul Miliþiei din Arad, unde am stat pânã în 30.
10. 1971, când am fost dus la Tribunalul Militar din
Timiºoara. În tot acest timp – de 40 de zile – am fost
scos afarã, la plimbare, o singurã datã.

Dupã judecatã, am fost trimis la Penitenciarul din
Arad pânã în jurul datei de 20.11, dupã care am fost
dus cu duba miliþiei la garã ºi urcat în vagonul de deþi-
nuþi.

Fiind încadrat condamnat politic (CSS), am fost
închis singur, într-un spaþiu tip WC, de un metru pãtrat,
ºi cu acest mijloc inuman, am fost dus la Vãcãreºti.
Calvarul acestui drum a durat de la ora 18 pânã a doua
zi la ora 2 noaptea, adicã 32 de ore fãrã nici o sursã de
cãldurã. Am rugat gardianul sã lase vizeta deschisã ca
sã vinã puþinã cãldurã, însã acesta a refuzat categoric.
În tot timpul transportului, fiindu-mi foarte frig, din orã în
orã fãceam fel de fel de exerciþii fizice, posibile în acel
spaþiu îngust, de un metru pãtrat, pentru a nu înþepeni
de frig, aceste condiþii afectându-mi grav sãnãtatea.

Dintr-o eroare a procurorilor, am fost transferat la
Penitenciarul Aiud, recursul neavând loc.

Din nou, de la Aiud am fost transferat la Vãcãreºti,
în aceleaºi condiþii de teroare, inumane, ca prima datã.

În ianuarie 1972, dupã recurs, am fost din nou trans-
ferat la Penitenciarul din Aiud – Zarca.

În cele ce urmeazã, doresc sã relatez câteva detalii
din timpul detenþiei petrecute în Aiud. În celulã erau 4-
6 persoane, WC-ul era o tinetã din lemn sau  tablã în
care ne fãceam necesitãþile toþi câþi eram. Saltelele
erau foarte uzate ºi îmbâcsite, paiele erau mai mult
praf decât paie, iar pãturile rare, rupte ºi murdare.

În timpul zilei nu aveam voie sã stãm întinºi pe pat,
doar în poziþie ºezând. La geam aveam obloane de
lemn care obturau lumina zilei, iar ca sursã de luminã
aveam un bec de 20 w.

Geamul celulei noastre dãdea într-o curte unde erau
amplasate 4 circulare la care deþinuþii de drept comun
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tãiau, în 3 schimburi, scânduri pentru lãdiþe, fãcând un
zgomot infernal.

Regimul alimentar era sub orice criticã – arpacaº,
mâncare din subproduse: ochi, stomac, maþe, toate
necurãþate. Când mâncam zeama, ne þineam respi-
raþia. Pâinea era de 125 g pe zi ºi un turtoi din mãlai
mãcinat mare, cu resturi de gunoaie de la porumb dar,
de foame, îl mâncam aºa cum era.

La pachet de acasã aveam dreptul la 5 kg o datã la
3 luni.

În permanenþã eram urmãriþi prin vizor, de gardieni,
în ce poziþie stãm în celulã. Pentru a ne stresa ºi mai
mult, din când în când trãgeau zãvorul de la uºã brusc,
fãcând un zgomot puternic, la care toþi tresãream spe-
riaþi.

Aceste relatãri sunt o parte din coºmarul trãit în tim-
pul detenþiei, pânã la 16. 06. 1974, când am fost graþi-
at.

Aº mai dori sã menþionez un lucru foarte important
de ºtiut: în perioada anilor 1970-1974, la Aiud, în
închisoarea Zarca, eram un numãr de 230-250 de
deþinuþi politici, iar ceea ce multã lume nu ºtia, este
cã în acea perioadã a „epocii de aur” încã mai exis-
tau deþinuþi politici.

Totodatã, menþionez cã acolo se mai aflau încã doi
tineri, Sasu Gheorghe ºi Mocuþa Ion din Curtici, jud.
Arad. Alte personaje mai importante au fost generalul
locotenent ªerb Ioan; Codreanu Mircea, director tehnic
la Steagul Roºu Braºov; Vulpe Aurel, director la
Rafinãria Brazi; Tolpeghin Alexandru, director la
Rulmentul Braºov. Aº mai numi câþiva colegi de sufe-
rinþã de care îmi amintesc: Negriºan Paul din Cãlãraºi,
Burcuº Viorel din Piteºti, Pãlãmidã Lucian din
Câmpina,  Botez Toader ºi Ioniþã Gheorghe din Vaslui,
Terek ªtefan ºi Terek Ioji din Sf. Gheorghe. Toþi eram
condamnaþi de la 6 la 15 ani de închisoare.

De la eliberarea din penitenciar am fost urmãrit per-
manent, pânã în 10. 10. 1989, dovadã fiind copiile din
dosarul meu, scos de la CNSAS, ºi pe care le anexez.

Pentru cã am dorit binele ºi libertatea poporului
român, am primit „recompensã” 6 ani de închisoare, din
care am executat 2 ani ºi 10 luni.
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Fântâna îngerului
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În cazul materialului de faþã, am avut nevoie de o
micã dozã de curaj atunci când m-am încumetat sã
scriu cele ce urmeazã, dar mai ales atunci când m-am
hotãrât sã încerc a le publica. N-am exclus riscul de a
fi refuzat, mai ales când printre rânduri „am scãpat” ºi
câteva elogii la adresa celui care a fost Gheorghe
Cristescu zis ºi Plãpumaru.

Nãscut în anul 1882, acest om, a cãrui viaþã de
peste 90 de ani a fost o luptã politicã apoape continuã
în slujba ideilor socialiste, a avut de suportat mulþi ani
de închisoare.

Dacã printre sancþiunile primite pânã la momentul
23 august 1944 „capul de afiº“ a fost o condamnare la
moarte, dupã acel moment, „neastâmpãrându-se”, a
redevenit client al tribunalelor, locatar al temniþelor ºi
„participant” la construcþia Canalului, acum sub
umbrela socialismului victorios (aici, dupã propriile
destãinuiri, ºi-a trãit cea mai neagrã zi din viaþã, zi în
care, trudind cu târnãcopul în inima ºantierului, este
recunoscut de un fost comisar al poliþiei de pe vremuri
care, vãzându-l, s-a oprit din lucru ºi, adresându-i-se
„colegial”, l-a întrebat: „Da’ dumneata ce cauþi aici,
domnule Cristescu? Nu sunt ai dumitale la putere?”,
întrebare la care – dacã ne luãm dupã el – s-a „trezit
blocat“ ºi, nefiind în stare sã dea un rãspuns, a dat cu
târnãcopul de pãmânt ºi, riscând a fi pedepsit, a pãrãsit
locul de muncã).

Având în vedere chiar ºi numai aceste „trãiri”, con-
cluzionez cã personajul meritã un dram de atenþie pos-
tumã, acum la peste 35 de ani de la deces (29 noiem-
brie 1973).

MARCEL UNGUREANU

Gh. Cristescu-Plãpumaru
OMUL!
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Dacã în primul caz s-a putut sustrage executãrii
funestei pedepse (pânã la amnistiere a stat ascuns
chiar în Bucureºti, într-un cavou din cimitirul Bellu,
unde breasla groparilor l-a gãzduit mai mult de un an),
din cleºtele foºtilor sãi tovarãºi, acum stãpâni ai fotoli-
ilor ministeriale, nu s-a putut sustrage. Omul care, în
numele Partidului Socialist din România, a fost man-
datat sã discute personal cu Lenin (în toamna anului
1920) despre condiþiile de aderare la Internaþionala a
III-a, nu a fost iertat de cãtre noii leniniºti pentru faptul
cã dupã 23 august 1944 a trãdat clasa muncitoare,
atunci când la alegerile din 1946 s-a alãturat „clicii lui
Titel Petrescu”, candidând în judeþul Vâlcea pe listele
Partidului Social-Democrat Independent.

Pe nea Ghiþã-Plãpumaru l-am cunoscut în vara anu-
lui 1966 la Cãlimãneºti. M-am dus acolo la recoman-
darea medicului, în urma unei crize de rinichi, dar ºi la
îndemnul tatãlui meu, Alexandru Ungureanu, cu care
se cunoºtea ºi care m-a asigurat cã Ghiþã Cristescu îmi
poate înlesni o cazare decentã pe lângã un program
plãcut ºi instructiv. Înarmat cu o micã depeºã din partea
pãrintelui meu cãtre primul fost secretar general al
PCR, încã de la înfiinþare (8 mai 1921), am purces la
drum chiar dacã nu ºtiam unde locuieºte „adresantul” la
Cãlimãneºti.

Coborând în garã la Pãuºa, l-am întrebat pe primul
cãlimãneºtean care m-a acostat sã-mi ofere o camerã
dacã ºtie unde locuieºte Ghiþã Plãpumaru. Rãspunsul
mi-a venit prompt, ºi cu multe detalii binevoitoare de la
mai mulþi cetãþeni, rãmânând impresionat de populari-
tatea de care se bucura acest om în localitate.

Prima întâlnire a fost neaºteptat de simplã, iar scurta
convorbire avutã putea lãsa impresia cã ne cunoºteam
de când lumea. Vorbea cu mine cu o voce în fortissimo
ºi totuºi  degajat, aºa cum îmi închipuiam cã ar fi vorbit
cu o mai veche cunoºtinþã.

Dupã acest prim contact, l-am vizitat de mai multe
ori în a doua jumãtate a amiezelor, când mã primea pe
o micuþã terasã unde „monologam împreunã” – dacã se
poate spune aºa.

La o scurtã întrebare pe care o puneam, urma un
fluviu de expuneri, argumentate prin idei ºi fapte, unele
în umbra remuºcãrilor, dar care toate, în definitiv,
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însemnau istorie – chiar dacã azi este refuzatã de unii semidocþi purtând lauri
de închipuiþi analiºti politici. În expunerile lui nu se gãseau inepþiile celor ce
i-au urmat la tronul PCR. Nu avea nimic din tembelismul gândirii politice a lui
Ceauºescu ºi nici din tirania criminalã a lui Dej, doar poate din credulitatea lui
Foriº sau Pãtrãºcanu.

A fost un idealist, a cãrui religie era socialismul, pe care îl slujea fãrã teo-
retizãri doctrinare, domeniu în care nu excela, ca ºi, de altfel, nici la capitolul
culturã.

Curajul cu care îºi apãra convingerile, dintre care multe au fost demontate
de realitãþile vieþii, era la superlativ, cum puþini semeni de-ai noºtri au putut
dovedi în acele timpuri. O discuþie cu el în parcul din Cãlimãneºti la o „orã de
vârf” era o aventurã riscantã pentru interlocutor. Puterea politicã instalatã în
România dupã 6 martie 1945 era calul de bãtaie predilect al discuþiilor noastre.
Cu vocea-i sonorã ºi inconfundabilã, tuna împotriva lui Gheorghiu-Dej ºi a
vecinului de la Rãsãrit, de þi se fãcea pielea ca de gãinã. Stalin ºi Dej erau
cãpcãunii, cât despre Lenin, numai de bine. Fusese primit de „pãrintele” sovie-
telor ºi rãmãsese sub impresia cã discutase „de la egal la egal”. „Îmbrobodit”
de cameleonul-vulpoi Ulianov, sub impresia personalitãþii lui, îi rãmãsese oare-
cum fidel opinând cã nenorocirile nu au venit de la comunism, ci de la cei pe
mâinile cãrora a încãput. În Ceauºescu mai credea pe atunci, sperând sã rea-
lizeze la Bucureºti ce nu reuºise Dubcek la Praga. Era vara anului 1968. Dupã
mitingul care a avut loc în Capitalã, în Piaþa Palatului, când Ceauºescu s-a
întrecut pe sine surprinzând Occidentul, tovarãºul Cristescu îi trimitea
tovarãºului Ceauºescu o telegramã care începea aºa:

„Cristescu Plãpumaru cãtre Ceauºescu cizmaru....”, telegramã pe care am
transmis-o în acele zile, eu personal, din vechiul local al poºtei din Cãlimãneºti.

Iatã cine era OMUL stigmatizat datoritã actului de înfiinþare a primului
nucleu PCR, prin care a contribuit la spargerea unitãþii celor ce credeau în
socialism. Astãzi însã, cu luciditate ºi puþinã bunãvoinþã, constatãm cã ºi el s-
a dovedit a fi pânã la  urmã o victimã inocentã, care a descoperit „cacialmaua”
mult mai târziu decât, sã zicem, Panait Istrati.

Ca fapt divers, aº mai adãuga cã despre el, în tinereþe, presa a vorbit ºi la
alt diapazon, cãci Cristescu, plãpumarul comunist, a fost ºi patron,
„exploatând” un atelier de plãpumãrie în Bucureºti ºi un hotel în Cãlimãneºti.

ªi, ca pãrinte, necazurile nu l-au ocolit, dacã amintim de fata lui, Tita
Cristescu, de o frumuseþe olimpianã, al cãrei deces neaºteptat în fragedã
tinereþe a alimentat un timp titlurile ziarelor ºi datoritã faptului cã moartea ei
pendula între sinucidere ºi crimã pasionalã, în care al doilea erou se numea
Liviu Ciuley, tatãl marelui regizor de azi.

Dar fiind un luptãtor, rãzbate prin tumultoasele asperitãþi ale vieþii, dovedind
ºi la amurgul ei o remarcabilã vitalitate, dar ºi verticalitate, rãmânând intransi-
gent cu el însuºi, refuzând unele „atenþii” dacã i se pãreau dubioase, dar ºi
încercând sã profite de bunãvoinþa de care credea cã se bucurã din partea lui
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Ceauºescu, intervenind pentru acei social-democraþi care zãceau prin puºcãrii
pentru vina de a nu se fi încolonat, la alegerile din 1946, alãturi de Voitec ºi
Rãdãceanu.

Mai demult, mi-a cãzut în mânã o publicaþie în care un articol relata o
debzatere privind soarta monumentului funerar construit la ordinul lui
Gheorghiu-Dej în Parcul Carol. Acest monument ridicat în urmã cu circa 50 de
ani, „botezat” MONUMENTUL EROILOR CLASEI MUNCITOARE, sortit sã
devninã peste milenii piramida faraonilor României, nu l-aº fi pomenit dacã
nu-mi aminteam cã printre confesiunile ce mi le-a fãcut Cristescu la
Cãlimãneºti a fost ºi una în care spunea cã nu vrea sã fie înhumat în mau-
zoleul din Parcul Carol, în vecinãtatea lui Gheorghiu-Dej, doleanþã pe care
i-a spus-o rãspicat lui Ceauºescu!

Acesta l-a ascultat ºi i-a promis solemn cã-i va satisface ultima dorinþã dar...
la comuniºti, ca la comuniºti... este distanþã între vorbã ºi faptã...!

Acum, la aproape 20 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, dupã
ce flacãra mausoleului, un fel de candelã materialist-dialecticã, s-a stins iar
instalaþia a fost furatã, „locatarii” au fost luaþi de familii sau în unele cazuri de
stat ºi reînhumaþi în cele patru zãri ale þãrii (în acel perimetru al mauzoleului,
în anul 2000 mai erau înhumaþi, în afarã de Gh. Cristescu, ªtefan Gheorghiu,
M. Gh. Bujor, L. Filipescu, A. Constantinescu ºi Gh. Olteanu).

Amintindu-mi acum de mult lãudatul monolit al stângii româneºti, constat cã,
deºi pe eºichierul României post-comuniste mai multe partide se revendicã a
fi muncitoreºti, socialiste sau social-democrate, niciunul nu a îndrãznit „sã
înfieze” urna cu rãmãºiþele celui care a fost tov. Gh. Cristescu-Plãpumaru –
OMUL, pentru cã, în definitiv, el pur ºi simplu nu mai poate aduce voturi, nici
mãcar în sondaje!

Bucureºti – noiembrie 2009

Sâmbure
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România a fost angrenatã în a doua conflagraþie mondialã din interesele
strategice ale Marilor Puteri. Petrolul, cerealele ºi pãtrunderea în Balcani
pentru ieºirea la Marea Mediteranã au fost doar motive secundare în raport cu
dorinþa de a exporta la nivel mondial ideile comuniste dominante într-o singurã
þarã. Cum nu poate sã existe regim comunist în apropierea unui stat normal
fãrã sã se autodistrugã, rãzboiul era inevitabil. Pactul Ribbentrop – Molotov din
23 august 1939, abil intitulat „de neagresiune“ de cãtre propagandã, a fost un
adevãrat buton roºu ce a incendiat Europa Sistemului Versailles ºi a distrus
fericirea oamenilor nevinovaþi, în special a clasei muncitoare. Anul 1940 a adus
campania împotriva armatei române din Basarabia ºi Bucovina, dar planul
dictatorului Iosif Stalin a fost dat peste cap de retragerea acesteia în ordine ºi
fãrã provocãri. Unitãþile sovietice au folosit prilejul pentru un exerciþiu de
amploare privind invadarea României. Tancurile folosite erau de mare vitezã ºi
cu autonomie incredibilã chiar ºi pentru tehnica actualã, iar drumul urma sã le
fie deschis de cãtre detaºamente de paraºutiºti înarmaþi pânã-n dinþi cu
armament automat. Trupele de ocupaþie au trecut imediat la spolierea
hambarelor locuitorilor pentru a generaliza rapid sãrãcia alimentarã ºi a facilita
rãspândirea colhozurilor ºi sovhozurilor, coºmarul þãranilor români1.

Armata Roºie a revenit ºi mai puternicã pe pãmânt românesc în primãvara
anului 1944. Cum forþele Axei au reuºit sã opreascã tãvãlugul sovietic la nord
de Iaºi, teritoriul a fost supus unui crunt regim de jaf pentru asigurarea
aprovizionãrii pe loc. Ruperea frontului din Moldova în august 1944 a însemnat
extinderea jafului la nivel naþional, un adevãrat tsunami roºu mãturând þara în
luna septembrie. Pagubele au fost imense, dar cel mai mult au contat
alimentele însuºite cu armele. Dictatorul de la Kremlin cunoºtea perfect
situaþia, dar dorea frângerea mândriei poporului român ºi, mai ales,
generalizarea sãrãciei ca un mare salt spre comunizarea þãrii. 

Judeþul Argeº a suferit cumplit în septembrie 1944. Doar din plasa Piteºti au
fost luate, dupã unele calcule ale autoritãþilor locale, 33.686 kg grâu, 117.113
kg porumb, 13.690 kg orz, 177.623 kg ovãz, 32.455 kg fãinã de grâu, 10.185
kg mãlai, 3.400 kg legume, 925 kg unturã, 142.294 litri de bãuturi alcoolice,

IONEL-CLAUDIU DUMITRESCU

A existat un genocid
prin înfometare 
în România?
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178 de cai, 106 bovine, 455 ovine, 143 porcine,
3039 de pãsãri, 951.190 kg fân ºi 22.200 kg paie2.
Unitãþile militare în trecere erau neglijente în ceea
ce priveºte pãstrarea rezervelor de hranã, lanurile
de porumb fiind devastate de cai sau strivite sub
ºenilele tancurilor. Barbaria a provocat
consternare chiar în rândurile ofiþerilor superiori
sovietici, foarte interesaþi sã aibã o aprovizionare
rapidã.

Aceastã primã loviturã a fost urmatã de
cascada de cereri pentru aprovizionarea frontului
sovietic ºi de îndeplinirea obligaþiilor privind
prevederile Convenþiei de Armistiþiu din 12
septembrie 1944. Viaþa þãranilor români nu conta
în ochii autoritãþilor de la Bucureºti3. Toate

animalele predate urmau sã fie în perfectã stare de sãnãtate ºi cu masã
corporalã mare. Un prãpãd artificial a fost provocat ºi în teritoriul românesc
dintre Prut ºi Nistru, caracteristicile Holodomorului (moarte prin înfometare, n.
red.) fiind evidente4. Cazurile de canibalism erau cunoscute de autoritãþile
sovietice5, dar acestea au preferat sã-i trateze pe cei vinovaþi cu gloanþe decât
sã aducã alimente6.

Declanºarea fenomenului de secetã s-a produs în anul 1945, dar n-a fost
prea mult luatã în seamã de guvernul Groza. Mai importante erau mãsurile
politice de sovietizare ºi pregãtirea alegerilor din 1946. Chiar dacã uscãciunea
a devenit devastatoare, autoritãþile n-au luat mãsuri eficiente. Foametea s-a
extins în toamna lui 1946 ºi a fãcut ravagii în anul urmãtor. Documentele
autoritãþilor, falsificate în bunã mãsurã, prezintã situaþia dramaticã a românilor7.

Moldova ºi Bãrãganul au fost afectate în mod deosebit de vipie, dar regimul
de la Bucureºti a considerat cã poate sã facã faþã lipsurilor doar cu resursele
reduse ale þãrii, astfel încât colecte dure au fost ordonate în toate regiunile.
Împãrþirea lui zero nu este o operaþie matematicã posibilã, dar în politicã
înseamnã catastrofã. Judeþele Argeº ºi Muscel au fost afectate de secetã, dar
la Bucureºti realitatea se vedea altfel. Ordinele erau ordine ºi colectele au
continuat. Nu s-a renunþat nici la colectele benevole pentru zonele calamitate8.
Producþia de cereale din 1946 nu asigura decât o raþie zilnicã de circa 0,438
kg. Dacã se þine cont de livrãrile cãtre Uniunea Sovieticã, partea pentru
însãmânþãri ºi pentru furajarea animalelor, raþia devine una de înfometare.
Calculele au fost efectuate dupã datele statistice din lucrarea lui Victor
Axenciuc, Evoluþia economicã a României. Cercetãri statistico-istorice 1859-
1947, vol. II, Editura Academiei Române Bucureºti, 1996, p. 21 ºi 517. Nu
trebuie sã se uite cã existã mari pierderi în cazul depozitãrii în condiþii improprii.
Devine evident faptul cã autoritãþile de la Bucureºti s-au fãcut vinovate de
elaborarea unui plan eronat de rezolvare a crizei alimentare. S-a refuzat multã
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vreme ajutorul din strãinãtate din motive ideologice ºi doar în ultimul ceas s-au
acceptat alimente capitaliste. Era deja prea târziu pentru foarte mulþi români.

Foametea s-a instalat în forþã. Debilitatea fizicã era trecutã din ce în ce mai
des în buletinele de deces. Mortalitatea infantilã a atins cote mari în judeþele
Argeº ºi Muscel9, situaþia fiind salvatã parþial de natalitatea ridicatã. Situaþia era
valabilã la nivelul întregii þãri10.

Nici în închisori nu se putea spera la un blid de mâncare proastã la fiecare
masã. Guvernul a aplicat un regim de exterminare pe fondul crizei, situaþie
plãcutã în ochii adepþilor lui Stalin pentru cã vina cãdea pe dezastrul natural11.
Nici situaþia deþinuþilor minori din Penitenciarul Piteºti nu era mai bunã12. Cei
care au trecut prin foametea din temniþele roºii, o imagine a iadului pe pãmânt,
îºi amintesc de eficienþa diabolicei arme a regimului, o adevãratã unealtã a
distrugerii raþiunii ºi a întoarcerii omului la o singurã preocupare: mâncarea
(Gheorghe Andreica, Reeducãrile de la închisorile Piteºti ºi Gherla, izvor de
inspiraþie ºi preludiu pentru reeducarea de la Aiud, în Experimentul Piteºti –
reeducare prin torturã, Piteºti, 2009, p. 140). Creierul are o mare nevoie de
substanþe nutritive pentru a funcþiona la capacitatea normalã, dar nu are
rezerve personale. Dacã organismul este epuizat, organul gândirii devine
vulnerabil.

Foametea din anii 1945 – 1947 a demonstrat ce înseamnã utopia la putere
ºi a fost o crimã împotriva umanitãþii. Comunismul a fost intim legat de lipsa
alimentelor ºi s-a folosit moartea prin înfometare drept o armã de represiune
înainte de aplicarea reformelor dezastruoase.

Concluzii

Armata Roºie a fost vinovatã de un jaf cumplit în trecerea spre front.
Conducerea comunistã de la Moscova s-a fãcut vinovatã de cereri

exagerate de produse agricole chiar ºi pentru ani agricoli normali.
Autoritãþile comuniste de la Bucureºti au aplicat fãrã milã prevederile

Convenþiei de Armistiþiu, ceea ce a dus la o mortalitate ridicatã îndeosebi
în Moldova. 

Ucraina a reuºit sã obþinã din partea þãrilor lumii recunoaºterea existenþei
unui genocid prin înfometare provocat de conducerea comunistã ºi numit
Holodomor în anii 1932 – 193313. Rãmâne ca autoritãþile româneºti sã
depunã eforturi pentru a prezenta o crimã în masã ºi pentru a condamna
definitiv o ideologie politicã. Cercetãtorii români au publicat deja
suficiente articole ºi documente pentru dosarul de condamnare.
Holodomorul românesc n-a fost inclus pe lista pãcatelor capitale ale
comunismului în momentul prezentãrii discursului prezidenþial în
Parlament14. Trebuie ca mãcar sã se stabileascã adevãrul, dacã vinovaþii
nu mai pot fi traºi la rãspundere15.
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Note

1. Ioan Scurtu, Constantin Hlihor, Anul
1940 Drama românilor dintre Prut ºi
Nistru, Editura Academiei de Înalte Studii
Militare, Bucureºti, 1992, p. 124.

2. Arhivele Naþionale, Direcþia
Judeþeanã Argeº, fond Prefectura
Judeþului Argeº, dos. 155/1944, f.1.
Statistica a fost incompletã prin faptul cã
mulþi oameni n-au îndrãznit sã mai spunã
adevãrul, iar unele primãrii n-au depus
anchete (cazul comunei Bradu) (Ibidem,
f. 1). Zona Curtea de Argeº nu se
remarca prin recolte generoase de
cereale, grâul ºi porumbul fiind adus de
la ºes prin schimb de produse. Soldaþii
sovietici aveau argumente
convingãtoare ºi colectele au fost
substanþiale. Într-o lunã au luat calea
frontului 16,152 t cartofi, 305,246 t
cereale, 11,943 t diferite alimente,
493,900 t furaje, 378 oi, 2019 ouã, 3517
pãsãri, 117 porci ºi 153 bovine. Au fost
confiscate ºi 62 de cabaline, utile la
obþinerea noii recolte prin tractarea
plugurilor. Bãutura, un tradiþional întãritor
al luptãtorilor estici, nu putea sã
lipseascã din inventar ºi 42.100 de litri au
fost deturnaþi de la menirea obiºnuitã:
schimbul de produse. Pagubele produse
de invadatori se ridicau pânã la 12
octombrie 1944 la 159.659.760 lei. Nu
erau incluse decât bunurile luate cu forþa.

3. Orice opoziþie, de orice naturã, în
aplicarea Convenþiei de Armistiþiu trebuie
sã disparã, sub sancþiunea pedepselor
prevãzute de legea pentru sabotarea
Convenþiei de Armistiþiu. De asemenea,
Preºedinþia Consiliului de Miniºtri ne
informeazã cã nu se respectã deciziunile
ºi mãsurile luate pentru satisfacerea
nevoilor de aprovizionare a trupelor
sovietice, precum ºi predãrile de cereale
cãtre URSS în cadrul art. 10 ºi 11 din
Convenþie. Se recomanda aplicarea de
mãsuri din cele mai eficace pentru

respectarea legilor ºi mai ales Decizia
Ministerialã nr. 2080/1945 privind
raþionalizarea ºi blocarea cerealelor (AN,
DJAg, fond PJAg, dos. 340/1945, f. 44).
Exportul de produse alimentare cãtre
Uniunea Sovieticã a fost permanent
accelerat de autoritãþile de la Bucureºti la
presiunile Moscovei. Doar în contul
articolului 12 din Convenþia de Armistiþiu
au plecat din þarã 430.514 tone de
cereale pânã în 1946 (Nicolae Ciachir,
Marile puteri ºi România 1856 – 1947,
Editura Albatros, Bucureºti, 1996, p.
364). Dacã se calculeazã o raþie minimã
de 250 grame pe cap de locuitor în
fiecare zi, înseamnã cã guvernul a
expediat hrana a 4717961 de persoane.
Peste graniþã au plecat ºi rezervele de
carne, astfel încât populaþia a fost lipsitã
de necesarele proteine. Lipsa grãsimii a
dus la dispariþia sãpunului, iar epidemia
de tifos exantematic a fãcut ravagii
îndeosebi în Moldova.

4. Larisa Turea, Cartea foametei,
Editura Curtea Veche, Bucureºti, 2008,
p. 370-371. Mortalitatea la grupa copiilor
de doi ani a atins procentul incredibil de
52,1%.

5. Ibidem, p. 369.
6. Ibidem, p. 330 – 331. Moraru,

Alexandru, Basarabia ocupatã de ruºi.
Canibalismul provocat de sovietici, în
Historia, aprilie 2009, p. 65 – 68.

7. Pentru imaginea generalã asupra
perioadei se pot consulta urmãtoarele
lucrãri: Dumitrescu Ionel-Claudiu, Ani de
secetã ºi comunism, în Historia, nr.
21/iulie 2003, p. 61-64, Dumitrescu
Ionel-Claudiu, Armata Românã în anii
1946-1947, în Argesis, tom IX, Piteºti,
2000, p. 429-434, Dumitrescu, Ionel-
Claudiu, Câteva aspecte din timpul
„Foametei celei mari” (1946 – 1947), în
Argesis, Tom VIII, Piteºti, 1999, p. 269 –
274, Dumitrescu Ionel-Claudiu, Impactul
calamitãþilor naturale asupra populaþiei
rurale a judeþului Argeº, în Argesis, tom
XIII, Piteºti, 2004, p. 423-430,
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Dumitrescu Ionel-Claudiu, Muscelul sub
teroarea bolilor, în Muntenia expres, nr.
7, p. 17; Dumitrescu Ionel-Claudiu,
Amintiri din epoca foametei roºii, în
Argeºul, nr. 4926/9 februarie 2007, p. 10;
Dumitru ªandru, Seceta din 1945 – 1947
ºi consecinþele ei asupra þãrãnimii, în
Arhivele Totalitarismului, nr. 1 – 2/2006,
p. 39 – 58.

8. Plasa Meriºani a contribuit cu 54 kg
prune, 6 kg poame, 4 kg carne afumatã,
14 kg fasole, 8 kg magiun, 12 kg ceapã,
59 kg grâu ºi 4.717.000 lei (AN, DJ Ag,
fond PJ Ag, dos. 2/1947, f. 3). Plasa
Stoiceni, cuprinzând o zonã mai
favorabilã agriculturii, a trimis spre
regiunile înfometate 2224 kg porumb,
1649 kg grâu, 47 kg fãinã, 132 kg fasole,
245 kg ceapã, 820 kg prune, 392.000 lei
ºi mai multe obiecte vestimentare (o
rochiþã, o cãmãºuþã, o pereche mãnuºi
de lânã, o pereche de ciorapi de lânã, o
pereche de pantofi pentru copii, un
pulover, o pereche de chiloþi ºi un kg de
sãpun, esenþial în lupta cu pãduchii). O
cantitate de 11 kg de cartofi a fost
aruncatã fiindcã fusese degeratã
(Ibidem, f. 4). Aceste alimente au îndulcit
parþial situaþia alimentarã a locuitorilor
din Neamþ care au trimis ºi mulþumiri
(Ibidem, dos. 6/1947, f. 10).

9. Comuna Geamãna (actualmente
sat Geamãna, comuna Bradu, judeþul
Argeº) nu era afectatã la 18 septembrie
de epizootii, dar mortalitatea infantilã
ajungea la 50%. Acþiunea organelor
militare sanitare era practic inexistentã
(AN, DJ Ag, fond PJ Ag, dos. 32/1947, f.
104 v). Cifrele reci aduc la luminã crudul
adevãr. Anul 1947 a adus în comuna
Prundu 27 de decese, mortalitatea
infantilã (copiii morþi sub un an) ajungând
la 10 cazuri (37,03 %). Poate cã totuºi nu
pare suficient pentru a acuza autoritãþile,
poate este doar un caz local provocat de
lipsa medicamentelor ºi de neglijenþa
medicilor. Situaþia era identicã în ambele
judeþe (Argeº ºi Muscel), sporul natural

fiind cel mai mic ºi doar natalitatea
ridicatã a compensat mortalitatea uriaºã.
Trebuie spus cã toþi cei 10 copii au avut
diagnosticul debilitate, adicã mamele
sufereau de o foamete cronicã. Istoria se
scrie, teoretic, doar prin comparaþii, ºi un
astfel de studiu oferã surprize deosebite.
Epoca bronzului înregistra o mortalitate a
copiilor sub 14 ani de cel mult 68,96%,
dar condiþiile de viaþã acum circa 3000
de ani erau cu totul altele. Se observã cã
nu sunt date despre mortalitatea infantilã
ºi atunci se înregistra cel mai mare
procent la categoria 7-14 ani (Laurenþia
Georgescu, Necropola din epoca
bronzului de la Pietroasa Micã. Studiu
antropologic comparativ, în Cercetãri
arheologice, IX, Iaºi, 1992, p. 74). Nici pe
la 1500-1700 nu se înregistrau valori atât
de mari. Mortalitatea infantilã se
menþinea sub 13,66% ºi doar
mortalitatea copiilor sub 14 ani se ridica
la 46,20% (Laurenþia Georgescu,
Necropolele medievale din Câmpia
Românã secolele XIV-XVI I.-Populaþia
ruralã, în Cercetãri arheologice, IX, Iaºi,
p. 93). Situaþia era asemãnãtoare în
multe aºezãri din judeþ. La Valea Ursului
mortalitatea infantilã era de 36,36%,
foametea omorând ºase copii, adicã în
proporþie de 75%. Se poate afirma cu
siguranþã cã regimul comunist a reuºit
performanþa sã ameninþe cu
exterminarea prin inaniþie poporul român
ºi nu facem referire aici la regimul din
celebrele închisori cum a fost ºi cea din
Piteºti. Se poate spune fãrã teama de a
greºi cã lucrãrile de istorie au omis cel
mai mare lagãr din trecutul poporului
român: România. Autoritãþile locale erau
în imposibilitate de a ajuta populaþia din
cauza mãsurilor dure ordonate de
guvernul de la Bucureºti. Nu este
admisibil ca într-o comunã ca ªuici sã
avem cazuri de moarte în rândurile
populaþiei din cauza foamei, nota la 27
mai 1947 pretorul plasei Curtea de
Argeº, Gheorghe Zugravu. Erau la data
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amintitului control administrativ 13
decedaþi cu vârsta sub un an, adicã
48,14% din totalul rãposaþilor sau
35,13% dacã ne raportãm la totalul
naºterilor (AN, fond Pretura Plãºii Curtea
de Argeº, dos. 8/1947, f. 251). Trebuie
sã precizãm cã judeþele Argeº ºi Muscel
n-au fost incluse în lista celor calamitate.

10. Anul 1947 a reprezentat perioada
de timp în care s-au resimþit efectele
lipsurilor din 1946. Cifrele reci ale
statisticilor amintesc cã s-au înregistrat
la nivelul þãrii doar 23,4 naºteri la mia de
locuitori în comparaþie cu 24,8 în 1946 ºi
34,1 în 1930, an al marii crize
economice. Epuizarea organismelor prin
alimentaþia-ºoc a dus firesc la o creºtere
a mortalitãþii la 22 la mie, 18,8 în 1946 ºi
18,2 în 1939. Sporul demografic a fost la
nivelul þãrii foarte redus, de 1,4 la mia de
locuitori. Anul 1947 mai deþine douã
recorduri triste. S-au consemnat cei mai
mulþi nãscuþi morþi la suta de nãscuþi vii
(2,7) ºi cei mai mulþi decedaþi sub un an
(19,9 la suta de nãscuþi vii), doar 1932,
an de recesiune economicã, putând sã
fie comparabil prin 18,2. ªi la divorþuri
ºi-a pãstrat întâietatea pânã în 1952 cu
12,6% (Anuarul statistic al R. P. R. 1957,
Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1957, p.
67).

11. Dr. ªtefan din Sibiu considera cã
s-a dat hranã având doar 570 de calorii,
dar apoi s-a trecut la noi economii ºi s-a
ajuns la 300 de calorii. Mâncarea se
compunea din ciorbã de lobodã
porceascã ºi un fel de spanac, iar apa de
bãut era plinã de viermi (AN, DJ AG,
fond Prefectura judeþului Argeº, dos.
11/1947, f. 18). Era departe regimul din
blamatele închisori burgheze. Raþia
zilnicã de alimente costã 4 lei ºi 50 de
bani. Hrana se compune din
urmãtoarele: la prânz, 50 g de zeamã de
porumb ºi supã de cartofi – aceasta de
patru ori pe sãptãmânã, iar de trei ori pe
sãptãmânã se oferã resturi de carne.
Aceeaºi mâncare se oferã ºi seara. O

datã pe lunã se permite primirea
produselor alimentare în greutate de 25
kg, însã numai de la rude… În afarã de
hrana primitã de la administraþia
închisorii, membrii colectivului mai
primesc: dimineaþa, 1/8 pâine (circa 100
g), iar la prânz mâncare pregãtitã la
bucãtãria noastrã… Seara, tovarãºii
primesc un supliment – puþin salam sau
slãninã (relatarea lui Avram Siegelbaum
despre regimul de la închisoarea
Doftana în 1940, în Partidul Comunist din
România în anii celui de-al doilea rãzboi
mondial. 1939-1944, Arhivele Naþionale
ale României, Bucureºti, 2003, p. 107-
108). Nici nu se poate realiza o
comparaþie între cele douã stiluri de
detenþie. Pentru a completa imaginea
dezastrului alimentar din þarã, trebuie sã
precizãm cã organismul uman are
nevoie de cel puþin 1680 de calorii pentru
a funcþiona în stare de repaos (Mircea
Diaconescu, Alimentaþia raþionalã,
Editura Militarã, Bucureºti, 1979, p. 14).

12. Directorul D. Bãzãlan constata la
2 februarie 1947 cã „deþinuþii minori de la
Penitenciarul Piteºti sunt complet
debilitaþi din cauza subalimentãrii”. Se
cereau 5000 kg de porumb din judeþele
excedentare pentru supravieþuirea pânã
la noua recoltã.

13. Kulyk, Markiyan, Holodomor,
tragedia necunoscutã a Ucrainei, în
Magazin istoric, nr. 12 (501)/decembrie
2008, p. 24 – 26.

14. Memoria Revista gândirii
arestate, nr. 1-2/2007, p. 9 – 11.

15. Ar fi urgent necesar sã se
introducã mãcar amintirea dezastrului
produs de regimul Groza ºi stãpânii
de la Moscova în manualele de istorie
pentru ca tânãra generaþie sã ºtie cine
s-a fãcut vinovat de agresarea
biologicã a poporului român prin
înfometare. Manualele alternative se
ocupã acum de aºa-zisele teme mari,
de istoria integratã, dar uitã
esenþialul. 
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Am mai spus-o: una dintre primele instituþii edificate de comuniºti de îndatã
ce-au pus mâna pe putere în România (6 martie 1945) a fost instituþia-
puºcãrie. Harta de faþã aratã locurile „onorate" de aceastã instituþie de bazã
a regimului comunist. ªi încã nu sunt toate locurile consemnate. Fiindcã
Securitatea a mai avut locurile ei de detenþie prin fiecare oraº mare sau mic,
ba chiar în foarte multe comune. O hartã care ar consemna cu exactitate
toate aceste locuri de suferinþã româneascã ar apãrea complet neagrã.
Baza acestui gulag românesc a fost pusã de Gheorghiu-Dej. Atunci 
a ºi cãpãtat amploare acest gulag de inspiraþie sovieticã. Când a venit
Ceauºescu la putere, acest gulag a cunoscut un oarecare declin. 
Pozând într-un „comunist cu faþã umanã", cosmetizare necesarã 
ca sã facã bunã impresie Occidentului, Ceauºescu a început 
sã mai renunþe la zidurile închisorii propriu-zise, fãrã însã a 
renunþa la teroare. Teroarea lui era mai nuanþatã, fiindcã el 
nu-ºi mai înlãtura adversarii cu glontele tras în ceafã, ci prin
alte metode, chipurile mai „blânde", precum: accidente 
de maºinã, sinucideri simulate, iradieri, expulzãri peste 
graniþã etc. În memoria þãrii locurile consemnate pe 
harta de faþã au rãmas ºi vor rãmâne. Unele puºcãrii 
au o tristã ºi înspãimântãtoare faimã. Aºa au fost 
Jilava, Sighet, Râmnicu Sãrat, Piteºti, Galaþi, 
Caransebeº, Aiud, Gherla etc. În unele dintre 
aceste locuri nu mai existã azi nici închisori. 
Aºa sunt, de exemplu, Râmnicu Sãrat, 
Caransebeº, Galaþi, Sighet etc. Ba chiar 
unele dintre ele, cu zidurile slãbite în urma 
diverselor cutremure, sunt gata sã fie 
demolate. Noi credem cã nu trebuie 
lãsate sã disparã. Ele trebuie luate 
sub îngrijirea societãþii civile 
ºi conservate. Pentru 
ce conservate? Pentru 
cã aceste locuri s-au 
gravat în istoria þãrii noastre 
ca locuri de suferinþã pentru 
poporul român care, în 
planificarea comunistã, trebuia 
sã disparã de pe faþa pãmântului. 
Rândurile pe care le scriem acum 
vor sã se constituie într-o invitaþie 
faþã de acei români care, având ºi 
posibilitãþi materiale, pot lua în custodie 
o fostã închisoare sau alta, ca sã o poatã 
conserva ca atare. Spre neuitarea martirilor 
noºtri.
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În 2008 a apãrut al 10-lea volum din seria celor inti-
tulate Victimele terorii comuniste – arestaþi, torturaþi,
întemniþaþi, uciºi. Dicþionar S (527 p.) pe care, cu tena-
citate, de ani, de zile Cicerone Ioniþoiu le-a elaborat ºi
reeditat. Prima ediþie s-a numit Cartea de aur a rezis-
tenþei româneºti împotriva comunismului.

Datorãm publicarea doamnei Domniþa ªtefãnescu ºi
unui serios colectiv al Editurii Maºina de scris.

Prefaþa reprezintã o criticã virulentã la ceea ce a
însemnat socialismul ºi comunismul pentru þara noas-
trã: „Autoritãþile comuniste din România au trimis în
închisori ºi lagãre, din motive politice, 2 000 000 de
oameni. Dintre ei, 200 000 au murit, executaþi dupã o
judecatã sumarã sau supuºi unui regim de exterminare
de o cruzime nemaiîntâlnitã. Alte mii de nevinovaþi
(poate zeci de mii, poate sute de mii, nimeni nu va ºti
vreodatã exact) au fost fie împuºcaþi pe stradã, fie
urcaþi cu forþa în tren ºi expediaþi în U.R.S.S., unde li
s-a pierdut urma ”, îºi începe prefaþa Alex ªtefãnescu.

În malaxorul de tocat vieþi omeneºti au intrat de la
academicieni, generali, la þãrani, prelaþi, profesori,
elevi, studenþi,  pânã la bebeluºi arestaþi împreunã cu
mamele sau nãscuþi în închisoare.

Dupã mine, ºi un singur volum ca acesta reprezintã
o mãrturie a ceea ce a fost regimul comunist la noi în
þarã, cu exemple mai concrete decât Raportul
Tismãneanu sau fie ºi o anexã realã, veridicã la Raport.

Este impresionantã fiecare viaþã menþionatã în
volum. Dacã aº fi adunat numele acestora, ar fi rezul-
tat un numãr mai mare decât al acelora închiºi sau
deportaþi, deoarece toatã familia a avut aceeaºi sufe-

ECATERINA IONESCU

Mãrturii ale 
genocidului românesc
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rinþã, ca cei de la p. 189: „Semenel, Grigore A. –  N. în
1902. Din com. Gordineºti-Rezina, Basarabia. Deportat
în 1949 împreunã cu soþia, Elena ºi copiii: Anastasia
(n. 1929), Olga (n. 1930), Eufrosina (n. 1932), Ana (n.
1933), Maria (n. 1934), Gheorghe (n. 1937), Maria (n.
1938), Parascovia (n. 1939), Flora (n. 1942).” Deci
deodatã 11 suflete ºi nu unul singur, capul familiei.

Când la 28 iunie 1940 Basarabia ºi Bucovina de
Nord – necedatã oficial – au fost ocupate de trupele
sovietice, asupra românilor s-a abãtut urgia. Fapte
abominabile se întâmplã, urmate de sute de victime.
Astfel, în volum sunt consemnate nenumãrate cazuri
(doar la litera S). La Adâncata-Iordãneºti 41 de oameni
sunt exteminaþi de sovietici; la Pãtrãuþii de Sus o troiþã
are gravate 50 de victime; la Fântâna-Albã masacraþi
171, înscriºi pe troiþa comunei; la Ostriþa-Herþ, 136 de
sãteni; la Opriºeni-Adâncata 54 de sãteni înscriºi pe
troiþa din curtea bisericii; la Budineþ-Storojineþ cad 77
de victime; la Maidan-Storojineþ 90 de victime; la
Crasna-Storojineþ sunt mãcelãriþi 275 de sãteni; la
Noua Suliþã – 179 de nume înscrise pe troiþa comunei;
la Stãneºti-Adâncata monument ridicat pentru 154 de
victime, sat-martir Dimca, unde peste 200 de bãrbaþi,
femei, copii sunt uciºi.

La acestea se adaugã masivele deportãri în Siberia.
Sunt dislocate familii întregi, la cei mai mulþi le-au
rãmas acolo oasele. Munciþi, înfriguraþi, flãmânziþi.
Silvia Schiper mãrturiseºte cã a vânat „guzgani, pisici,
câini, cârtiþe, animale pe care le fierbea cu câþiva
cartofi, dacã avea norocul sã-i gãseascã”. (p. 128).

„Seceriºul roºu” tocase sute de mii de români nevi-
novaþi, urmau la rând cei din România propriu-zisã,
„eliberatã” prin ocupaþia sovieticã ºi intratã în marele
„lagãr socialist”.

Numai în noaptea de 13 spre 14 iunie 1941, când a
început deportarea masivã a basarabenilor, circa
200 000 au fost deportaþi în Siberia. Câte 60-70 într-un
vagon. Deportaþi fãrã decizie juridicã.

Samoilov Andrei, deportat în 1941 din Sepia la
Omsk, cu soþia Feodora ºi copiii Alexandru, Stepanida,
Elena, Anastasia ºi Ivan – deja 7 persoane; Samotiuc
Filip, din Gordineºti-Edineþ, deportat în 1949 în
regiunea Kurgan, cu soþia Maria ºi copiii Lidia, Liuba,
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Irina, Efimia, Elena ºi Ivan – 8 suflete. ªi un caz similar, Samoilã ªtefania din
Ostriþa-Herþa, Bucovina, ridicatã de NKVD în 1941 cu pãrinþii ºi cei 7 fraþi, ea
fiind cea mai micã, deci 10 persoane. La Novosibirsk au ajuns trecând fluviul
Obi cu bãrcile, cei epuizaþi de foame ºi frig fiind aruncaþi de soldaþi în apã, ca
hranã pentru peºti. Munceau pânã la epuizare. Tatãl Samoilã e gãsit mort sub
un gard, în 1953. Se întorc „acasã”, la Ostriþa, ceilalþi membri ai familiei.

Puterea comunistã, instalatã bine dupã 1946 ºi mai ales dupã 1947, a
înscenat procese, a distrus vieþi omeneºti, elita intelectualitãþii; sunt luate cu
japca proprietãþile la naþionalizare, sunt sechestrate pãmânturile, vitele, viile
þãranilor trecuþi la „colectivã”, din ºcoli se scoate religia, limba latinã, din istorie
o sutã de ani de monarhie, istoria este contrafãcutã de M. Roller, cãrþile din bi-
bliotecile arestaþilor sunt arse, aruncate sau interzise.

Eu am fost eliminatã din liceu o sãptãmânã, pentru cã am adus sã arãt
colegelor Codul manierelor elegante, carte primitã de la o mãtuºã. Era nevoie
de o educaþie proletarã, se purta „ºapcã” ºi „basma”, se învãþa limba rusã...

Se foloseºte cartela cu raþia de pâine, ulei, dar ºi cu încãlþãmintea,
îmbrãcãmintea. Se poartã vestitul „loden”, în care se tremura la cozile de ali-
mente.

Era epoca proceselor înscenate, cu dosare fabricate de Securitate, care
includeau mai multe persoane, alcãtuind un grup cât mai mare. Aºa sunt con-
damnate „loturi”, încât la proces, pe banca acuzaþilor nici nu se cunoºteau între
ei. În acest volum gãsim lotul de 36 de persoane în frunte cu Gh. Stãnescu din
Corbi-Argeº, învinuit cã a furnizat alimente ºi þigãri partizanilor; Petcu Sofronie,
impiegat CFR, torturat în anchetã în legãturã cu miºcarea de rezistenþã con-
dusã de Ioan Faliboga, arestat împreunã cu peste 70 de persoane; studentul
Adrian Sârbu împreunã cu 36 de inculpaþi, arestaþi la 29 iunie 1954; Valentin
Saxone, avocat ºi ziarist, arestat într-un lot de 16 persoane; Ion Sandu, fost
ministru subsecretar de stat la Culte dupã 6 septembrie 1940, arestat în 21 mai
1946, judecat într-un lot de 19 foºti demnitari; Iosif Scraba ºi soþia sa, Ana
Scraba, din Borodina-Suceava, arestaþi împreunã cu 36 de partizani antico-
muniºti; Negrea Schwartz, arestat în aprilie 1954, din Bucureºti, în lotul „celor
41 de sioniºti”; 20 de intelectuali dobrogeni arestaþi, fiind în miºcarea de
rezistenþã condusã de Ion Antohe; alte loturi de legionari, de elevi: – grupul de
15 din Liceul „Spiru Haret” din Tulcea.

Primii vizaþi pentru lichidare au fost cei ce au luptat pentru eliberarea
pãmânturilor rãpite de sovietici, Basarabia ºi Bucovina de Nord. Conform Legii
50/20 ian. 1945 ºi legii 51 din aceeaºi zi, elaborate din „raþiuni politice”, se
stipula „urmãrirea” ºi sancþionarea celor vinovaþi de dezastrul þãrii, vizaþi fiind
comandanþii, ofiþerii ce au trecut Prutul la ordinele mareºalului Ion Antonescu.

În volum am gãsit 9 generali ai Armatei Române – Regale – care au fost
încarceraþi. La p. 32 generalul Nicolae Samsonovici, distins în Primul Rãzboi
Mondial cu Ordinul „Mihai Viteazul”, fost ºef de Stat Major (1928), ministru al



Indistriei ºi Comerþului (1933), comandant al ªcolii de
Rãzboi (1921). Arestat în noaptea de 5/6 mai 1950
(noaptea fatidicã când dubele negre au ridicat 80 de
foºti demnitari). Întemniþat la Sighet, îºi gãseºte
sfârºitul peste câteva luni. Primul mort la Sighet –
închisoarea elitei intelectuale. Soþia sa ºi fiica sunt ºi
ele arestate, în noaptea de 14/15 aprilie 1952; la
p. 255 este consemnat „Slãvoagã, general. Fost
administrator al Domeniilor Regale. Dupã ce a trecut
prin temniþã i s-a fixat D.O. la Valea Cãlmãþui-Brãila”,
Generalul de cavalerie Gheorghe Sãvoiu este numit
în 1944 ºef al Serviciului de Siguranþã din Ministerul de
Rãzboi. Scos din funcþie în 1945 ºi din Armatã. În 1

febr. 1949 arestat ºi dus la M.I. Condamnat la 2 ani
închisoare pentru „omisiune de denunþ”. În 1953 pedeapsa e majoratã cu 60
de luni ºi e transferat la colonia de muncã M.A.I. din Mogoºoaia, apoi la
Hidrocentrala Bicaz-Oneºti. Eliberat în mai 1954. Generalul Traian Stãnescu
(p. 384), combatant în ambele rãzboaie mondiale, comandantul Diviziei 6
Infanterie, scapã de luptele grele de la Cotul Donului, dar la Sevastopol – 25
nov. 1942 – cade prizonier; a rãmas în prizonierat 13 ani. Abia în 1952 are voie
sã trimitã familiei o scrisoare; eliberat în 1955 de ruºi este închis de români
încã 2 ani. Moare în nov. 1958, la un an de la eliberare. Generalul Dumitru
Sãvoiu, fost ºef al Serviciului Secret în guvernul N. Rãdescu. Condamnat în
1948; detenþia la Jilava, Aiud. Un alt general care luptase ºi în Primul Rãzboi
Mondial în grad de maior, Nicolae Stoenescu, ajuns general de brigadã, se-
cretar general al Ministerului de Rãzboi; ministru de Finanþe (1941-1942); pe
front a condus Corpul 4 Armatã. Arestat în 18 mai 1945. Eliberat, rearestat, a
treia oarã, pe 30 aug. 1946. Condamnat la 10 ani muncã silnicã. (Pentru com-
portamentul sãu, deºi fuseserã adversari pânã la 23 august 1944, generalul
sovietic Akimenko a dorit sã-l cunoascã personal.)
Trece prin Jilava, Aiud, Vãcãreºti, Rm.-Sãrat. Moare în
lagãrul Culmea în martie 1959. La p. 193 trei rânduri:
„Ghedeon Seracin. General. Arestat în 1949.
Condamnat. Detenþia în pen. Jilava ºi din 1951 în lg.
Poarta Albã”. Generalul Gheorghe Stavrescu fusese
maior în Primul Rãzboi Mondial, general în Al Doilea
Rãzboi Mondial, inspector general al Artileriei pânã în
1946. Condamnat la muncã silnicã pe viaþã, moare la
Aiud în 1951; fiul lui, Mircea Stavrescu, condamnat,
detenþia la Aiud, unde a murit ºi tatãl lui. Generalul de
brigadã la Divizia 7 Infanterie Olimpiu Stavrat, fusese
maior în Primul Rãzboi Mondial. În 1943 este numit
guvernatorul Basarabiei. Pornind pe Frontul de Vest,
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sovieticii nu lasã Armata românã sã intre în Cluj, la care O. Stavrat proteseazã.
I se însceneazã o vinã spre a fi arestat. Condamnat în 1948 la muncã silnicã
pe viaþã. Graþiat în 1955, presteazã munci necalificate, pensia o va primi abia
peste 10 ani.

Volumul ilustreazã zeci de nume de ofiþeri superiori deveniþi deþinuþi. Printre
ei ºi nepotul lui Mihail Sadoveanu, fiul Izabelei, Alexandru Sadoveanu,
colonel, închis în 1949. Moare la Aiud. La p. 415 aflãm de Vasile Stoenescu,
cãzut prizonier în 1942 la Cotul Donului. Eliberat în 1950 vine în þarã, dar este
închis la Ghencea ºi eliberat în 1954. Într-un proces înscenat prizonierilor
români în U.R.S.S. intrã ºi el din nou ºi este condamnat la 25 de ani muncã sil-
nicã. Locot.-colonel de Vânãtori de Munte Gh. Savel, combatant pe Frontul de
Vest. În þarã se alãturã miºcãrii de rezistenþã. Arestat la Iaºi în 1949, munceºte
la fabrica închisorii Gherla. Torturat de banda lui Livinschi, „reeducaþii” de la
Piteºti veniþi la Gherla. Cãpitanul Aristotel Sãndulescu (fratele copilului
Amilcar care în 1923, la Mãrãºeºti, alesese sicriul „Eroului necunoscut”), ofiþer
în Regimentul de Gardã Regalã. Înlãturat din armatã, este arestat în 1948.
Colonelul de cavalerie Dumitru Sorescu, condamnat la 10 ani temniþã grea în
1947, eliberat, rearestat. Ofiþerul-pilot Mihai-Mirel Stoenescu, dupã rãzboi
profeseazã ca inginer electronist. Arestat în 1956, anchetat cu duritate.
Condamnat la 15 ani muncã silnicã, eliberat cu graþierea generalã din 1964.
Stan Sãraru, avocat, cãpitan pe front. Decorat cu Ordinul „Coroana României”
în grad de Cavaler. Arestat în 1952.

În anii ’50-’60 vedeam bãrbaþi, unii invalizi, cu vestoane militare uzate, cu
decoraþii pe piept, stãteau cu o mãsuþã în faþã vânzând „lozuri în plic” sau erau
vânzãtori în multele tutungerii. Nu ºtiam cã, veterani fiind, nu aveau pensii sau
abia ieºiserã din închisori.

La p. 46 gãsim o figurã luminoasã din categoria bravilor combatanþi de pe
Frontul de Rãsãrit, Achile Sari. Absolvent al Facultãþii de Medicinã din Cluj. Pe
front este decorat cu Ordinul „Coroana României”. Cãzut prizonier, refuzã înro-
larea în diviziile „Tudor Vladimirescu” ºi „Horia, Cloºca ºi Criºan”. Soseºte în
þarã „cu un grup numeros de ofiþeri români, declaraþi anticomuniºti, a trecut
direct în lagãrele de exterminare româneºti. Protesteazã pentru lipsa de asis-
tenþã medicalã din Peninsula. Eliberat scurt timp, rearestat în 1958, cu foºti pri-
zonieri de rãzboi. Torturat la Uranus de vestitul odios securist Gh. Enoiu.
Condamnat la muncã silnicã pe viaþã, dupã 5 ani de prizonierat ºi 12 ani în
temniþele româneºti... Eliberat în 1964, se dedicã îngrijirii bolnavilor. În 1994
i-a apãrut cartea-document Pohod na Sibir, în care descrie calvarul miilor de
români militari. Este dedicatã: „Eroilor martiri ostaºi ºi ofiþeri ai Armatei
Române, cãzuþi în lupta inegalã cu un inamic perfid ºi sângeros”.

Un alt ofiþer, o altã viaþã demnã ºi tragicã este ºi cea a sublocotenentului
Aurel State, care s-a acoperit de glorie, la doar 21 de ani, în linia întâi pe fron-
tul eliberãrii pãmântului rãpit de ruºi. Rãnit de mai multe ori, dupã conva-
lescenþã se cere iar pe front. Pe 12 mai 1944 a cãzut prizonier, revenind în þarã
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dupã 12 ani. În cartea sa Drumul Crucii, apãrutã întâi la Freiburg (cel care a
dus manuscrisul a plãtit cu viaþa), în 1983, ºi la noi în 1994, îºi mãrturiseºte
calvarul îndurat, frigul, foamea, ca ºi drumul spre lagãr: „lingeam cu sete
buloanele metalice ºi sârma ghimpatã din fereastra vagoanelor, acoperite cu
chiciurã din respiraþia noastrã”. Revenit în þarã este arestat la 12 feb. 1958 pen-
tru cã a organizat funeraliile prietenului de front ºi prizonierat George Fonea,
poetul prizonierilor din U.R.S.S. „Torturat în anchete în sediul Securitãþii din str.
Uranus de Gh. Enoiu ºi ai sãi, Aurel State a încercat sã se sinucidã aruncân-
du-se de pe clãdirea închisorii, pentru a-i salva pe numeroºii prieteni arestaþi
în aceeaºi împrejurare” (p. 360). ªi-a fracturat coloana vertebralã, baza crani-
ului, mâna stângã, dus cu pãtura la spitalul penitenciarului Vãcãreºti.
Condamnat la 18 ani muncã silnicã. Eliberat în 1964, în cârje, urmãrit de
Securitate, ridicat fãrã motiv, omorât în sept. 1983. Drumul Crucii se sfârºise.
(NOTA 1. Doina Jela, Lexiconul negru – unelte ale represiunii comuniste, Ed.
Humanitas, Bucureºti, 2001, la p. 114)

Mulþi deþinuþi politici au fãcut parte din diferite organizaþii sau miºcãri anti-
comuniste, din grupe de partizani. Astfel, în volum se menþioneazã persoane
fãcând parte din: „Haiducii Muscelului” (p. 89), comandant maiorul Const.
Sãvoiu; Onica Sava din grupul partizanilor lui Vladimir Macoveiciuc; Aurelia
Simionescu din „Frontul Patriei”; Ion Slavinschi din „Arcaºii lui ªtefan cel
Mare”; Luca Sindilã din „Salvarea Neamului”; preotul Ion Spânu difuzase
manifeste ale organizaþiei „Haiducii lui Avram Iancu”; pãdurarul Ilie Spânu din
Dorna-Cândreni fãcea parte din „Gãrzile lui Decebal”; Nichifor Serghe, stu-
dent la Medicinã, condamnat la 3 ani închisoare în 19 iunie 1958 deoarece,
împreunã cu alþi 9 tineri, au format organizaþia „Noua Frãþie”, intenþionând sã
distrugã statuia „Ostaºului sovietic” ºi sã difuzeze manifeste ostile „regimului
democrat-popular”; Dumitru Simian, arestat cu lotul „Legiunea Albastrã” º.a.

În „limba de lemn” se vehicula aprins conceptul „ascuþirea luptei de clasã”, de
fapt anihilarea celor mai proeminente personalitãþi, scoaterea lor din societate.

Comuniºtii doresc exterminarea elitei intelectuale, încât pânã ºi membri ai
Academiei Române sunt arestaþi. Numai în noaptea de 5/6 mai 1950 sunt ridi-
caþi de Securitate 22 de academicieni, printre care ºi acad. Teofil I. Sauciuc-
Sãveanu (n. 1884), istoric. Studiile universitare la Viena ºi Cernãuþi (1902-
1906). Specializãri ºi documentãri în Italia ºi Grecia. Doctoratul în Litere ºi
Filosofie îl ia în 1909. Profesor la Catedra de Filologie clasicã la Cernãuþi, apoi
decan ºi rector (1924-1940), pe urmã la Bucureºti profesor de Istorie anticã ºi
epigrafie; 1941 – prodecan, 1946 – decan al Facultãþii de Litere ºi Filosofie.
Elaboreazã numeroase lucrãri. În 1945 este ales membru corespondent al
Academiei Române; membru corespondent al Institutului Arheologic Austriac ºi
al Institutului Arheologic German. Descoperã ruinele cetãþii Callatis (1925-
1940), conducând sãpãturile arheologice. Un patriot ºi om politic. A fost guver-
nator al Bucovinei, ministru de stat, deputat, senator, membru P.N.Þ. În 1947
este scos din învãþãmânt; 1948, scos din Academia Românã. Încarcerat la



Sighet din 5/6 mai 1950 pânã în 1955. Moare în 1971.
Repus în drepturi ca membru corespondent al Academiei
Române la 3 ianuarie 1990. A fost întemniþatã ºi fiica pro-
fesorului, acuzatã a fi complice cu tatãl ei. Alt academi-
cian menþionat aici: Victor Slãvescu (n. 1891), doctor în
ªtiinþe economice ºi financiare; cu studii la Halle,
München, Paris. Doctoratul în 1914. Pe frontul Primului
Rãzboi Mondial participã voluntar. Este rãnit. Membru
PNL, deputat în 5 legislaturi, din jud. Galaþi; director la
Banca Româneascã timp de 10 ani; director la Banca
Naþionalã Românã; ministru subsecretar de stat la
Ministerul de Finanþe (1933-1934), ministru de Finanþe
(1934; 1939-1940); ministru al Înzestrãrii Armatei (1939-

1940). Membru corespondent al Academiei Române (1936), titular (1939).
Paralel, este profesor la Academia de Înalte Studii Comerciale ºi Industriale din
Bucureºti. Activitatea sa ºtiinþificã s-a concretizat în numeroase lucrãri apãrute
în þarã ºi strãinãtate. Este distins cu „Legiunea de Onoare” ºi „Marea Cruce
Orange Nassau”. Ca fost demnitar, este întemniþat la Sighet, „maltratat de
comandantul penitenciarului, Vasile Ciolpan” (p. 255). Eliberat în 1955. A dece-
dat în 1977. A fost repus în drepturile sale de membru al Academiei Române
la 3 iulie 1990.

Detenþie face ºi fratele sãu, Ion Slãvescu, comandantul Reg. 9 Roºiori-
Constanþa. În 1949 este arestat ºi condamnat la 25 de ani muncã silnicã „pen-
tru înaltã trãdare” într-un proces înscenat foºtilor militari. Moare în detenþie la
Piteºti în dec. 1956. Dar ºi fiul lui Victor Slãvescu, Mircea Slãvescu, inginer,
este condamnat „pentru discuþii duºmãnoase”.

În noaptea de 5/6 mai 1950 este ridicat de acasã Ion Gh. Savin, profesor
universitar de Apologeticã la Iaºi, Chiºinãu, Bucureºti. Al 11-lea copil din 13 al
preotului din Jorãºti. Licenþa în Teologie, doctorat la Heidelberg (1915). În 1920
este numit inspector general în Ministerul Cultelor, subsecretar de stat în
Ministerul Educaþiei Naþionale. La Sighet este deþinut timp de 5 ani. La arestare
i-au fost confiscate toate bunurile ºi 12 000 de cãrþi. Cãrþile au fost urgisite ca
ºi proprietarii lor.

Un om de mare culturã, cunoscut în cercurile intelectuale interbelice, Barbu
Slãtineanu. Studii la Politehnica din München. A participat pe frontul Primului
Rãzboi Mondial, distins cu ordinele „Steaua României” ºi „Coroana României”.
La p. 254 se menþioneazã: „A avut o carierã diplomaticã remarcabilã, fiind în
anii 1919-1920 adjunctul ataºatului militar în Italia, Franþa ºi Anglia (1928-
1929). Trimis la studii în Turcia, Cehoslovacia, Polonia”. Scos din Armatã cu
gradul de colonel. Conferenþiar la Institutul de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucureºti. Deschide un muzeu în cartierul Cotroceni, la el
acasã (str. Obedenaru, nr. 3). Colecþionar cunoscut de ceramicã, picturi,
icoane. Este arestat în 1958, învinuit cã þinea acasã cenacluri literare cu V.
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Voiculescu, Bartolomeu Anania, Gh. Oprescu, V. Streinu º.a. Capul de acuzare
este citirea cãrþii lui E. Cioran La tentation d’exister. Moare la 31 oct. 1959 în
beciurile închisorii Jilava, în timpul lungii anchete. Colecþia Slãtineanu a ajuns
la Muzeul Colecþiilor din Calea Victoriei.

O persoanã cu notorietate care a plãtit un tribut nemeritat, este enciclope-
distul armean H. Dj. Siruni (1890-1973) (p. 248). Provenit din Armenia, se sta-
bileºte în Turcia, la Constantinopol. Absolvã Dreptul. În 1915 turcii trec la
masacrarea armenilor. El avea 18 ani când este arestat. Dupã eliberare se afir-
mã ca scriitor, ziarist, traducãtor, poet. În 1921 se stabileºte în România, „a
doua patrie”. Sub îndrumarea lui N. Iorga devine un bun istoric orientalist.
Traduce din Eminescu, are comunicãri la Academia Românã. Elaboreazã
numerose lucrãri istorice, lingvistice, literare etc. În 1944 Siruni ºi alþi 26 de in-
telectuali armeni din România sunt deportaþi în Siberia. Se întoarce din sur-
ghiun în 1955, cu un ochi pierdut. Angajat cercetãtor la Muzeul de Istorie a
Bucureºtiului, apoi la diferite sectoare ale Academiei Române, a pus bazele
Societãþii de Orientalisticã din România. N. Iorga: „Siruni a fost un erudit, un
eminent orientalist”.

Ion Sandu, fost ministru subsecretar de stat la Culte dupã 6 sept. 1940.
Arestat la 21 mai 1946 la Sibiu. „Este prezentat pe 22 mai Curþii Marþiale,
într-un grup alcãtuit din 19 foºti demnitari”; Ion Sandu (n. 1889), ministru
adjunct sub comuniºti (1946-1948) (!). Delegat la Conferinþa pentru Pace de la
Paris, pentru probleme economice. Arestat în noaptea de 5/6 mai 1950. Moare
la Sighet în 1952, bolnav, lipsit de îngrijiri medicale. Alte surse spun cã s-ar fi
spânzurat din cauza bolii ºi a terorii instaurate de Vasile Ciolpan.

Dinu-Constantin Simion, avocat, membru PNÞ, cu doctoratul în Drept luat
la Paris, deputat, vicepreºedinte al Camerei Deputaþilor, subsecretar de stat la
M.I.; în 1939 este numit Rezident Regal al Þinutului Nistru, acelaºi post în Olt.
Arestat în 1951, condamnat la 60 de luni închisoare pentru activitate în PNÞ.
Moare la Sighet în 1955. Soarta lui Virgil Solomon este aceeaºi, fost deputat,
ministru subsecretar de stat (1944-1945). Membru PNÞ, arestat în timpul pro-
cesului lui Iuliu Maniu, în 1947. Deþinut la Ocnele Mari, transferat la Sighet,
apoi cu D.O. în Bãrãgan.

Avocatul mareºalului Ion Antonescu, Titus Stoica, este arestat la 11 iulie
1946. Vasile Stoica (1889-1959), diplomat de carierã, cu studii superioare la
Paris, Budapesta, Bucureºti. Voluntar în Primul Rãzboi Mondial. Decorat cu
„Virtutea Militarã”. Delegat la Conferinþa de Pace de la Paris, în 1919. Este
ambasador în Albania, Bulgaria, Letonia, Lituania, Turcia. Cunoscãtor a 10
limbi strãine. Ambasador la Haga (1946-1947), este rechemat în þarã. Este are-
stat în 1948, condamnat la 3 ani ºi jumãtate închisoare, dar e þinut... 6 ani,
pânã în 1954. Rearestat în 1958, condamnat la 10 ani muncã silnicã. Moare
dupã un an din cauza torturilor ºi este aruncat la groapa comunã, la Jilava.

Despre N. Steinhardt (1912-1989), Alex ªtefãnescu se întreba în Istoria li-
teraturii române: „Ce a fost N. Steinhardt: avocat, scriitor, iconoclast, complo-
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tist (împotriva regimului comunist), traducãtor,
filosof, cãlugãr? A fost din toate câte ceva* (NOTÃ:
Alex ªtefãnescu, Istoria literaturii române contem-
porane, 1941-2000, Editura Maºina de scris,
Bucureºti, 2005, p. 215)... ºi totuºi N. Steinhardt a
fost un critic literar de profesie”.

Personalitate unicã, originalã, evreu, fiul
inginerului Oscar Steinhardt (care profesase în
Austria, conducând o fabricã de sticlãrie. În 1907
revine în þarã, conduce o fabricã de mobilã, alta de
cherestea. Este distins cu „Meritul Comercial” ºi
„Coroana României” în grad de Cavaler)”.
Urmeazã liceul „Spiru Haret”, având colegi pe
Alex. Paleologu, fraþii Acterian, Alex. Ciorãnescu.
Participa la orele de religie, singurul dintre evreii
din clasã. Între 1929-1934 urmeazã Dreptul ºi
Literele. Debuteazã cu texte critice: În genul... tiner-
ilor. În 1943 intrã în Baroul de Ilfov. 

Colaboreazã la revistele literare ale vremii. Pentru studii cãlãtoreºte în
Franþa, Anglia, Elveþia, Austria.

În 1948 este epurat din barou. I se ia ºi casa.
În 1958 îl viziteazã pe C. Noica. Este arestat cu un grup de de 22 de „in-

telectuali mistico-religioºi”, numit „lotul C. Noica-Pillat”. I se cere sã fie martor
al acuzãrii, dar tatãl îl sfãtuieºte sã refuze fiindcã tot nu i se va da libertatea
promisã. La proces, la 10 feb. 1960, Steinhardt e condamnat la 12 ani „pentru
uneltire contra ordinii sociale” ºi pentru cã a popularizat scrierile fugarilor
Cioran ºi Eliade. Doi ani va sta la Jilava, apoi la Gherla. În celula 18, la Jilava,
trãieºte o supremã fericire: convertit la creºtinism, este botezat de pãrintele
basarabean Mina Dobzeu, la 15 martie 1960. Va desãvârºi botezul la Schitul
Darvari. Reia legãtura cu prietenii sãi C. Noica, Alex. Paleologu. Este nevoit sã
lucreze munci necalificate. Cercetãtoarea Ioana Diaconescu a consultat
dosarele de la CNSAS ale monahului Steinhardt: „E atâta material despre el
încât e aproape o blasfemie sã spui cã ai gãsit totul. [...] Umilit, bãtut, pus la
munci aproape muribund, iar faptul cã ºi-a gãsit în toate acestea fericirea
dovedeºte cã este un om absolut excepþional. Avea o gândire creºtinã”.

Testamentul sãu literar – pe lângã cele 20 de volume de eseuri ºi criticã li-
terarã – este Jurnalul fericirii, confiscat de Securitate de douã ori. Acad.
Nicolae Manolescu se referã astfel la acest volum: „Jurnalul fericirii este o carte
splendidã, amestec inextricabil de notaþie cotidianã, amintire, confesiune
hermeneuticã, umor, tragedie, istorie, politicã, metafizicã, fiziologie”.* (NOTÃ:
Nicolae Manolescu, Istoria criticã a literaturii române: 5 secole de literaturã,
Edit. Paralela 45, Piteºti, 2008, p. 1425.)

La 16 august 1980, dupã 16 ani de pelerinaje la Mãnãstirea Rohia, se
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cãlugãreºte ºi va rãmâne aici pânã la trecerea sa la cele veºnice, la 23 martie
1989, dupã o chinuitoare tuberculozã intestinalã.

Avea o bogatã bibliotecã pe care dorea sã o lase Bibliotecii Academiei
Române. Trimitea cãrþi din „comerþul socialist” Monicãi Lovinescu ºi lui Virgil
Ierunca, care a spus cã „închisoarea a constituit pentru Steinhardt academie ºi
altar. Sã ne mai mirãm cã mãrturia lui se cheamã Jurnalul fericirii?”

Dintre scriitorii aflaþi în hrubele închisorilor, în volum se aflã Ion D. Sîrbu
(1919-1989). Absolvise Facultatea de Litere ºi Filosofie. Student fiind, comu-
nist în ilegalitate, este trimis pe front. Dupã luptele de la Stalingrad, sergent de
artilerie (1941-1944), este dat dispãrut. Cãzut prizonier. Vine la Sibiu spre
uimirea colegilor de facultate, care-l credeau mort. ªtiind limba rusã este trimis
pe Frontul de Vest ca translator. Revenit în þarã îºi ia licenþa, devine asistent la
Catedra de esteticã a lui L. Blaga. În 1949 este exclus din învãþãmânt alãturi
de alþi „idealiºti” ºi „reacþionari”. În 1957 este arestat „pentru omitere de
denunþ”, condamnat la un an, în final la 7 ani. Trece prin Jilava, Gherla,
lagãrele de la Canal. Eliberat prin graþierea generalã din 1964. ªomer. Se
angajeazã vagonetar la Mina Petrila; apoi secretar literar la Teatrul Naþional din
Craiova. Pentru piesa sa Arca bunei speranþe (1982) ia premiul Uniunii
Scriitorilor ºi premiul „I.L. Caragiale” al Academiei Române. Postum îi apar
romanele Adio, Europa ºi Lupul ºi Catedrala, iar Jurnalul unui jurnalist fãrã jur-
nal este un document ce ilustreazã tragismul intelectualitãþii în totalitarism.

La p. 342 îl gãsim pe cronicarul dramatic în publicistica vremii, Horia
Stanca (n. 1909). Avocat în baroul din Cluj. Dupã 1940 vine la Bucureºti.
Fusese combatant pe front scãpând cu viaþã din încleºtãrile de la Odesa ºi
Simferopol-Crimeea. Ataºat cultural la Legaþia Românã din Berlin. Reþinut în
lagãr (1944-1945) pentru schimb diplomatic. Epurat din Ministerul de
Informaþii, lucreazã în contabilitate. Publicã articole susþinând dreptul României
asupra Basarabiei. Arestat în 1952 ºi condamnat la 3 ani închisoare „pentru
crime împotriva pãcii”, executaþi la Jilava, Canal. Eliberat, va fi traducãtor la o
cooperativã (1955-1957). El este frate cu Radu Stanca – dramaturg, poet,
eseist ºi vãr cu Dominic Stanca, soþul remarcabilei regizoare Sorana Coroamã-
Stanca (ea va pierde pe fratele ei, dr. Gh. Plãcinþeanu de la Spitalul
Brâncovenesc, iubitul Licãi Gheorghiu-Dej. Condamnarea ºi moartea acestuia
sunt puse la cale de Gh. Gheorghiu-Dej în 1962). Horia Stanca rãmâne orb în
urma unei operaþii de cataractã, abia trãieºte dintr-o pensie amãrâtã. A dece-
dat la 13 iunie 2002. Ne-au rãmas cartea de memorii Aºa a fost ºi numeroase
lucrãri, traduceri, precum ºi eseuri literare, cronici în presa vremii. 

Moare în închisoare în oct. 1955 gazetarul Romulus Seiºanu, de la
Curentul ºi Universul. Arestat în 1945. Fusese condamnat la muncã silnicã pe
viaþã.

Arestat în 1950, ziaristul Dan Sergiu (Rotman Izidor) este condamnat la 7
ani temniþã grea. Eliberat în 1964 de la Gherla.

Tragedie au trãit preoþii, episcopii, cardinalii greco-catolici, aflaþi în faþa
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Decretului de desfiinþare a Bisericii Greco-Catolice, „sfãtuiþi” sã treacã la orto-
doxie. Dar ºi slujitorii altarului ortodox, cãlugãri, cãlugãriþe umplu celulele
închisorilor. În volum se aflã menþionat mitropolitul Ion Suciu (n. 1907), admi-
nistrator apostolic al Mitropoliei Blajului. Absolvise Colegiul „De Propaganda
Fide” din Roma. Profesor la Facultatea de Teologie din Blaj. La 33 de ani
(1940) este consacrat episcop. Supranumit „pãstorul tineretului”. Se opune
vehement desfiinþãrii locaºurilor de cult ºi a învãþãmântului teologic. Încura-
jeazã credincioºii prin predici. La Catedrala „Sf. Iosif” din Bucureºti þinuse 7
predici, subliniind cã „pe pãmântul românesc forþele întunericului lovesc
Biserica lui Cristos”. Arestat la 28 oct. 1948, dus în beciurile Securitãþii din Sibiu
unde mai sunt arestaþi I. Hossu, Alex. Rusu, V. Aftenie. Toþi transportaþi la
Dragoslavele, la Mãnãstirea Cãldãruºani, Vãcãreºti, Jilava, Sighet, unde trece
la cele veºnice la 27 iunie 1953. Alt caz: episcopul Ioan Schäffler (p. 120), cu
studii la Budapesta ºi Roma. Profesor de teologie la Seminarul romano-catolic
din Oradea (1943). Om de vastã culturã, cunoºtea în afarã de românã ºi
maghiarã: franceza, italiana, germana, latina. Se opune mãsurii desfiinþãrii
Bisericii Greco-Catolice, a interzicerii celei Romano-Catolice.

Este arestat în mai 1949. Torturat, întemniþat la Sighet. Moare în 1951, în
condiþii de exterminare.

Preoþii ortodocºi sunt ameninþaþi cu detenþia. Ministrul de Interne Alex.
Drãghici, la 6 oct. 1958, avertiza, într-un raport cãtre C.C. al P.C.R., cã B.O.R.
este „singurul duºman al statului de democraþie-popularã”. Câteva nume de
preoþi: Stelian Sachelarie, din parohia Râmnicelu-Buzãu, i se însceneazã un
proces pentru sabotaj economic, legat de colectivizarea forþatã. Arestat, tortu-
rat, închis la penitenciarul Râmnicu-Sãrat. Preotul Ioan Sãrãcuþu din Verseºti-
Bacãu, arestat de douã ori, condamnat la 25 de ani muncã silnicã. Soþia datã
afarã din învãþãmânt. Ion Simu de la Câmpul lui Neag, arestat în douã rânduri,
1948, apoi 1952-1955. Dupã eliberare lucreazã ca tâmplar, îngrijitor de ani-
male. În 1965 reîncadrat într-o parohie. 

Dar ºi alte etnii: muftiul tãtar Baº Sadac din Mangalia, arestat în 1952 pen-
tru sprijinirea tãtarilor refugiaþi din Crimeea care nu voiau sã se întoarcã în
„raiul” comunist. Ibram Sadac din Constanþa, arestat în 1953, condamnat la 15
ani muncã silnicã, moare în detenþie. 

Preoþi – gazde ale unora urmãriþi de Securitate, ca Eugen Sãmãschie sau
Ion Sãmãrghiþan, 5 ani închisoare, pentru cã l-a adãpostit pe Nichifor Crainic.

Conform Decretului 410/1959 privind lichidarea mãnãstirilor, în volum gãsim
cazul mãicuþelor de la Mãnãstirea Vladimireºti, ridicatã în 1938 pe pãmântul de
zestre al fetelor – mai ales cele din comuna Tudor Vladimirescu, Lieºti – care
nu s-au cãsãtorit, ci alegeau sã se cãlugãreascã. Era „mãnãstirea fecioarelor”.

Maica Veronica (Vasilica Gurãu), dupã vedeniile avute cu Maica Domnului
ºi Iisus Cristos a dat prima pãmântul ei (dat de un unchi, ea fiind orfanã).
Soborul de peste 200 de cãlugãriþe a fost trezit în miez de noapte – 9 februa-
rie 1956, când „220 de ofiþeri de Securitate, înarmaþi cu pistoale, conduºi de
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Alex. Nicolschi* (NOTÃ: Alexandru Nicolschi (Boris Grünberg). N. în 1915 la
Chiºinãu. Calfã, ucenic la un atelier de gravurã. 8 clase absolvite la Chiºinãu.
În 1941, prins în România fãcând spionaj în favoarea ruºilor, el fiind recrutat de
NKVD. E condamnat la muncã silnicã pe viaþã, dar dupã 23 august 1944 eli-
berat, va ajunge inspector general al Poliþiei de Siguranþã. Însoþeºte trenul cu
Regele Mihai la 5 ian. 1948; secretar general la M.I.; ºef al Corpului de detec-
tivi, ocupându-se de urmãrirea ºi arestarea liderilor partidelor istorice. ªi soþia
lucreazã în Poliþie. General de Securitate. Pensionat la 31 ian. 1961. Pentru
fãrãdelegile sale este aºteptat la Procuraturã pentru audieri, la 17 aprilie 1992,
dar tocmai... murise. S-a „sustras” judecãþii pãmânteºti.) ºi col. P. Aranici ºi o
unitate militarã [...] au nãvãlit în mãnãstire ºi au umplut 30 de camioane cu
mãicuþe” (vezi p. 331). Au urmat anchete, procese înscenate ºi condamnãri:
semnalez pe Ileana-Juvenalia Simisz (3 ani), Lidia-Lucreþia Simisz (un an),
Antonia Stan – consideratã principala instigatoare la opunerea desfiinþãrii
locaºului, socotit „un focar anticomunist” (p. 331), Aretenia Stan, Zamfira-
Neofita Stoica (condamnatã la 9 luni), Peregrina-Constanda Stoica (2 ani ºi
2 luni). Dupã Revoluþie, Maica Veronica, stareþa, merge la Guvern ºi e primitã
de Petre Roman, unde susþine ca mãnãstirea sã fie redatã mãicuþelor. Cererea
este aprobatã.

Dupã 44 de ani soborul mãicuþelor s-a întors la mãnãstirea lor, unde au
muncit zi ºi noapte, strãduindu-se în frunte cu stareþa Maica Veronica sã facã
din nou din mãnãstirea lor dragã un colþ de rai.

O figurã aparte este Sandu Tudor (Alexandru Teodorescu), poet, publicist,
absolvent al Facultãþii de Litere. Dupã vizita în 1929 la Muntele Athos ºi salvat
dintr-un accident de avion, ia calea credinþei. Combatant pe Frontul de Rãsãrit,
revenit din rãzboi gãseºte refugiu la Mãnãstirea Antim, sub numele de Agaton
(1948). Hãrþuit de Securitate, este arestat în 1950. Eliberat în 1952, devine
ieroschinomonahul Daniil, retras la Schitul Rarãu. De acolo coboarã, venind la
Bucureºti, unde în casa prietenului Alex. Mironescu sau la Mãnãstirea Antim se
întâlneºte cu clerici ºi scriitori, artiºti plastici, studenþi de la Arhitecturã, cuprinºi
în nucleul „Rugul Aprins”. Se purtau discuþii pe teme de culturã ºi spiritualitate,
cu timpul trecându-se la meditaþii ºi rugãciuni. Nu era o conspiraþie împotriva
regimului, nu instigau la revoltã, nu rãspândeau manifeste. Reperându-i,
Securitatea „considerã” cã e o mascã în spatele cãreia se purtau discuþii cu
scopuri politice. Sandu Tudor este arestat în noaptea de 13/14 iunie 1956 cu
încã 15 persoane din grupul „Rugul Aprins”, Sofian Boghiu, B. Ghiuº, A.
Papacioc, Dumitru Stãniloaie, V. Voiculescu º.a. Condamnat la 25 de ani
închisoare. Moare în 1960 (1962?) la Aiud.

Numele grupului „Rugul Aprins” provenea de la o icoanã „Rugul Aprins al
Maicii Domnului” pe care o avea pãrintele Daniil ºi care astãzi se aflã la
Mãnãstirea Antim din Bucureºti.

Cu lotul „Rugul Aprins” este condamnat ºi teologul, scriitorul, profesorul,
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exemplu de modestie ºi demnitate într-o viaþã
în care nu a fost lipsit de opresiune absurdã:
Dumitru Stãniloaie (1903-1993). Studii la
Cernãuþi, unde îºi ia doctoratul în Teologie
(1928). Continuã studii de specializare în
Dogmaticã ºi Istorie bisericeascã la Atena
(1927-1928), München ºi Berlin (1928-1929).
Revenit în þarã, este numit profesor la Acad.
Teologicã „Andreiana” din Sibiu (1929-1940),
apoi, din 1936, rector. Chemat la Bucureºti
(1947), predã Dogmatica ºi Simbolistica la
Institutul de Teologie. Desfãºoarã o bogatã
activitate ºtiinþificã, fiind considerat „unul din-
tre cei mai de seamã teologi ºi gânditori
creºtini din lume”,* (NOTÃ: Dr. Dorina N.
Rusu, Membrii Academiei Române (1866-
2003). Dicþionar, ed. a II-a, revizuitã ºi
adãugitã, Edit. Enciclopedicã, Edit. Academiei
Române, 2003, p. 788) cu numeroase lucrãri
publicate din 1933-1993. O serie de traduceri patristice. Cea mai cunoscutã
rãmâne Filocalia (10 volume, 1948-1949; 1976-1981). La Bucureºti asistentul
sãu preotul Benedict Ghiuº îl aduce la colocviile „Rugului Aprins”. Este arestat
în 1958, anchetat ºi condamnat la 5 ani muncã silnicã „pentru activitate
duºmãnoasã împotriva statului socialist”. Se intensificaserã arestãrile dupã
Revoluþia din Ungaria (1956) ºi retragerea trupelor sovietice din þara noastrã
(1958), pentru ca „elemente duºmãnoase” sã nu aibã curajul sã tulbure viaþa
regimului „democrat-popular”. Dupã eliberare, în 1963, reintegrat la catedrã.
Invitat la Freiburg, Germania (1968), New York, Boston, Detroit, Chicago,
Washington (1982), Oxford, îi este permis sã plece în Occident unde þine con-
ferinþe, demonstrându-se astfel „libertatea religioasã” la noi în þarã.
Colaboreazã la revista Securitãþii „Glasul patriei” (ca alþi foºti deþinuþi politici).
A primit distincþii ca Doctor Honoris Causa al Universitãþii de Teologie din
Salonic (1976), al Institutului Teologic St. Serge din Paris (1981), al Facultãþii
de Teologie din Belgrad (1982); Premiul „Dr. Leopold Lucas” al Facultãþii de
Teologie Evanghelicã din Tübingen ºi „Crucea Sf. Augustin din Canterbury”,
Anglia (1981).

La pagina 388 se aratã cã D. Stãniloaie „a publicat 99 de cãrþi, 33 de tra-
duceri, printre care Filocalia, aproape 500 de articole în presã, convorbiri ºi
interviuri, predici”.

În 1990 este ales membru corespondent al Academiei Române ºi la 10 sept.
1991 membru titular. Lucrãrile sale sunt traduse ºi apar la Paris (1981), New
York (1980), Geneva (1980) º.a. În 1992, Doctor Honoris Causa al Universitãþii
Bucureºti. Trece la cele veºnice la 4 octombrie 1993.
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Prin Decretul nr. 16/8 aprilie 1996 Curtea Supremã de Justiþie – preºedin-
tele Leonida Pastor admite, dupã 40 de ani, recursul în anulare privind proce-
sul lotului „Rugul Aprins”: Dumitru Stãniloaie, B. Ghiuº, Arsene Papacioc,
Sandu Tudor, V. Voiculescu etc. În 2006 Sandu Tudor a fost propus pentru ca-
nonizare.

Au apãrut câteva cãrþi despre activitatea acestui conclav elevat: Taina
„Rugului Aprins”, de Daniil Sandu Tudor, Timpul „Rugului Aprins”, de A. Scrima,
Calea inimii. Eseuri ºi dialoguri în duhul „Rugului Aprins”, de Alex. Mironescu,
„Rugul Aprins”. De la Mãnãstirea Antim la Aiud, de Mihai Rãdulescu.

Un prigonit al închisorii, cu un sfârºit tragic a fost medicul Ion Simionescu
(n. 1894). Cu specializãri în Franþa ºi Germania. Combatant în Primul Rãzboi
Mondial, se acoperã de glorie, distins cu „Steaua României” în grad de Cavaler
ºi „Coroana României” în grad de Ofiþer. Medic la Chilia Nouã (azi Rep.
Moldova) ºi Turnu-Mãgurele. Maior-chirurg, se aflã cu Spitalul de campanie pe
frontul de Rãsãrit. Prefect de Romanaþi, ministru subsecretar de stat la
Ministerul Sãnãtãþii. Arestat, anchetat în mai multe rânduri. Condamnat în 1949
la 5 ani detenþie „pentru dezastrul þãrii”. În 1950 se afla la Canal, în 1951
muncea la sãpãturile de la Mamaia. Bãtãuºii Bogdãnescu ºi Enãchescu din
renumitele brigãzi 13-14 îl pun pe medic sã munceascã pânã la epuizare „pen-
tru construirea socialismului”. Seara era frânt de obosealã, dar era pus sã
spele dormitorul, împiedicat sã se odihneascã. Aceasta, luni de zile. Soþia ºi fiul
au venit cu un pachet în iulie 1951, dar nu l-au lãsat la vorbitor, ca sã nu fie
vãzut „cu coastele rupte, cu corpul zdrobit ºi tumefiat”. Nemaiîndurând tortura
brigadierilor, în ziua de 21 iulie 1951 medicul a alergat spre gardul metalic,
electrificat, iar din cordonul de pazã s-a tras împuºcându-l. Familia a aflat
peste o lunã, venind la vorbitor. Fiul lui a fost ameninþat cu arestarea dacã face
vâlvã.

Mai remarc pe medicul Cristian-Paul Sinescu, fruntaº al Tineretului Liberal
din capitalã. Participase la manifestaþia de la 8 nov. 1945. Specialist TBC, este
detaºat în 1952 la M.A.I. pentru controlul deþinuþilor politici. „A acordat regimuri
TBC multor deþinuþi, le-a transmis informaþii politice sau de la familii, le-a oferit
clandestin þigãri”... (p. 243). Este denunþat ºi arestat în 1956. Anchetat timp de
18 luni, înfruntând pe Nicolschi. La proces au fost 26 de martori ai acuzãrii
(colegi, prieteni,... beneficiari de ajutoare). Condamnat, întemniþat la Jilava, în
lagãrele din Periprava, de unde este eliberat în 1962. A lucrat ca ºofer de taxi.
A trecut clandestin graniþa în Bulgaria, ajungând în Turcia cu soþia. S-a stabilit
în Germania. Medicul Octavian Sonea, din Braºov, arestat în 1948, torturat,
„bãtut pânã ce i s-a macerat carnea de pe tãlpile picioarelor pânã la os”; con-
damnat la 10 ani muncã silnicã. Abraham Schechter. Medicul lui Ceauºescu.
A fost þinut în arest într-o secþie a Spitalului „I.C. Frimu”, unde s-a sinucis
aruncându-se pe fereastrã de la etajul 7. Se presupune cã a fost aruncat în gol
de un angajat al Securitãþii” (p. 120). Medicul legist Ioan Stãnescu, ºef de
lucrãri la Institutul Medico-Legal din Bucureºti; arestat la 25 mai 1949 „din ordin
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superior”, deþinut în beciurile MAI, apoi Jilava-Reduit. Eliberat în 1954, fãrã sã
fi fost condamnat. De fapt fusese interogat despre autopsia fãcutã „eroului”
Vasile Roaitã ºi pentru cã l-a numit pe Lenin „zeu bolºevic”. Va lucra la Spitalul
Bãlãceanca-Ilfov.

Învãþãtori, profesori iau drumul calvarului, al detenþiei, ca respectatul
dascãl din Viforâta torturat ca sã se „convingã” a sluji noul regim. La 1 august
1949 acesta, Iosif Santa, dus la marginea comunei este împuºcat, rãmânând
expus câteva zile. Nicolae Saxu, compozitor („Vine, vine primãvara”, unul din-
tre cântecele copilãriei), profesor de muzicã. Arestat la 84 de ani, condamnat
la 6 ani închisoare deoarece fusese profesorul de muzicã al prinþului moºteni-
tor Mihai, ca ºi Gheorghe Scurtu, maior, profesor de schi tot al lui Mihai,
viitorul rege; arestat în 1948, anchetat ºi torturat de Securitate, moare în 1955
în penitenciarul Vãcãreºti. Prof. Georg Scherg, conferenþiar universitar la
Braºov (1941-1947); a fost profesor în Germania, la Tübingen, Strasbourg.
Într-un proces înscenat e condamnat la 20 de ani muncã silnicã în sept. 1959.
Dar ºi anticarul Mircea Sterescu este arestat în 1960, condamnat la 4 ani
„pentru cã vindea cãrþile unor oameni scãpãtaþi sau le împrumuta contra cost.
Anchetat în lotul C. Noica-Dinu Pillat, torturat la Securitatea din Uranus” (p.
406).

Refuzul de a colabora cu Securitatea costã viaþa de cele mai multe ori.
Tânãrul profesor Ion-Luþu Sasu rezistase racolãrii încã de când era student.
La 13 nov. 1984 este ridicat din cancelaria ºcolii de cãtre doi indivizi. Este dat
dispãrut pânã la 25 ian. 1985, când în gara Simeria este expusã o fotografie:
„Necunoscut, accidentat de tren”. Pãrinþii îngroziþi sosesc, dar îl gãsesc fãrã
cap. Capul, în formol la morgã, corpul acoperit cu o pãturã. Cer expertizã, dar
sunt ameninþaþi, terorizaþi, pânã în 1990. O crimã abominabilã a securiºtilor,
ajunºi sã se lãfãie cu pensii ºi privilegii sfidãtoare.

Þãranii au avut de suferit, forþaþi sã accepte colectivizarea, sã se înscrie în
listele de la primãrii, somaþi de activiºti zeloºi, miliþieni sau securiºti. S-au
împotrivit cu vehemenþã, au protestat, s-au revoltat, ca cei din Vadu-Roºca în
4 dec. 1957. Au tras clopotele, au blocat ºoseaua, i-au alungat pe activiºti. Cpt.
Ionescu a ucis 8 sãteni, rãnind peste 30, iar printre cei 18 arestaþi se afla con-
ducãtorul revoltei, Stan Niþu. La p. 43 se aratã: „Transportaþi la Galaþi au fost
bãtuþi cu bestialitate de echipa de torþionari condusã de Ion Aramã, ordinul
represaliilor venind de la [general-locot.] Nicolae Ceauºescu, sosit în comunã
special pentru a impune colectivizarea”. Azi, în comunã o placã memorialã
aminteºte de cei uciºi.

O altã rãscoalã þãrãneascã, în 1949, în comuna Somoºcheº-Arad, în urma
cãreia s-a lãsat cu condamnãri de la 1 an la 5 sau 10 ani muncã silnicã:
Nicoarã Sas, Pavel Sas; Aurelia Soc, dupã revolta þãrãneascã din Ostroveni
este arestatã, ca ºi Rada Socol care a rãsturnat maºina activiºtilor; iar din
ªtefãneºti – Drãgãneºti-Vâlcea Ilie Stoica este anchetat sub torturã pentru
curajul împotrivirii. Condamnat la 5 ani închisoare. În Giriºul Negru-Arad Silviu



Sârbu este arestat la 1 aug. 1949, în timpul rãscoalei þãrãneºti ce cuprinsese
zona. Împuºcat în faþa primãriei ºi lãsat trei zile în drum, ca învãþãturã de minte
pentru ceilalþi. Þãranul Iancu Stavrositu din miºcarea de rezistenþã din
Babadag, în 1950 este executat, deºi i se dãduserã 20 de ani muncã silnicã.

Sunt arestaþi, de multe ori, toþi fraþii dintr-o familie, ca cei 5 fraþi Sasu (p. 50-
51): Coriolan, luptãtor pe Frontul de Rãsãrit, prizonier la sovietici, refuzã înro-
larea în diviziile Anei Pauker ºi moare în lagãrul de la Oranki; Gheorghe, maior
pe Frontul de Rãsãrit pentru eliberarea Basarabiei ºi Bucovinei de Nord,
ajunge în þarã în 1949; este arestat ºi condamnat la 4 ani muncã obligatorie,
prestatã la Canal; Ion, condamnat la 6 ani muncã silnicã, executaþi la Jilava,
Gherla, lagãrele Peninsula ºi Cernavodã; Valeriu, poliþist de carierã, arestat în
1949, torturat în anchetele Securitãþii din Timiºoara de Orcsik Carol ajunge,
piele ºi os, bolnav, la Spitalul Vãcãreºti; Virgil, procuror, dat afarã din magis-
traturã pentru cã nu a acceptat... falsificarea alegerilor din noiembrie 1946. Iar
a ºasea arestatã este mama lor, vãduvã, la 97 de ani, neputându-ºi achita
obligaþiile cãtre stat este condamnatã la 3 luni temniþã, acuzatã de... „sabotaj”. 

Fraþii: Vintilã Sãvulescu, student la Arhitecturã, arestat la 20 iunie 1958.
Anchetat 9 luni în Oraºul Stalin (Braºov), condamnat la 15 ani muncã silnicã
pentru „crimã de uneltire împotriva ordinii sociale”. Aceasta era vina majoritãþii
deþinuþilor politici. Eliberat în 1964, terminã studiile ºi va profesa la Institutul
„Proiect-Bucureºti”, iar fratele lui, Radu, arestat în 1952, executã pedeapsa la
Ghencea, împreunã cu alþi tineri liberali. În 1980 cere azil politic în R.F.
Germania.

Dintr-o familie de 12 persoane, Spaniolu, din Aiud-Alba, 6 sunt direct impli-
cate în miºcarea de rezistenþã împotriva regimului comunist. Patru fraþi au fost
pe Frontul de Rãsãrit: Aron, Iuliu, Vasile ºi ªtefan. Aron, avocat, se revoltã la
fraudarea alegerilor din 19 nov. 1946. Indignat, împreunã cu fraþii sãi ºi  multe
alte persoane se organizeazã într-un nucleu de apãrare a demnitãþii.
Rãspândesc manifeste, sprijinã grupul de partizani ai maiorului N. Dabija ºi
Leon ªuºman, gãsesc adãposturi pentru urmãriþi. La 14 martie 1949 Aron este
arestat ºi condamnat la 5 ani închisoare, va fi eliberat în 1954. ªtefan, absol-
vent al Academiei Comerciale, Iuliu, Vasile, cu sora lor Aurelia-Lia, se retrag
pe Muntele Mare, încadrându-se printre luptãtorii din miºcarea de rezistenþã a
lui N. Dabija. Dar în noaptea de Anul Nou, 31 dec. 1950/1951, coboarã toþi
patru din munþi venind acasã. Trãdaþi, casa pãrinteascã este înconjuratã de
securiºti. Ei încearcã sã se salveze sãrind pe fereastrã. Scapã doar Iuliu,
ceilalþi trei sunt arestaþi, cãpãtând condamnãri de la 1 an ºi jumãtate – Aurelia-
Lia – la 7 ani, fraþii. La arestare îºi vãd mama cãzutã, plinã de sânge, lovitã de
securistul Groza. Iuliu a stat ascuns doi ani, dar trãdat chiar de gazdã este ciu-
ruit cu 30 de gloanþe, în 1951. Al ºaselea frate, Ovidiu-Liviu va fi asasinat de
Securitate la Constanþa, în 1975.

Alt caz: Ion Samoilã este arestat în 1953 la Braºov ºi dupã el „au fost
arestaþi sora, fraþii, cumnatele, cumnaþii, soþia nelegitimã, cu toþii torturaþi în
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anchete ºi condamnaþi în mai multe loturi”
(p. 29).

Dintre sute de femei deportate, tortu-
rate, închise, hãrþuite amintesc pe Doina
Stupcanu, fiicã de general, absolventã de
Drept, translatoare în timpul Festivalului
Mondial al Tineretului de la Bucureºti –
1953, este arestatã în seara logodnei cu
grecul Evanghelos, învinuitã de „spionaj”
cu Grecia, condamnatã la 7 ani; Marieta
Sadova-Acterian, regizoare la Teatrul
Naþional „I. L. Caragiale”. Soþul sãu era
închis din 1952. Arestatã la 15 oct. 1959,
supusã la înjosiri ºi privaþiuni, învinuitã cã
a fãcut parte din miºcarea legionarã ºi a ajutat familiile celor arestaþi în 1939.
Tocmai fusese cu Teatrul Naþional în turneul de la Paris, din 1956, a dus câte-
va scrieri de la P. Þuþea lui M. Eliade. La Paris s-a întâlnit cu M. Eliade ºi Emil
Cioran, aducând de la ei douã cãrþi pentru Þuþea ºi C. Noica. Condamnatã la
8 ani închisoare, disticþiile conferite i-au fost retrase. Eliberatã în 1963;
Valentina Sevastopoli, învinuitã cã a dactilografiat poeziile lui Ion Caraion,
primeºte 8 ani de închisoare. Dupã eliberare s-a cãsãtorit cu poetul; prinþese-
le Olga M. Sturza ºi nora ei Elena Sturza, arestate la 5 martie 1953 ca pro-
prietare de pãduri ºi „spionaj” în favoarea Marii Britanii; Elena Sãraru din
Vorniceni, þãrancã analfabetã, s-a împotrivit colectivizãrii, este arestatã cu un
grup de 11 þãrani. Anchetatã, scria ce voiau securiºtii ºi o forþau sã „semneze”
cu degetul.

Dar este dramatic când elevii, la vârsta inocenþei, prezentau „pericol
deosebit regimului comunist”. Din toate colþurile þãrii din licee ºi ºcoli sunt ridi-
caþi cu brutalitate, ca: Silviu Gh. Socol, elev la Liceul „Negru Vodã” din Braºov,
care se sustrage arestãrii din 15 mai 1948, ia calea codrului, alãturându-se
partizanilor lui Ion Gavrilã. Trãdaþi, sunt urmãriþi de Securitate. Cu potera dupã
ei, în schimburi de focuri, el se ascunde în casa unui sãtean. Casa e înconju-
ratã dimineaþa de securiºti. Se luptã, dar este doborât, imobilizat. La Braºov
este torturat cu bestialitate de Gh. Crãciun. Executat pe 22 mai 1952; Dumitru
Stamu din Tulcea, arestat în mai 1948 cu încã 15 colegi, fotografiaþi cu... arme
în braþe, pentru procesul înscenat la Constanþa, condamnat la 4 ani de
detenþie; Bela Sass, elev din Oradea la liceul catolic. Arestat în 1957 în legã-
turã cu tatãl sãu, preot, implicat într-o organizaþie ce susþinea revoluþia din
Ungaria. Torturat, ajunge, amnezic, la spital. Eliberat, din nou arestat; ªtefan
Slavici, elev în clasa a X-a la Liceul „Roman Vodã”, arestat în 1959 cu alþi colegi,
denunþaþi de director cã au schimbat cuvintele de la imnul naþional, duºi direct
la ºeful Securitãþii, gen. Radu. Declaraþiile elevilor sunt dictate de anchetatori,
martorii sunt mincinoºi. Elevii, între 15-17 ani, „periculoºi”, primesc 6 ani, 9 ani,
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iar Slavici 7 ani temniþã în bãlþile Dunãrii.
Elevul Eugen Sârcã din Oradea, arestat în mai 1948 ca membru în

„Organizaþia României independente”, este condamnat la doi ani ºi jumãtate.
La Gherla încape pe mâna comitetului de reeducaþi din vestita camerã 99. A
fost bãtut „pânã a rãmas întins pe jos, pierzându-ºi cunoºtinþa”. Mãrturisirea lui:
„La Gherla am prins reeducarea, m-au bãtut pânã la leºin [...] Sunt foarte
bucuros ºi mândru în acelaºi timp, cã am primit ºi nu am dat bãtaie”...

Alþi adolescenþi au îndurat temniþã cu lotul „trotiliºtilor”, cei ce au rãspândit
manifeste în timpul procesului lui Iuliu Maniu în dec. 1947, ca Mihai Savu.
Tineri studenþi, dupã evenimentul din 8 noiembrie 1945, când au manifestat
pentru Regele Mihai în Piaþa Palatului, aceeaºi piaþã în care în 21-22 decem-
brie 1989 gloanþe vor întâmpina altã generaþie. Atunci au fost arestaþi studenþii
în Medicinã Marin Savu ºi Emil Sãvulescu, avocatul Traian Scurtu, peda-
gogul Marin Spac, elevul Gh. Simionescu, studenta Laura Sãulescu. Alt
noiembrie, 15 nov. 1987, greva muncitorilor din Braºov, dãm doar trei nume:
muncitoarea de la Întreprinderea de Autocamioane Vasilica Sumblea, stu-
dentul Lucian Silaghi ºi W. Sommerauer, administrator la un liceu.

Au existat „frontieriºtii”, cei ce cãutau libertatea cu orice risc, trecând
Dunãrea în Iugoslavia. Ioan Sava, tehnician, reuºeºte în 1963 sã ajungã în
þara vecinã, dar este extrãdat (exista o convenþie în acest sens) ºi este con-
damnat la 4 ani închisoare.

Din volum reiese clar lupta îndârjitã, curajoasã, anticomunistã dusã de
populaþia þãrii noastre timp de o jumãtate de secol (1945-1989), indiferent de
starea socialã, de profesie ºi vârstã.

Poate niciodatã nu vom cunoaºte numãrul real al martirilor, al eroilor ºi al
mucenicilor temniþelor, ai lagãrelor de la Canal, unde se surpau malurile peste
ei îngropându-i de vii. Noi le aducem tuturor celor ce se aflã încã în viaþã, ca ºi
celor trecuþi în eternitate, un pios omagiu ºi veºnicã recunoºtinþã. 
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Este posibil ca Fidel Castro sã fie pe patul de
moarte. Sau poate cã a ºi murit. Din nefericire, în þãrile
comuniste de origine latinã, tiranii vin în perechi,
cumperi unul iar celãlalt þi se livreazã gratis.

România comunistã i-a avut pe Nicolae ºi Elena
Ceauºescu. Cuba i-a avut pe Fidel ºi Raúl Castro. La
Crãciunul din 1989, românii s-au eliberat de amândoi
Ceauºeºtii ºi 12 ani mai târziu România s-a raliat la
NATO. Curând, Cuba va avea un singur Castro,
moºtenitorul tronului.

Prin urmare, cine este Raúl Castro?
Printre experþii occidentali se fac speculaþii cã el ar

putea împinge Cuba spre conducere colectivã ºi
democraþie, în realitate asta înseamnã sã iei dorinþele
drept realitate. Dar-ar Dumnezeu sã aibã dreptate, dar
ceea ce a fãcut Raúl este sã transforme un paradis
pãmântesc într-o naþiune mizerã ºi existã bune motive
sã se creadã cã va face din Cuba o tiranie încã ºi mai
teribilã.

L-am întâlnit de multe ori pe Raúl Castro, atât în
Cuba cât ºi în România. Avea responsabilitãþi în
coordonarea serviciului de securitate cubanez
(Dirección General de Inteligencia sau DGI), iar la
începutul anilor ’70 a participat la o întreprindere
comunã de droguri cu fostul meu serviciu,
Departamenul de Informaþii Externe, DIE. Când nu se
afla la Havana sau Moscova, era la Bucureºti. Lucram,
vânam ºi practicam pescuitul submarin împreunã. Am
concurat la poligonul de trageri; þintea excelent. Am

ION MIHAI PACEPA

Cine este
Raúl Castro?
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condus împreunã identice automobile Alfa Romeo. N-am vãzut niciodatã nimic
care sã sugereze cã ar intenþiona sã democratizeze Cuba.

Raúl era veºnic beat, de alcool sau de propria sa importanþã. Echivalentul
meu în probleme de Securitate în zilele acelea, Sergio del Valle, care era
tovarãºul cel mai apropiat al lui Raúl într-o relaþie care îºi avea originea în
primele zile din Sierra Maestra, îl numea Raúl cel Groaznic, fãcând aluzie –
pe jumãtate în glumã, pe jumãtate în serios – la primul rus care s-a încoronat
þar. Fidel þinea discursuri, ore în ºir. Raúl conducea economia cubanezã,
politica exterioarã, comerþul exterior, sistemul judiciar, penitenciarele ºi
turismul, inclusiv hotelurile ºi plajele.

Raúl este în general perceput ca un incolor ministru al Apãrãrii, dar a fost ºi
ºeful brutal al uneia din instituþiile cele mai criminale ale comunismului: poliþia
politicã cubanezã. Eu l-am cunoscut în aceastã calitate.

Era crud ºi neîndurãtor. Fidel poate sã fi fost cel care a conceput teroarea
pe care a menþinut-o în Cuba în timpul comunismului, dar Raúl a fost
mãcelarul. A asasinat ºi terorizat mii de cubanezi, ºi nu am nicio îndoialã cã se
va lupta cu ferocitate ca sã-ºi menþinã puterile.

Altfel, mai devreme sau mai târziu, Raúl va trebui sã rãspundã pentru
crimele sale, iar eu nu-l cunosc ca un sinucigaº.

Înainte de a-l cunoaºte personal pe Raúl, îmi fãcusem o idee generalã
despre el datoritã lui Nikita Hruºciov ºi a generalului Aleksandr Saharovski,
creatorul structurii de securitate a României comuniste ºi la vremea aceea
ºeful serviciului de securitate externã sovieticã, PGU (Pervoie Glavnoie
Upravleniie). Asta se petrecea în 1959. Amândoi sovieticii sosiserã la Bucureºti
în 26 octombrie pentru „ºase zile de vacanþã în România”. Hruºciov nu-ºi luase
niciodatã o vacanþã atât de lungã în exterior, dar vizita sa în România nu era
câtuºi de puþin o vacanþã. Se afla acolo ca sã discute despre revoluþia
cubanezã cu conducãtorul român suprem, Gheorghe Gheorghiu-Dej, pânã
atunci singurul tiran comunist care conducea o þarã de origine latinã.

Hruºciov visa sã intre în istorie drept liderul sovietic care instalase
comunismul pe continentul american ºi era dispus sã facã tot ce era necesar
ca sã-ºi transforme visul în realitate. Dar Hruºciov nu avea încredere în Fidel,
credea cã  acesta nu avea nicio legãturã cu marxismul.

Liderii partidului comunist cubanez erau convinºi cã Fidel este un aventurier
primejdios, iar birocraþia partidului sovietic ezita de asemenea sã-l sprijine.
Însã Hruºciov avea încredere în Raúl. Conform lui Saharovski, care îl adusese
în secret pe Raúl la Moscova la jumãtatea anilor  ’50, a fost dragoste la prima
vedere. Lui Nikita ºi lui Raúl le plãcea vodka. Amândoi erau fascinaþi de
marxism. Amândoi urau ºcoala, religia ºi disciplina. Amândoi se credeau
experþi militari. Amândoi erau obsedaþi de spionaj ºi contraspionaj. ªi
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amândurora le plãcea sã doarmã cu cizmele în
picioare.

Saharovski considera cã „relaþia caldã” dintre
cei doi bãrbaþi îl convinsese pe Hruºciov sã
sprijine decisiv revoluþia cubanezã. 

Din ordinul lui Hruºciov, Saharovski îi dãduse
lui Raúl un asesor sovietic de securitate: Nicolai
Leonov, expertul în America Latinã al PGU.
Leonov (astãzi general KGB în retragere ºi
membru în Duma), i-a dat lui Raúl informaþii
despre forþele militare ale dictatorului Fulgencio
Batista ºi l-a ajutat sã poarte rãzboiul de gherilã.
În iunie 1957, Leonov i-a dat documente ºi
fotografii din care reieºea cã Washington-ul
dãdea arme ºi sprijin logistic lui Batista, ºi a
sugerat ca Raúl sã ia niºte ostatici americani pentru a-
l obliga pe Eisenhower sã se retragã din conflict. Raúl
aºa a fãcut. În 26 iunie 1958, partizanii lui au sechestrat
50 de militari ºi civili nord-americani ºi canadieni care
lucrau în Cuba. Temându-se pentru viaþa ostaticilor,
Batista a declarat încetarea ostilitãþilor. Acest lucru le-a
permis sovieticilor sã aducã noi arme în Cuba.

Cursul revoluþiei cubaneze s-a schimbat pentru
totdeauna. Începuse era sechestrãrilor politice. La
31 decembrie 1958, Batista a fugit din Cuba, iar fraþii
Castro au luat conducerea þãrii. În primele luni, Raúl a
organizat executarea a sute de ofiþeri din poliþia ºi
armata lui Batista. Cadavrele erau îngropate în gropi
comune în împrejurimile oraºului Santiago de Cuba. Un
an mai târziu, vice-prim-ministrul sovietic Anastas
Mikoian a aterizat la Havana. A fost primit de Fidel,
Raúl ºi noul asesor al KGB, Aleksandr ªitov. Sarcina
acestuia din urmã era sã-l ajute pe Raúl sã creeze un
KGB cubanez ºi o armatã în stil sovietic. În 1962,
Hruºciov a fãcut pasul extraordinar de a-l numi pe ªitov
ambasador în Cuba. Imediat Moscova a început sã
construiascã în secret mai multe baze de rachete în
Cuba. Hruºciov, Raúl ºi ªitov – nu Fidel – au dus lumea
pe marginea rãzboiului nuclear.

În 1971 am vizitat Cuba ca membru al delegaþiei
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guvernului român care asista la a 10-a aniversare a victoriei lui Castro de la
Plaja Girón (Golful Porcilor). La câteva zile dupã ceremonie, Raúl m-a invitat
la pescuit împreunã cu Sergio del Valle. Celãlalt oaspete era un civil sovietic
pe care mi l-au prezentat drept Aleksei Alekseiev. “Ãsta e ªitov”, mi-a ºoptit la
ureche Valle. “Acum este asesorul lui Allende” (Salvador Allende fusese ales
preºedinte al Chile în noiembrie precedent.) Acolo, pe iaht, am înþeles cã Raúl,
ºi nu Fidel, þinea practic frâiele revoluþiei cubaneze.

În 1971 am pregãtit o vizitã oficialã a lui Ceauºescu la Havana ºi am stat
mereu alãturi de el în timpul acesteia. Fidel era liderul vizibil. Raúl era
factotum. Prima Doamnã era Vilma Espín, soþia lui Raúl. Elenei Ceauºescu nu
i-a convenit, dar ulterior s-au înþeles de minune. Amândouã pretindeau cã sunt
chimiste, ambele se alãturaserã Partidului Comunist înainte de a ajunge la
putere în þãrile lor, amândouã erau membre ale Consiliului de Stat ºi
amândouã erau preºedinte a Federaþiei Femeilor în þãrile respective.

În timpul vizitei, fraþii Castro ºi Ceauºescu au pus bazele unui comerþ
internaþional de droguri.

Voiau sã inunde lumea cu droguri. “Drogurile pot aduce mult mai multe
daune imperialismului decât armele nucleare”, afirma Fidel. “Drogurile o
sã erodeze capitalismul din interior”, ºi Raúl era de acord.

N-am auzit niciodatã vorbindu-se despre “bani”, dar eu administram deja
banii pe care România îi câºtiga cu propriul sãu trafic de narcotice. Totul intra
în contul personal al lui Ceauºescu. În 1978, când am plecat din România
definitiv, contul, denumit AT-78, conþinea circa $400 milioane. 

În 2005, Fidel s-a înfuriat când revista Forbes i-a estimat averea la circa
$500 milioane. Anul acesta, revista ºi-a revizuit estimarea la $900 milioane.

Þinând seamã de mizeria care existã în Cuba, cu certitudine cã suma este
mai mult decât suficientã pentru a mitui aliaþi ºi a cumpãra câþiva noi.

În 1973 am petrecut o „vacanþã de lucru” la Havana. Raúl mi-a oferit o vizitã
printr-o enormã fabricã ce producea valize cu fund dublu ºi alte dispozitive de
securitate pentru transportarea în secret a armelor ºi explozibilelor în scopuri
teroriste. Pe atunci, DGI a lui Raúl lucra frenetic ca sã amplifice influenþa
politicã cubanezã în America de Sud ºi în Lumea a Treia. În mod special,
încercau sã consolideze puterea sandiniºtilor în Nicaragua, sã provoace un
sângeros rãzboi civil în El Salvador ºi sã ajute MPLA, sprijinit de sovietici ºi
cubanezi, ca sã ajungã la putere în Angola. DGI ºi militarii lui Raúl aveau de
asemenea mulþi asesori ºi instructori în bazele Organizaþiei pentru Eliberarea
Palestinei ºi îºi creaserã o strânsã colaborare cu Libia, Yemenul de Sud ºi
Frontul POLISARIO pentru Eliberarea Saharei Occidentale.

La mijlocul anilor ’70, DIE condusã de mine lucra împreunã cu DGI a lui
Raúl ca sã sprijine Forþele Armate de Eliberare a Columbiei (FARC), o
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organizaþie insurgentã antiamericanã al cãrei obiectiv era difuzarea
comunismului în America de Sud. În decembrie 1974 Raúl a venit la Bucureºti
sã solicite sprijin politic ºi de securitate pentru noul Directoriu de Eliberare
Naþionalã, o grupare Partid/ Securitate care trebuia sã coordoneze lagãrele de
antrenare de partizani ºi teroriºti ºi sã întãreascã miºcãrile de „eliberare
naþionalã” ºi guvernele antiamericane ca cele din Nicaragua ºi Granada. ªi-a
realizat cele douã obiective.

Desigur, de mult timp nu mai am acces la informaþii privind exportarea
terorismului ºi revoluþiei de cãtre Raúl, dar am observat cã în 2001 FARC a
sechestrat în mod mârºav 13 legislatori columbieni în Cali ºi au reþinut-o pe
candidata la preºedinþie Ingrid Betancourt. La 13 februarie 2003, FARC a
doborât un avion al CIA de supraveghere electronicã în sudul Columbiei,
sechestrând trei ofiþeri CIA. Acum FARC a lui Raúl încearcã sã rãstoarne
guvernul preºedintelui Álvaro Uribe, al cãrui tatã a fost asasinat de FARC în
1983. Am mai observat cã preºedintele Venezuelei Hugo Chavez, care-i
admirã nespus pe fraþii Castro, a ameninþat cu suspendarea exportului de
petrol în SUA ºi plãnuieºte începerea unui rãzboi convenþional contra þãrii
vecine Columbia, principalul aliat al SUA în regiune.

Nici înãuntrul nici în afara Cubei nu are nimeni o imagine clarã despre
starea de sãnãtate a lui Fidel din punct de vedere fizic sau politic. Totuºi, se
întâmplã ceva ce Raúl putuse sã înveþe de la maeºtrii sãi de la KGB. Leonid
Brejnev a murit la 10 decembrie 1982, dar preºedintele KGB, Iuri Andropov, a
þinut secretã moartea lui timp de mai multe zile ca sã câºtige timp ºi sã se
consolideze la putere. Odatã ajuns în conducerea Kremlinului, cinicul
Andropov s-a grãbit sã se prezinte Occidentului drept un comunist „moderat”,
un om sensibil ºi cald care probabil prefera sã tragã câte o duºcã ocazionalã
de scotch, era încântat sã citeascã romane englezeºti  ºi sã asculte jazz
american. Totul era minciunã.

Posibil ca Raúl sã încerce sã se prezinte ca un reformator ºi un pacifist. Dar
epoca secretului din vremea lui Andropov a trecut. Sper ca alþii care îl cunosc
pe Raúl la fel de bine cum l-am cunoscut eu pe Ceauºescu sã facã un pas
înainte, sã-l dezbrace din punct de vedere politic ºi sã-l arate lumii aºa cum
este în realitate: un asasin ºi un terorist internaþional care a adunat o avere
imensã din traficul de arme, droguri ºi fiinþe umane.

Despotul cedeazã în faþa cui îl înfruntã, nu a cui se umileºte, cu
singurul sãu mod de a ceda, care este sã disparã. Pe cei care îl sfideazã
îi respectã, pe complicii sãi niciodatã. «José Martí (1853-1895), poet ºi erou
naþional al poporului cubanez.»

Traducere din spaniolã de Micaela Ghiþescu
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Despre limba de lemn s-a scris cu precãdere dupã
1989. În acest moment existã numeroºi autori care au
analizat acest subiect: Tatiana Slama-Cazacu,
Cristiana Nicola-Teodorescu, Valeria Guþu Romalo,
Rodica Zafiu, I. Funeriu º.a. Dincolo de abordarea
teoreticã, în care existã polemici referitoare la definiþie
ºi trãsãturi, sintagma limbã de lemn a intrat ºi în
vorbirea curentã, unde sensul ei iniþial s-a diluat.

Deºi existã mai multe studii pe aceastã temã,
opiniile lingviºtilor sunt diverse. De aceea consider cã
este necesar un studiu aprofundat al fenomenului,
studiu care se poate înfãptui într-un mediu universitar.

Pornind de la legenda despre experimentul lui
Frederic cel Mare, cel care a dorit sã cunoascã limba
originarã a omenirii, aºteptând ca aceasta sã fie vorbitã
de niºte copilaºi perfect îngrijiþi, însã cu care nu a vorbit
nimeni, niciodatã, Andrei Pleºu ajunge la  concluzia cã
„limbajul nu e o anexã a condiþiei umane, o piesã
auxiliarã în economia ei biologicã ºi socialã; limbajul e,
pentru om, o realitate de acelaºã rang ca hrana ºi
aerul; e nutritiv ºi, ca atare, vital. A vorbi nu e a face un
simplu exerciþiu de «comunicare» – cum se
mulþumeºte sã creadã o însemnatã secþiune a
lingvisticii moderne. A vorbi e a-þi vitaminiza (sau a-þi
otrãvi) interlocutorul”1. 

Dincolo de mijlocul de comunicare, limba este darul
ºi puterea fiecãrui om de a se construi pe sine, de a-ºi
vitaminiza interlocutorul.

În comunism însã, construirea de sine prin limbaj
s-a transformat în deconstrucþie. La început, pentru a
scãpa de închisoare trebuia sã-þi torni prietenii, colegii,

MARIANA BÃTRÂN

Limba de lemn –
instrument 
al ideologiei totalitare
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cunoºtinþele; pentru a nu intra în închisoare trebuia sã
te dezici de propriul trecut, de ideile ºi sentimentele pe
care le-ai avut; pentru a ieºi (cu precãdere în 1964, dar
nu numai) din închisoare trebuia sã semnezi o
declaraþie; pentru a fi un comunist model trebuia sã-þi
faci autocritica, iar pentru a rezista pur ºi simplu trebuia
sã-þi ascunzi gândurile ºi sentimentele. Astfel,
prieteniile legate în timp s-au destrãmat, verticalitatea
ºi onestitatea s-au spulberat. 

De cele mai multe ori, limbajul nu a mai fost o cale
de a-þi vitaminiza interlocutorul sau chiar propria
persoanã ci din contrã, comunistul model trebuia sã-i
trãdeze pe cei din jurul sãu, sã fie un informator.
Datoritã fricii care s-a instaurat treptat, dar sigur, orice
om conºtient de timpurile în care trãia încerca sã-ºi
tempereze exprimarea ori sã-ºi ascundã contrarietate
vizavi de realitatea înconjurãtoare ori faþã de
conducerea þãrii. Aceastã discrepanþã între gând ºi
exprimare nu a contribuit decât la menþinerea unui foc
mocnit al nemulþumirii.  

Schimbarea valenþelor pozitive ale limbajului s-a
produs odatã cu preluarea puterii de cãtre comuniºti.
Astfel, apariþia ºi existenþa limbii de lemn este justificatã
prin existenþa unui regim totalitarist, în care ideologia
este transmisã prin fiecare cuvânt ºi impunerea unui
tipar lingvistic reducþionist, prin care se doreºte
îngrãdirea libertãþii de exprimare, implicit ºi limitarea
posibilitãþii de a gândi. 

Pe lângã trãsãturile lingvistice, asupra cãrora nu voi
insista (cuvinte interzise ori evitate, cuvinte care suferã
mutaþii de sens, apariþia unor cuvinte noi, folosirea
abrevierilor, preponderenþa substantivelor, a
adjectivelor, dispariþia pronumelor la persoana întâi,
maniheismul, eufemismul, monologul, cliºeul º. a.)
limba de lemn este caracterizatã ºi de prezenþa
realitãþilor extra-lingvistice precum: un regim politic
totalitar în care se manifestã cenzura, monopolul,
teroarea, coerciþia, minciuna ºi are ca scop înjosirea ºi
umilirea omului.

În limba de lemn ideologia nu mai este transmisã
doar în discursurile politice ori propagandistice, ci este
infuzatã aproape în fiecare cuvânt. Începând cu

Mariana Bãtrân
(n. 1984), profesoarã
de limba ºi literatura
românã; studii 
teologico-lingvistice 
de master, lucrarea 
de disertaþie având 
ca subiect „Limba 
de lemn în unele 
manuale ºcolare“
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limbajul folosit în presã, în cãrþile de istorie ºi chiar în
manualele ºcolare, limba de lemn îºi întinde tentaculele
pretutindeni.

În decursul a jumãtate de secol de folosire a limbii
de lemn s-au fixat anumite cliºee verbale, anumite
stereotipii de exprimare ºi de gândire. Chiar dacã
regimul politic totalitar a încetat odatã cu revoluþia din
1989, limba de lemn a continuat sã fie folositã (din
inerþie, din obiºnuinþã) o perioadã relativ scurtã. Însã
treptat, lumea a simþit gustul libertãþii, care a fost
transpus ºi în vorbire, realizându-se astfel o
îndepãrtare clarã faþã de limba de lemn. Relicve ale
limbii de lemn mai existã, însã acestea sunt relativ
izolate.

În prezent, expresia limbã de lemn este folositã
pentru a descrie monotonia unei exprimãri
rudimentare. Datoritã folosirii frecvente, ºi de cele mai
multe ori de cãtre persoane care nu au o culturã
filologicã, sintagma ºi-a lãrgit sensul, însemnând cel
mai adesea doar o vorbire cliºeizatã. Chiar dacã
schimbãrile de sens sunt fireºti în dinamica
vocabularului unei limbi, nu trebuie sã uitãm de sensul
prim al expresiei limbã de lemn. 

Françoise Thom susþine cã limba de lemn a fost
impusã Rusiei ºi sateliþilor ei de partidul bolºevic2.
Odatã cu anexarea de noi teritorii ºi cu intrarea mai
multor þãri în sfera de influenþã sovieticã, limba de lemn
s-a rãspândit rapid.

S-a rãspândit în absolut toate discursurile publice.
Iar urmãrile nu sunt deloc neglijabile. Pentru a ne feri
însã de asemenea capcane ale unor relicve lingvistice
trebuie sã cunoaºtem în primul rând originea
fenomenului ºi trãsãturile sale. Dacã în prezent s-a
introdus în ºcoli un curs opþional despre comunism,
dacã se învaþã inclusiv despre fenomenul Piteºti,
consider cã este necesar, cel puþin la nivel universitar,
ºi studiul limbii de lemn. 

1 Andrei Pleºu,
rãspunsul oferit
anchetei CNA „De la
limba de lemn la limba
de promter”, decembrie
2006, în Limba de lemn
în presã, vol. coord. de
Ilie Rad, Ed. Tritonic,
Bucureºti, 2009, 
p. 358.

2 Limba de lemn,
Françoise Thom, Ed.
Humanitas, Bucureºti,
2005, p. 179.
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Secolul XX a fost pentru Europa un secol al
mãcelurilor, al masacrelor ºi al dezumanizãrii, prin
atrocitãþi mascate ºi justificate fie de teoria purificãrii
rasei ºi a spaþiului vital, fie de teoria „omului nou” comu-
nist. Ambele teorii sunt de sorginte totalitarã, ambele nu
au nicio justificare sau fundamentare ºtiinþificã,
provenind de la doi mari satrapi antagonici ai Europei ºi
aplicate de slujitorii acestora cu toatã minuþiozitatea,
fapt ce a provocat milioane de victime nevinovate.
Lagãrele de concentrare Oradour, Lidice, Malmedy,
Varºovia – martirizatã în comun de cei doi –, KATYN ºi
aproape 45 de ani de suprimare a evoluþiei normale a
þãrilor din Sud-Estul Europei, sunt imagini ºi consecinþe
apocaliptice care nu trebuie sã se mai repete. N-am
uitat de Dresda ºi Hiroºima, care sunt tratamentele
homeopatice ale Rãului.

Cele provocate deliberat de un scelerat au fost deja
pedepsite – dacã Tribunalul din 1946 a fost îndeajuns.
Dar cele provocate – tot deliberat – de cel de-al doilea
scelerat încã le mai discutãm ºi disecãm dupã 60 de
ani, încã le mai suportãm consecinþele, încã mai existã
universuri familiale ºi oameni mutilaþi fizic ºi sufleteºte,
dar ele sunt încã nepedepsite oficial – ci doar în
conºtiinþa universalã.

Pe scurt despre KATYN, despre care nu mai arãtãm
cine ºi când a comis aceastã abominabilã crimã, cãci
se cunosc criminalii încã din 1943 ºi s-au confirmat ofi-
cial, de când un preºedinte rus a predat un DOSAR
KATYN autoritãþilor poloneze.

Polonia a suferit patru scindãri în istoria sa,

ADRIAN MATACHE

Din nou despre Katyn

Notã
Despre crimele de la

Katyn vezi ºi Memoria
nr. 3: „Am fost complice
la o crimã de rãzboi” de
Rodica Bircle-Marta ºi
„Katyn-ul ºi katynizarea”
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polonezii fiind un popor viteaz ºi nobil al Europei, dar copleºit de vecinii sãi.
Deci avem:
1. Un Tratat de pace între Polonia, Ucraina ºi Rusia, semnat la Riga în 18

martie 1921, ce stabileºte frontiera de stat a Poloniei, recunoscutã de cãtre
Aliaþi prin Conferinþa ambasadorilor din 15 martie 1923, în conformitate cu
Tratatul de la Versailles.

2. Protocolul dintre Estonia, Letonia, Polonia, România ºi U.R.S.S. privind
renunþarea la rãzboi ca instrument al politicilor naþionale, semnat la Moscova
la 9 februarie 1929.

3. Pact de NEAGRESIUNE între Polonia ºi U.R.S.S., semnat tot la Moscova
la 25 iuie 1932, cu o extensie pânã în decembrie 1945, tot acolo semnatã la 5
mai 1934.

4. Convenþia pentru definirea AGRESIUNII, semnatã la Londra, la 3 iulie
1933.

5. Alte convenþii, protocoale ºi tratate convenite între þãrile Europei privind
regulile generale ale rãzboiului, tratarea prizonierilor de rãzboi ca ºi statutul
acestora – cel din urmã desconsiderat de Rusia Sovieticã, ce avea cu obsti-
naþie concepte antiumanitare.

Niciunul dintre satrapi nu le-a respectat în cadrul acþiunilor lor pentru un
Reich de 1000 de ani sau pentru extinderea mondialã a revoluþiei socialiste. Se
cunosc „frãmântãrile” de la München din 1938 ºi consecinþele nepunerii la timp
a piciorului în prag în faþa unuia dintre satrapi, odiosul Tratat Ribbentrop-
Molotov ºi dezlegãrile date celui de al doilea satrap la Teheran (1943),
Moscova (1944), Yalta, Potsdam (1945).

Când Polonia era cu faþa la un duºman din Vest, copleºitor prin tehnicã ºi
pregãtire, iar armata polonezã, cu toatã îndârjirea ºi vitejia fiilor sãi, era
aproape de epuizare, alt inamic, din Est, la fel de copleºitor ºi de mult timp
pregãtit logistic, loveºte pe la spate, ignorând deliberat tratatele semnate ºi
situaþia disperatã a  unui nobil popor, pe motiv cã a venit sã „protejeze” viaþa ºi
avutul celor din estul Poloniei, în contextul în care guvernul polonez ºi statul
polonez nu mai existau efectiv ºi oficial. Aceastã înjunghiere pe la spate s-a
fãcut prin înþelegere scrisã cu celãlalt invadator, un act odios ce nici pânã
astãzi nu a fost practic ºi oficial anulat ºi ale cãrui consecinþe catastrofale pen-
tru milioane de victime n-au fost nici mãcar parþial remediate. Prin aceastã
„protejare”, enunþatã în mod samavolnic ambasadorului polonez Grzybowski la
Moscova, la ora 3 în dimineaþa invaziei, de cãtre Molotov-Skriabin (a se vedea
procedura similarã la raptul din iunie 1940 fãcut României), au fost luaþi ca pri-
zonieri de rãzboi cam un sfert de milion de polonezi, cei mai mulþi militari, dar
ºi ofiþeri de rezervã neconcentraþi, civili titraþi, gãrzi de frontierã, cu scopul pre-
meditat de a decapita naþiunea polonezã de cei ce erau – sau puteau fi –
potenþiali factori de conducere. Dupã o perioadã de 6 luni de interogatorii la
care au fost supuºi circa 15.000 de ofiþeri deþinuþi în 3 lagãre principale –
KOZIELSK, STAROBIELSK, OSTASKOV, tot aºa cum se face la o secþie de
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poliþie care se respectã cu niºte criminali de drept comun – fotografii, ampren-
tãri, dosare personale de anchetã – a urmat o selecþie dictatã telefonic de la
Moscova. Deci de la cel mai înalt nivel al autoritãþilor bolºevice. Interogare cu
bãtaie lungã în timp ºi spaþiu din planurile Kremlinului, pentru urmãtoarea
miºcare în Europa. Cele 3 lagãre au fost evacuate printr-o operaþie de logisticã
de neînchipuit decât în practica hitleristã (vagoane Stolâpin punctuale, crimi-
nali pe diverse specialitãþi, dar mai ales specializaþi pe glonþul în ceafã de la 5
cm distanþã, planificarea transporturilor în funcþie de capacitatea de „muncã” a
ucigaºilor, frânghii tãiate la aceeaºi lungime, suficiente încãrcãtoare de pistol
încât s-au gãsit chiar nefolosite, cãzute în gropi, cagule la discreþie, camioane
acoperite numite „corbii negri” cu benzina asiguratã, gropi presãpate ºi calcu-
late de „arhitecþii” minuþios organizatului masacru, ordonat ºi planificat de
Moscova, pânã ºi tineri puieþi de pomi pentru mascarea întru eternitate).

Rusia bolºevicã, în stare de pace – dupã o insignifiantã acþiune „umanitarã
de protejare” a celor de peste graniþa sa – deþine prizonieri de rãzboi fãrã ca
rãzboiul sã fie declarat Poloniei. Culmea, la 28 septembrie guvernele celor doi
satrapi ai Europei ºi-au strâns mâna deasupra unei mese copioase luatã în
Polonia, felicitându-se reciproc ºi în scris pentru pacea instauratã prin eforturile
lor în zonã, promiþându-ºi consultãri reciproce în loc de încruciºãri de sãbii.
Câtã fãþãrnicie de ambele pãrþi! Numai un exemplu:

Când apãrãtorii oraºului Lvov au opus o rezistenþã neprezumatã de niciunul
dintre atacatori, lipsa de scrupule ºi-a spus cuvântul din partea acelui stat care
se considera cel mai... Germanii din Vest erau deja obosiþi, dar „colegii” din Est,
plini de o viclenie fatalã. Prin negociere, ruºii au promis eliberarea ofiþerilor
polonezi ºi asigurarea subzistenþei lor pe transportul lor spre România în
schimbul capitulãrii oraºului care nu avea perspective reale de salvare.
Generalul polonez Langner a acceptat ºi semnat condiþiile de capitulare nego-
ciate. Ofiþerii polonezi au fost încãrcaþi în vagoane, dar locomotivele au „rãtã-
cit” drumul spre România ºi au ajuns în Rusia.

Atunci când Rusia Sovieticã a fost invadatã de Wehrmacht, ea s-a aflat în
situaþia prin care trecuse anterior Polonia, având deci interese similare aces-
teia, adicã respingerea ºi excluderea invadatorului de pe propriul teritoriu.

Iar atunci când Uniunea Sovieticã s-a simþit gâtuitã pânã aproape de
Moscova ºi Leningrad, guvernul polonez în exil de la Londra a cerut guvernu-
lui sovietic sã elibereze prizonierii polonezi de rãzboi, spre a construi pe terito-
riul U.R.S.S. o armatã polonezã care sã lupte contra duºmanului comun. De
abia la 30 iulie 1942, dupã multe pertractãri, se semneazã un agrement
polono-sovietic privind amnistierea tuturor polonezilor deþinuþi în lagãrele
sovietice. Dar la acea datã acest agrement nu mai era eficacient decât pentru
civilii deþinuþi ºi pentru circa 450 de ofiþeri selectaþi în urma interogatoriilor ºi
separaþi în lagãrul de la Pavliºev-Bor ºi Griazoveþ. Aceºtia aveau vederi pro-
nunþate de stânga în raport cu celelalte mii de ofiþeri, trimiºi la glonþ în ceafã în
martie-aprilie 1940. Toþi aceºtia au evadat în Manciuria dupã ce au fost „eli-
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beraþi” de noi, a explicat Kremlinul, la întrebãrile insistente ale diplomaþilor ºi
generalilor polonezi, ca ºi când dupã rãzboiul din Manciuria graniþa esticã ar fi
rãmas bulevard. Când Stalin a dat acest rãspuns, de alãturi, „eminenþa” sa
cenuºie a dat aprobativ din cap. Toate eforturile diplomatice, conversaþiile din
cadrul audienþelor, listele de prizonieri date, fãcute cu acribie de cãtre prof.
KOT, generalii ANDERS ºi SIKORSKI, s-au soldat cu ridicãri din umeri în faþa
solicitãrii de eliberare a circa 10.000 de ofiþeri polonezi.

Cei mai înalþi conducãtori bolºevici evitau obstinat orice rãspuns precis,
amânau, promiteau – Vîºinski, gen. Nasedkin, gen. Raichman de la NKVD.
ªtiau ei ce ºtiau, de la Stalin ºi Beria pânã la ultimul pistolar.

Toate aceste fapte, adicã:
- luarea de prizonieri din rândul militarilor activi, într-un rãzboi nedeclarat,

contrar unor tratate asumate;
- deþinerea unor civili cu pregãtiri universitare, preoþi ºi administratori;
- deþinerea unor ofiþeri de rezervã neconcentraþi în 1939;
- interogarea, urmatã de selectarea ºi apoi uciderea pe grupe într-un mod

de neimaginat de niciun om normal, având în vedere statutul lor;
- ascunderea crimei, lãsând însã dovezi asupra victimelor (jurnale perso-

nale, ziare, scrisori, legitimaþii), dar jefuind obiectele de valoare;
aratã prezumþia celor ce au gândit la Kremlin viitorul comunismului în

Europa, cã Rusia Sovieticã nu va fi „vizitatã” de nimeni din afara graniþelor.
Coroborând toate aceste fapte cu cele relatate de defectorul Victor Rezun

Suvorov, cu logistica militarã pregãtitã în vestul teritoriului rus încã din 1939 ºi
în ciuda unei alte crime, decapitarea Armatei Roºii, se confirmã fãrã niciun
dubiu cã în mintea satrapului moscovit ºi a cercului sãu de executanþi obedi-
enþi se conturase încã de pe atunci întinderea spre Europa, cine ºtie pânã
unde. Deci printr-o decapitare antecalculatã a vecinilor cu care aveau tratate,
îºi pavaserã drumul facil cãtre o înrobire a primelor popoare ce vor fi invadate.
Nici Hitler nu a fãcut asta în prealabil. Altfel nu se explicã interogatoriile ºi
dosarele care, de exemplu la Kozielsk, au fost dirijate de manieratul ºi intelec-
tualul NKVD-ist Zarubin, care trebuia sã inducã o speranþã de eliberare ºi de
mai bine celor ce mâine trebuiau sã fie trimiºi la glonþ, ca neconvenabili, altã
minusculã parte fiind pãstraþi drept Cal Troian. Chiar ºi unele familii cu copii ale
ofiþerilor polonezi au fost deportate în Kazahstan sau Siberia. Curãþare preala-
bilã de teren. De ce imediat dupã 28 iunie 1940 s-au fãcut deportãri similare
din Basarabia, Bucovina ºi Þinutul Herþa, care au culminat cu cea din 13 iunie
1941? Scopul apare evident. Dupã 1943, minciuna ºi ipocrizia unor guvernanþi
de la Kremlin au însoþit în mod permanent actele oficiale ºi conversaþiile celor
vinovaþi de masacrul de la Katyn, chiar în cercul aliaþilor, ºi dupã aceea, pânã
în anii ’80. Nu insist decât cu douã-trei exemple, mai puþin cunoscute publicu-
lui.

Ruºii, dupã „ancheta” lor din 1944, au afirmat cã cei împuºcaþi la Katyn sunt
victimele germanilor ocupanþi din vara lui 1941, „producând” chiar acte datate
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în sprijinul acestei afirmaþii. Dar când fiica ambasadorului american Harriman,
ziaristã, a întrebat la Katyn de ce victimele erau în haine de iarnã, aceasta a
primit puerilul rãspuns cã vara, în zona respectivã, este frig (la circa 540 latitu-
dine nordicã, în câmpie, în august).

Dr. MARCOV, din partea Bulgariei în Comisia Medicalã Internaþionalã, care
a executat obducþii la Katyn în 1943, în prezenþa prof. F. Naville din partea
Elveþiei, a fost obligat dupã septembrie 1945 de un tribunal bulgar aflat sub dic-
tatura ocupantului rus sã-ºi retracteze semnãtura de pe raportul de expertizã
medico-legalã ºi la fel la Nürnberg. Ce s-a întâmplat ulterior cu acest specia-
list ºi familia lui?

Prof. Neville a fost interpelat în faþa Consiliului Federal Elveþian pentru
„colaborare” cu fasciºtii, deºi era cunoscut ca fiind antifascist. Interpelarea s-a
iniþiat la instigarea comunistului Jean Vincent, din partea unui partid minuscul,
Partidul Muncii din Elveþia, înfiinþat în 1944 cu stipendierea Moscovei.

De ce a fost cãutat ºi urmãrit Dr. Alexandru Birkle în 1945 la Bucureºti? Spre
a-ºi retracta în mod similar semnãtura de pe acelaºi raport. A reuºit sã ajungã
la New York, unde a practicat medicina, nearãtând prin ce ºi de ce a trecut,
acest lucru fiind periculos chiar ºi acolo. Probabil cã urmaºii lui Roosevelt, care
personal nu putea sã creadã cã Uncle Joe ar fi putut fi criminal atroce, au fãcut
precum cele trei maimuþe de pe biroul lui Canaris, atunci când se vorbea
despre Katyn.

Uciderea unui om este o crimã, iar un milion de uciºi este doar o statisticã,
a spus Djugaºvili, dar nimic din aceste crime, oricât de „mici” sau de mari sunt,
nu trebuie uitat ºi mai ales nepedepsit, spre nerepetare ºi pentru educarea
generaþiilor ce urmeazã.

Crima de la Katyn, încã nepedepsitã oficial ci blamatã doar în conºtiinþa
popoarelor, este o crimã nu numai împotriva poporului polonez, ci ºi împotriva
poporului rus, care de atunci a fost privit cu ochiul oprobriului public universal.

Atunci când ªtefan cel Mare ºi Sfânt, în 1504, era pe patul de moarte, el a
spus celor ce-i vegheau sfârºitul (nu pot reproduce exact): „când aþi fi la strâm-
toare, mai bine faceþi vorbã cu turcul, decât cu rusul”! Aceasta era chintesenþa
experienþei sale, dupã 47 de ani de domnie, de lupte ºi zbatere pentru înflorirea
Moldovei ºi pãstrarea ei curatã de hoardele strãine. Dar dupã 436 de ani, aces-
te hoarde au venit din nou (ºi nu pentru prima oarã), la doar douã luni dupã
abominabila crimã, spre a mai face una, tot cu oameni nevinovaþi... 26 iunie
1940.

Ce s-a întâmplat cu dr. Orsos, cu dr. Hajek, cu dr. Subik? 
Pe când vom avea o sesiune similarã pentru „Katyn”-ul românesc, al

românilor de la Fântâna Albã (Varniþa Camencei), o Golgotã a Bucovinei,
Crasna, Igeºti ºi multe alte locuri, unde nu s-a mai folosit pistolul, ci mitraliera?
ªi aceste crime au rãmas parþial necunoscute poporului nostru, dar mai ales
criminalii ºi autoritãþile au rãmas nepedepsiþi.
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Uneori, fãrã sã vrei, te ataºezi nu numai de prieteni,
de fiinþe, dar chiar ºi de obiecte. Nu este un lucru
nefiresc, ieºit din comun. Sunt obiecte care îþi devin
dragi pentru cã ele te-au scos din încurcãturã, te-au
ajutat sã stabileºti performanþe, sã ai rezultate
neaºteptate, nebãnuite de alþii. Aºa s-a întâmplat sã ne
ataºãm ºi noi, echipa de cercetãtori de la Laboratorul
de Informaticã al Spitalului Judeþean Satu Mare: ne-am
ataºat cu toþii de un calculator frumos ºi performant,
primul din seria Independent 100, care a rãmas în þarã
ºi care a trecut Carpaþii, pentru a ajunge la Satu Mare.
Emoþiile au fost mari, repartizarea lui la noi a fost o
excepþie care ne-a bucurat pe toþi. 

Mari întreprinderi ale industriei, chiar institute de
cercetare stãteau la rând ºi aºteptau sã fie dotate cu
tehnicã de calcul, iar noi, brusc, am devenit proprietarii
acesteia. În atmosfera generalã, care subevalua
activitatea de cercetare, aceasta era o adevãratã
surprizã. Am fost în delegaþie dupã computer la Fabrica
de Calculatoare Electronice Bucureºti, iar cei de acolo
erau surprinºi cã unul dintre primele lor produse
originale iau drumul spre un colþ de þarã în care se afla
Satu Mare. 

Dupã instalarea „Independentului” a fost o perioadã
de efervescenþã în activitatea noastrã ºi a
colaboratorilor pe care îi aveam. Rezultatele erau din
ce în ce mai bune, mai evidente ºi mai interesante. 

La un moment dat, cei de la Bucureºti, din minister,
m-au anunþat cã trebuie sã plecãm cu dispozitivele
realizate de noi la Expoziþia de la Moscova din 23
august 1981. Bineînþeles cã o astfel de expoziþie a fost

VIRGIL ENÃTESCU

„Silezienii” 
de la Satu Mare*

*Þesãtorii din Silezia
au distrus rãzboaiele
mecanice de þesut
crezând ca opresc
istoria la nivelul anului
1812.

Nãscut la 11
noiembrie 1940, în
Braºov, autorul este
medic psihiatru,
având o specializare
ºi în informaticã.
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bine organizatã, iar transportul prototipurilor
create de noi a fost realizat în condiþii
deosebite, chiar excelente. La Moscova, am
fost invitat sã vizitez Laboratoarele de
cercetare ale Secþiei de Neurologie a
Academiei Medicale a U.R.S.S.

Acolo, mi s-au arãtat lucruri foarte
interesante, iar eu mi-am dat seama cã este
vorba doar de o micã parte din cercetãrile de
vârf. Astfel, se fãceau, încã de pe atunci,
culturi de neuroni in vitro, culturi controlate ºi
dirijate prin programe automate. Se studiau
efectele diferitelor substanþe asupra
sinapselor, dentritelor, dezvoltãrii neuronilor
ºi axonilor etc. Interlocutorul meu,  pe lângã
pregãtirea sa profesionalã deosebit de înaltã,
era o persoanã extrem de cultã.

Dar surpriza cea mai mare a fost atunci
când mi-a fost prezentat, ca vârf al tehnicii
din dotare, un calculator de tip PDP, importat din America. Acesta era identic
cu „Independentul” de care dispuneam ºi noi. De altfel, „Independentul” era o
copie a PDP-ului american. Moscovitul a rãmas surprins când i-am spus cã ºi
eu, în România, dispun de un astfel de calculator. Bunul simþ ºi educaþia l-au
oprit sã mã contrazicã, dar exclamaþia scãpatã: „Cum? Aveþi aºa ceva în
România? ªi, mai ales, în provincie?” m-a fãcut sã-mi dau seama cã nu m-a
crezut. 

Peste un an, la Satu Mare a fost chemat academicianul M. Drãgãnescu,
directorul Institutului Central de Conducere ºi Informaticã, pentru a vedea
starea dotãrilor ºi a utilizãrii tehnicii de calcul. El era cel care repartiza tehnica
de calcul la noi în þarã ºi lui îi datoram prezenþa „Independentului” în cercetarea
medicalã. Întâi, a fost dus la UNIO, o uzinã mare, cu producþie deosebitã de
utilaj minier, apoi la IPSUIC, o uzinã performantã ce exporta utilaj pentru
industria chimicã ºi, în final, la noi, la Laboratorul de Informaticã al Spitalului
Judeþean din Satu Mare.

Forurile locale cereau ca un astfel de calculator sã treacã în dotarea
industriei, nu sã îºi piardã timpul ºi valoarea la un spital. Profesorul M.
Drãgãnescu ne-a întrebat, pe rând, pe cei trei reprezentanþi ai centrelor
vizitate:

– Voi ce faceþi la UNIO? 
– Gestiune ºi bazã de date. 
– Dar voi, la IPSUIC? 
– Tot gestiune ºi bazã de date, dar încercãm sã urmãrim ºi producþia. 
– Ei, vedeþi, aici, în acest laborator se studiazã patternuri, elementele de
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recunoaºtere specifice inteligenþei artificiale ºi azi, mâine utile în roboticã. Se
analizeazã domenii noi ca parametrii mersului, fondul sonor al vorbirii,
traducerea gesticii etc. Acest lucru nu îl face nimeni, pe când bazele de date
se fac peste tot. O þarã întreagã realizeazã baze de date. De aceea trebuie ca
„Independent” sã rãmânã aici.

ªi au trecut ani, au apãrut lucrãri publicate în strãinãtate, au apãrut cãrþi cu
noul domeniu publicate la noi. Lumea academicã a confirmat valoarea
cercetãrilor efectuate de noi. Dar aceasta era o elitã restrânsã ºi, în general,
pentru aºa ceva nu se fãcea reclamã. Treptat, informatica a început sã intre în
medicinã. Dar lupta unor oameni împotriva noului, împotriva cunoaºterii, a
ºtiinþei a luat o formã mai mult decât bizarã.

În momentul în care s-a împlinit termenul de utilizare, directorul economic
(cel care ar fi trebuit sã aplice informatica în spital) a cerut de urgenþã casarea
calculatorului Independent 100. ªi pentru a fi sigur cã nimeni nu-l va mai putea
folosi, a trimis pe ºeful de la atelier, cu ciocan ºi topor, de l-a fãcut bucãþi.
Fetele de la informaticã se uitau uimite cu ce urã se distrugea un instrument.
Acel moment îmi aduce aminte de fanatismul celor care au distrus Biblioteca
din Alexandria, al celor care au distrus o mare parte din tezaurul culturii
româneºti, al celor care au distrus, mai nou, celebrele statui ale lui Budha din
Afganistan. Finalul însã a clarificat izvorul energiilor descãtuºate pentru a-l
distruge. „Ei, acum nu-l veþi mai putea duce nici la o expoziþie, nici la muzeu”.

ªi, încã o datã, se pare cã prostia a învins.
Un astfel de final ar trebui sã te descurajeze. Dar, ceva, un resort interior,

pe care doar cercetãtorii îl pot avea, a rãsturnat întreaga scarã de aprecieri. În
fond, asta era un argument pentru condiþiile subiective în care am desfãºurat
cercetarea câteva decenii. De la minimalizare, bagatelizare, ironie pânã la
invidie ºi chiar urã, toate au colorat atmosfera ce trebuia sã stimuleze
cercetarea. Dar sunt prea puþini aceia care ºtiu cã la fel ca hrana, la fel ca
oxigenul, omul are nevoie nu numai de afectivitate, comunicare, viaþã socialã,
ci ºi de satisfacerea curiozitãþii. Tocmai prin aceasta ne-am ridicat ºi ne-am
despãrþit de regnul animal, fãcând eforturi de cunoaºtere. Aceasta este o
dimensiune specific umanã. ªi unii fac din ea o pasiune. Satisfacþia rezolvãrii
unei probleme, a realizãrii înþelegerii unei legãturi între fenomene, a funcþionãrii
unui model experimental sau a unui prototip este o satisfacþie colosalã pe care
o elitã, tot mai largã, a oamenilor de ºtiinþã o încearcã.

Nu poþi pretinde de la cei ce-s fericiþi doar prin cumul de bunuri, prin
satisfacerea instinctelor alimentare sau a altor tipuri de impulsuri sã înþeleagã
o satisfacþie atât de abstractã ca cea a creativitãþii. Aceºtia, întotdeauna, vor
gãsi un topor, un baros, un ciocan cu care sã distrugã tot ceea ce nu înþeleg.
Complexul de inferioritate se transformã în urã, iar ura în luptã de clasã. ªi aºa
vom înþelege multe lucruri care, la prima vedere, par de neînþeles.
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În România dupã ‘89 au apãrut articole, anchete,
cercetãri, lucrãri ºtiinþifice, cãrþi care ar putea intra sub
titlul generic „Istoria care nu se învaþã în ºcoli”,
memorialisticã, reviste al cãror conþinut sunt mãrturiile
directe ale unor victime ale regimului comunist, ori ale
unor rude sau prieteni care au cunoscut pe cei care au
fost supuºi chinurilor regimului comunist.

De asemenea, s-au organizat simpozioane, mese
rotunde, interviuri la televiziune, radio ºi presa scrisã cu
participarea unor cercetãtori, istorici, sociologi. Din
materialele citite sau vizionate am putut constata
existenþa unei preocupãri cotinue, la diverse niveluri,
nu numai în scopul demascãrii acþiunilor sãvârºite din
ordinul celor mai înalte foruri comuniste, dar ºi în
scopul elaborãrii unor lucrãri cu scop istoric ºi
pedagocic.

Unele victime din diversele perioade ale dominaþiei
comuniste au trecut graniþa ilegal, altele au fost
eliberate ºi apoi au pãrãsit România, iar unii, dupã
executarea anilor de temniþã, au emigrat în Israel.

Expunerile verbale ale unor foºti condamnaþi la ani
grei de închisoare, dupã suportarea unor anchete
sângeroase, le-am descris în paginile ziarelor de limba
românã din Israel. Unii dintre aceºtia, care au mai avut
puterea moralã ºi fizicã, au lãsat în urma lor mãrturii
scrise, cãrþi ºi pagini în care au analizat perioada grea
prin care au trecut nu numai ei, ci ºi familiile lor.

Citindu-le cãrþile, stând de vorbã cu o parte din cei
ajunºi aici, în Israel, am reuºit sã pãtrund din ce în ce
mai adânc atât în atmosfera care a predominat în
România timp de 50 de ani, urmãririle, denunþurile

PAUL LEIBOVICI

Memorialul victimelor
regimului comunist
din România 
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turnãtorilor ºi suferinþele celor care au fost anchetaþi. Unii dintre cei anchetaþi
ºi condamnaþi, evrei fiind, cu puþin timp înainte au fost victime ale rasismului
legionar, ale lagãrelor de concentrare ºi exterminare din Transnistria sau au
avut de suferit în închisorile din România. Aceºtia din urmã fuseserã
condamnaþi ca fiind comuniºti. Iar regimul comunist i-a condamnat pentru cã
erau sioniºti.

Printre ei se aflau oameni de artã, ingineri, medici, funcþionari de diverse
niveluri intelectuale sau simpli cetãþeni care ceruserã permisiunea legalã de a
pleca spre Israel. Mulþi dintre aceºti sioniºti, indiferent de organizaþiile din care
au fãcut parte, de rolul mai mult sau mai puþin important pe care l-au deþinut,
au fost supuºi unor anchete al cãror scop era de a-i obliga, prin diverse metode
bestiale, sã iscãleascã mãrturii pe placul anchetatorilor (adicã al forurilor de
partid comunist).

Este adevãrat, chiar de la bun început conducerea comunistã s-a folosit de
o clicã de evrei care executau orbeºte „indicaþiile partidului”, ordinele primite
„de sus”.

În Israel a apãrut în 2004 o lucrare semnatã de dr. ªlomo Leibovici-Laiº,
intitulatã Comitetul Democratic Evreiesc (C.D.E.). Lucrarea se ocupã de o
perioadã scurtã (de la 1 noiembrie 1944, când a fost înfiinþatã Organizaþia
Evreilor democraþi – O.E.D, ºi pânã la dizolvarea C.D.E. la 23 martie 1953). Ni
se prezintã un succint material despre figurile tragice ale conducãtorilor acestei
organizaþii ºi modul în care au slujit ca niºte „cozi de topor” Partidul Comunist,
pe conducãtorii acestuia ºi interesele meschine ale acestora. 

În primul capitol al lucrãrii sunt demascate figurile tragice ale lui Bercu
Feldman ºi I. Bacal, care au luptat contra rabinului dr. Moses ªafran – fostul
Rabin ªef al Cultului Mozaic din România – ºi au cerut înlãturarea acestuia.
Congresele, conferinþele þinute de C.D.E. ºi rezoluþiile au avut rolul de arãta
situaþia evreimii din România ºi a-i convinge pe evrei sã se alãture în masã
Partidului Comunist. Efectul a fost invers. Cei mai mulþi evrei deportaþi în
lagãrele de exterminare nu s-au întors la casele lor. Conferinþa organizatã de
C.D.E. cerea severa condamnare  a criminalilor, autorii morali ºi materiali ai
masacrului de la Iaºi ei bine, care a fost rezultatul? Conducãtorii organizaþiilor
sioniste care n-au acceptat sã se alãture C.D.E. au fost apoi persecutaþi.

Majoritatea rezoluþiilor au rãmas literã moartã. Dintre conducãtorii
organizaþiei sioniste, A.L. Zissu – consecvent potrivnic oricãror colaborãri cu
comuniºtii – a fost arestat ºi condamnat. Cu toate eforturile depuse de activiºtii
comuniºti, masele de evrei din toate oraºele nu au putut fi convinse sã renunþe
la emigrare. Documente în acest sens, semnate de prof. ª.F. Feller, Iaakobi –
foºti conducãtori ai unor comunitãþi evreeºti din Botoºani – sunt documente
care întãresc afirmaþiile noastre. 

Conducãtorii C.D.E., avocat I. Bacal, I. Negrin, Paul Davidovici, Bercu
Feldman, ing. Anghel Dascal au fost numiþi în fruntea instituþiei cu scopul  de a
încerca sã-i convingã pe evreii din România ºi conducerea Comunitãþilor de a
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li se alãtura. Aceºti conducãtori, prin politica lor machiavelicã, au adus doar
tulburare în activitatea sionistã ºi au provocat desfinþarea ei.Conducãtorii din
provincie, dar în special din Capitalã au fost arestaþi ºi s-au deschis procese
împotriva lor. Au fost acuzaþi de trãdare, spionaj, legãturi cu Apusul º.a.m.d.

Cea mai cumplitã perioadã a fost cea a anchetelor de la Securitate.
Anchetatorii ºi subalternii lor erau bãtãuºi, huligani ºcolarizaþi ºi angajaþi în
acest scop pentru a-i maltrata pe arestaþi pânã ce cãdeau, iar cei care au fost
eliberaþi dupã mulþi ani de puºcãrie au avut de suferit pânã la moarte. 

În ceea ce priveºte procesele, erau niºte înscenãri adesea prost regizate.
Avocaþii numiþi a fi „apãrãtori” primeau dosarul implicatului doar cu câteva ore
înainte de începerea procesului. Judecãtorii primeau ordin de „sus” la câþi ani
trebuia condamnat respectivul acuzat.

Nici în închisoare n-a încetat maltratarea condamnaþilor. Torturile din
puºcãrie erau bãtãi cu saci de nisip, cearºafuri ude, bãtãi la tãlpi, atârnãri pe
ziduri umede, izolãri în camere igrasioase, reci, fãrã aerisire sau apã ºi adesea
li se dãdea un blid de apã cãlduþã în care pluteau urme de paste fãinoase. 

Pentru a concretiza afirmaþiile de mai sus voi cita din documentele pe care
le am despre modul de tratare a sioniºtilor: „Pe Mendelovici l-au þinut 15 zile ºi
nopþi în picioare, pânã a leºinat. Pe Benvenisti l-au dus la manej – adicã l-au
plimbat zeci de ore în ºir în jurul unei odãi ovale, pânã ce a cãzut. Moºe Weis
a fost acuzat de „spionaj”: la proces i s-a imputat cã a transmis prin Antler cã
la Botoºani s-a deschis o fabricã de textile. Tribunalul a acceptat acuzaþia.
ªtirea respectivã despre înfiinþarea acelei fabrici apãruse într-un ziar cu multã
vreme  înainte!!!

S. Avni, dupã ce a fost eliberat din închisoare, a ajuns în Israel. În cartea
Povestiri din închisoare ale unui deþinut sionist din România, scrie: „Procesul
sioniºtilor în 1953 a avut loc la Tribunalul militar. Printre condamnaþi a fost
avocatul Litani, care în timpul Holocaustului a fost funcþionar al biroului de
avocaturã Benvenisti. Împreunã cu el a fost arestatã ºi judecatã soþia sa Suzi.

În 1954 au fost condamnaþi 23 de foºti sioniºti printre care A-L. Zissu, Miºu
Benvenisti ºi Jean Cohen, la „închisoare pe viaþã ºi trimiterea lor la muncã
silnicã”. 

Tot în 1954 au fost condamnaþi alþi 24 de evrei din diverse oraºe la câte 12
ani de închisoare. Printre aceºtia se aflau: Aºer Dascãl, Iosef Rabinovici, Dora
(Dvorja) Lãpuºner.

O altã grupã a fost a profesorilor care au predat limba ebraicã ºi Tanahul
(Biblia), ca rabinul Efraim Guttman, ai cãrui fraþi au fost omorâþi în timpul
rebeliunii legionare de la Bucureºti.

Arestãrile se fãceau în timpul nopþii, arestaþii fiind duºi la anchete.
Menþionãm cazul dr. Cornel Iancu – medic specialist de copii –, care în
perioada celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial i-a ajutat pe comuniºtii ilegaliºti.
Alãturi de el a fost arestat ºi brutalizat Eli ªilo, cãruia i s-a spus cã pleacã la un
curs de fierari, Sami Grinberg – care s-a despãþit de mama care îºi pierduse
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familia în Transnistria.
Fiecare dintre cei arestaþi au fost þinuþi izolaþi. La aceasta s-a mai adãugat

foamea cumplitã; „visul meu – scrie S. Avni, era sã aud roþile cãruþului cu care
se aducea mâncarea. În câteva clipe mica porþie dispãrea ºi foamea, cumplita
foame... fiecare celulã din corp era înfometatã”.

ªlomo ªitnovitzer în Documentul autentic scrie: „În subsolul Securitãþii erau
douã camere mari: 41 ºi 42. În camera 41 mai erau circa 17-18 deþinuþi: un
general, fost ataºat militar la Ambasada din Roma, ing. Cristodulo – fost
director general la societatea petroliferã Româno-Americanã, ing. Constantin
Dinu, ing. Berneagã de la Iaºi. Ancheta a durat zilnic câte 12 ore. Apoi eram
trimis sã mã culc. Dupã zece minute securistul mã lua iar la anchetã. Dupã
asemenea 13 zile am leºinat ºi m-am trezit la spital. Nu mi s-au dat
medicamente. Dupã 3 zile am fost dus iar la anchetã. Am fost asaltat cu
întrebãri în legãturã cu activitatea „clandestinã”. Anchetatorul nu ºtia nimic
despre organizaþiile sioniste. Ofiþerul, un tinerel de la þarã, specializat în bãtãi
ºi înjurãturi, mi-a spus: „Ce vrei, eu trebuie sã execut ordinul primit. Tu sã
iscãleºti cã ai lucrat în ilegalitate. Asta-i tot.”

Toate numele citate mai sus, pe vremea când erau încã în viaþã, au povestit,
relatat în interviuri sau au lãsat volume de mãrturii. Aceste documente
autentice le-am cercetat ºi gãsesc absolut necesar sã le fac cunoscute
tineretului din România, ca lecþii de istorie a unei triste perioade de peste 50
de ani în care sub o formã sau alta mii de oameni au fost terorizaþi, anchetaþi,
condamnaþi la ani grei de suferinþe.

Arca
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Umorul involuntar 
al justiþiei în R.P.R.

Uneori mai ºi râdem. E drept cã scrâºnind din dinþi,
pentru cã în spatele acestui cinic ºi cumplit „umor“ s-a
desfãºurat ºi viaþa noastrã. În cazul de faþã, este vorba
de o adolescentã – Ile Aurora (Lola Dumitrescu, pentru
frecventatorii sediului AFDPR din str. Mântuleasa nr.
10) – în viaþa cãreia „justiþia“ comunistã a intrat cu
buldozerul incompetenþei profesionale ºi agrama-
tismului, ca sã nu mai vorbim ºi de o – astãzi – incre-
dibilã ticãloºie. Citiþi ºi cruciþi-vã, dragi prieteni.
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Memoria – 20 de ani. Lansare la Versailles
In ziua de 29 mai a.c. a avut loc la Versailles

lansarea numãrului special, în limba francezã, al
revistei noastre  Memoria – revue de la pensée
emprisonnée. Atât apariþia revistei cât ºi lansarea,
într-un cadru festiv, se datoreazã sprijinului acordat de
Association Europe Chrétienne care, din 1990, se
implicã activ în diverse acþiuni în þara noastrã
(restaurarea unor biserici, acordarea de burse unor
tineri români merituoºi, promovarea artizanatului
românesc etc.).

Manifestarea a avut loc în cadrul dublei aniversãri –
de 20 de ani – atât a revistei noastre cât ºi a Asociaþiei
franceze. Desfãºuratã în complexul Hermitage din
Versailles (localitate în care se aflã sediul Asociaþiei),
programul s-a desfãºurat dupã cum urmeazã:

– Misã oficiatã în comun de pãrintele Marius
Viºovan (Vadu Izei, România) ºi pãrintele Robert
Gaspal (Franþa). De reþinut cã pãrintele Viºovan este
fiul fostului deþinut politic Viºovan, unul dintre primii
„locatari” ai Închisorii de la Sighet; la rândul sãu,
pãrintele Gaspal, francez, a
fost timp de patru ani preot la
mânãstirea Sprânceana din
România.

– Prezentarea numãrului
special al publicaþiei Memoria
de cãtre Micaela Ghiþescu,
redactor-ºef.

– Program muzical susþinut
de ansamblul coral francez
Horizons ºi de cântãreþii

113388

Memoria în prezent
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români Andrea Chineze (sopranã, Iaºi) ºi Gheorghe Palcu (bariton, Italia). De
reþinut cã Gheorghe Palcu a fost sprijinit de Asociaþia francezã ca sã-ºi facã
studiile muzicale întâi la Conservatorul din Bucureºti, iar apoi sã-ºi realizeze
masteratul ºi, în prezent, doctoratul  în Italia.

– Cocktail – la care partea francezã a avut gestul delicat de a orna mesele
cu ºerveþele de hârtie  în culorile tricolorului românesc. 

A participat un public numeros ºi entuziast, format atât din francezi, cât ºi
din români (unii veniþi special de la Amsterdam, München, Paris, precum ºi din
alte localitãþi din Franþa).

Redacþia revistei Memoria a fost reprezentatã, în afarã de redactorul-ºef,
de cãtre Oana Matei ºi Florica Ciocea. 

*
*   *

Memoria 70 – Lansare la Bucureºti
În ziua de 18 iunie a.c. a avut loc la Muzeul Literaturii Române lansarea

numãrului jubiliar 70 al publicaþiei Memoria – revista gândirii arestate, cu
prilejul împlinirii a 20 de ani de la apariþia primului numãr în 1990.

Manifestarea, la care a luat parte un numeros public, a fost deschisã de
doamna Micaela Ghiþescu, preºedinta Fundaþiei Culturale Memoria ºi redactor-
ºef al revistei Memoria; domnia sa a mulþumit celor prezenþi cã au rãspuns
invitaþiei de a fi alãturi de noi la aceastã sãrbãtorire care încununeazã 20 de
ani de activitate fructuoasã a revistei.

Doamna Micaela Ghiþescu s-a referit de asemenea la situaþia dificilã în care
s-a aflat revista la finele anului 2009, când, din lipsã de fonduri, în imposibilitate
de a tipãri numãrul curent al publicaþiei, dar datoritã Premiului Revista Anului
2009 acordat de Asociaþia Revistelor, Imprimeriilor ºi Editurilor Literare,
precum ºi donaþiei generoase a domnului Corneliu Constantinescu, fost deþinut
politic, stabilit în Elveþia, nr. 68/69 a putut sã vadã lumina tiparului.

De asemenea, a vorbit despre apariþia în limba francezã a numãrului jubiliar
al revistei Memoria, realizat în colaborare ºi cu sprijinul Association Europe



Chrétienne ºi lansat la Versailles la finele lunii mai, în
prezenþa a numeroºi francezi ºi români.

În continuare, dl. Gh. Derevencu a relatat pe scurt
cum a luat fiinþã revista Memoria, din iniþiativa
regretatului Banu Rãdulescu, cum a supravieþuit pânã
la numãrul jubiliar 70, principalele momente ale celor
douã decenii de activitate fructuoasã, cu suiºurile ºi
coborâºurile ei, cu eºecurile ºi succesele, sprijinul ºi
încurajãrile de care s-a bucurat de-a lungul anilor din
partea a numeroase personalitãþi, fundaþii ºi ONG-uri,
ecourile pe care le-a produs în rândul cititorilor, precum
ºi în diverse publicaþii.

Au mai luat cuvântul doamna Ana Blandiana, domnii
Mircea Carp ºi Nicolae Constantinescu, care, dupã ce
au evocat bunele lor relaþii cu Banu Rãdulescu, subliniind meritele lui în
conceperea ºi înfiinþarea publicaþiei Memoria, crezul sãu politic ºi orientarea
tematicã pe care a imprimat-o revistei, faptul cã timp de 20 de ani a supravieþuit
tuturor vicisitudinilor timpului, depãºind obstacole ºi dificultãþi, i-au urat revistei
Memoria încã mulþi ani de apariþie.

Domnul Ion Varlam a þinut sã atragã atenþia redacþiei ºi auditoriului asupra
pericolului ca revista Memoria, în cãutarea de noi cadre tinere care sã continue
opera începutã de Banu Rãdulescu, sã nu cadã pe mâna unor oameni care sã
deturneze adevãratele ei þeluri – demascarea ororilor regimului comunist –
ceea ce s-a mai întâmplat ºi în alte domenii, prin manipulare ºi escamotarea
adevãrului istoric.

Dupã pauzã, a urmat spectacolul de dans ºi poezie Un altfel de Crãciun,
susþinut de actriþa Diana Giubernea ºi regizoarea Mona Gavrilaº având ca
temã detenþia politicã ºi izbãvirea prin credinþã, spectacol care s-a bucurat de
mult succes.

*
*    *

Din nou despre “Experimentul Piteºti”

Recent, ziaristul italian Dario Fertilio ºi-a lansat
cartea Musica per lupi („Muzicã pentru lupi”). Volumul
analizeazã unul dintre cele mai cumplite momente din
istoria României în perioada comunistã: “Experimentul
Piteºti”, adicã reeducarea prin torturã, între anii 1949 ºi
1952. Au murit atunci 101 deþinuþi politici, conform
documentelor Fundaþiei Culturale Memoria. 

Într-un articol semnat de Gabriel Peneº ºi publicat în
ziarul „Libertatea“ din 5 mai 2010, acesta spune:

114400
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*
*    *

Mesajul de mai jos, al Domnului Dan Ottiger
Dumitrescu, era destinat numãrului aniversar 70 al
revistei noastre. Fiind trimis printr-o variantã Word
incompatibilã cu calculatoarele noastre, nu l-am putut
include în lista celorlalte mesaje primate.

Îl publicãm acum, din „Cãminul românesc”, nr. 2,
iunie 2010, cerându-ne scuze pentru întârziere.

La aproape un an de la evenimentele din decembrie
1989, cerul învolburat al României începea sã fie
strãbãtut de una din rarele raze ce emanau o autenticã
luminã spiritualã – publicaþia MEMORIA revista gândirii
arestate. În acel nr.1/1990, primul ei redactor ºef, Banu
Rãdulescu, anunþa cu curaj: «Vrem sã redãm memoriei
acestui neam funcþia ei normalã, fiziologicã. S-o facem
sã respire iar, cu forþa ei fireascã, în singurul ei climat
care îi prieºte, al necontrafacerii.»

Nobila aspiraþie a acestei ilustre personalitãþi a
polarizat durabil capacitãþile intelectuale, proprii colab-
oratorilor sãi apropiaþi care au depus o muncã enormã,
plinã de riscuri ºi sacrificii într-un climat, din nefericire,
departe de a fi cel «al necontrafacerii».

În 70 de numere editate pe parcursul a 20 de ani,
MEMORIA a încercat sã depolueze cât de cât atmos-
fera pestilenþialã generatã în deceniile de propagandã
ºi dezinformare comuniste. Fie ca opera sa de salu-
brizare sã dureze un timp cât mai îndelungat.

Dan Ottiger Dumitrescu (redactor sef al Cãminului
românesc / Geneva)

«Cartea lui Dario Fertilio, autorul mai multor volume despre ipostazele
totalitarismului, m-a adus în faþa clãdirii în care, cândva, funcþiona penitenciarul
din Piteºti. ªi-n care s-a nãscut ºi s-a pus în aplicare, în 1949-1952,
“Experimentul Piteºti”, adicã “reeducarea prin torturã” a deþinuþilor politici. În
faþa mea e Aristide Ionescu. Un bãrbat de 88 de ani. Micuþ, dar cu ochii limpezi
ºi vii. Cu ochii aceºtia l-a privit, tot în ochi, pe teribilul Eugen Þurcanu, deþinutul-
tartor al “Experimentului Piteºti”. Cel care a pus în aplicare ceea ce faimosul
disident rus, Aleksandr Soljeniþîn, autorul Arhipelagului Gulag, a denumit “cea
mai teribilã barbarie a lumii contemporane”. ªi tot în aceºti ochi a fost privit, la
rându-i, de cei ai lui Þurcanu. “Era cam de statura dumneavoastrã”, îmi spune
Ionescu, unul dintre puþinii supravieþuitori ai reeducãrii prin torturã.“»



*
*   *

Am primit cu o întârziere, pentru care ne cerem scuze
o scrisoare de la prietenul ºi colaboratorul nostru din
Germania, domnul Franz Schuttack, din care spicuim
urmãtoarele:

Revista Memoria trebuie sprijinitã din rãsputeri pen-
tru a putea continua ºi pe mai departe divulgarea ade-
vãrului privind bestilitãþile ºi crimele comise de bolºevici
ºi comuniºti în cursul a aproape 50 de ani în þara
româneascã etc. Pagubele cauzate de aceºti nemerni-
ci atât poporului român cât ºi nenumãratelor alte nea-
muri nu se poate uita nici în sute de ani, deci revista
Memoria este indispensabilã. În ceea ce mã priveºte
pe mine personal, eu voi continua cu remiterea obolu-
lui meu sperând cã ºi toþi ceilalþi abonaþi, respectiv citi-
tori vor face mari sforþãri financiare pentru a salva
aceastã revistã care, dacã ar sucomba, ar fi o loviturã
groaznicã aplicatã Adevãrului Istoric. ªi în ce priveºte
nenumãratele ministere bucureºtene – se acordã, res-
pectiv se împart atâþia bani în dreapta ºi în stânga, oare
n-ar fi acum cazul sã se asigure cu dotaþii considerabile
continuarea apariþiei acestei reviste a gândirii arestate?
Aºa cum fiecare fiinþã necesitã pentru a trãi oxigen, aºa
poporul român nu poate renunþa la revista Memoria. Ea
este în adevãratul sens al cuvântului oxigen.

*
*   *

De la doamna Georgeta Boureanu din Anglia am
primit urmãtoarele rânduri:

Alãturi de oamenii adevãraþi, purtãm în inimã în
conºtiinþã, memoria propriilor suferinþe, þineþi aprinsã
flacãra curatã spre cunoaºterea adevãrului. Luptaþi
pentru cinstirea – din tatã în fiu – a eroilor ºi martirilor
noºtri, uciºi crunt, pentru cã-ºi apãrau curãþia
conºtiinþei ºi dreptatea.

ªi, fãrã întrerupere, luptã noastrã continuã. În me-
moria tuturor martirilor noºtri, cu toate greutãþile ºi
piedicile, mergeþi înainte, în împlinirea unei sfinte
Datorii!

Vã mulþumesc pentru tot ceea ce faceþi, pentru Efort
ºi Dãruire! Pentru continua strãdanie, spre edificarea,
pe sacrificii, a Romîniei de mâine.

114422
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Biblioteca Memoria

Gheorghe Boldur-Lãþescu, Memorii, Editura
Universal Dalsi, Bucureºti, 2008.

Autorul volumului, care are ca subtitlu „Patru
generaþii. Amintiri“, a fost arestat în 1944, pe când era
student la Politehnicã, ºi condamnat la 2 ani închisoare
pentru participare la Miºcarea de Rezistenþã
anticomunistã; a trecut prin închisoarile de la Jilava,
Piteºti ºi Canal.

Dupã eliberare devine inginer, obþine titlul de doctor-
inginer, lucreazã în cercetare ºi urmeazã o carierã
universitarã în domeniul ciberneticii economice.

Volumul, scris la persoana I, evocã ºi descrie
momente semnificative din viaþa þãrii ºi a propriei familii
de-a lungul unei perioade cuprinse între anii 1900 ºi
2008, amintind atât principalele evenimente istorice cât
ºi întâmplãri dramatice din viaþa familiei sale, cu adânci
rãdãcini în istoria Moldovei.

Dupã 1990 autorul a studiat fenomenul comunist din
România, publicând numeroase articole ºi lucrarea în 4
volume (900 p.) Genocidul comunist în România.

Ion Varlam, PseudoRomânia. Conspirarea de-
conspirãrii, Editura VOG, 2004, colecþia Controverse.

Interviuri acordate lui Liviu Vãlenar. Din cuprins:
Exilul, eternul duºman al regimului de la Bucureºti;
România ºi Uniunea Europeanã; Rusia, eterna
primejdie; Securitatea, dosarele ºi informatorii;
Naþionalismul românesc ºi cauza naþionalã; Alte noi feþe
ale României securiste; Diversiune ºi comunism;
Reconcilierea naþionalã.

Schimbãrile survenite dupã 1989 nu au dus la
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reînfiinþarea României – adicã la eliberarea ei de falsa
personalitate a Anti-României în care era încãtuºatã – ºi
la redobândirea naþiunii ei adevãrate, prin integrarea
propriei esenþe, regãsite odatã cu libertatea (din textul
de pe cop. IV).

Lãcrãmioara Stoenescu De pe bãncile ºcolii în
închisorile comuniste, Editura Curtea Veche, Bucureºti,
2010. Volum apãrut cu sprijinul Institutului de
Investigare a Crimelor Comunismului ºi Memoria
Exilului Românesc.

„Cartea Lãcrãmioarei Stoenescu este deopotrivã o
recuperare a memoriei ºi un act de justiþie moralã
pentru acei tineri care, sperând cu disperare, au sfidat
domnia Rãului. Când totul pãrea pierdut, ei s-au
obstinat sã nu capituleze. Au plãtit cu ani grei de
temniþã, cu persecuþii oribile pentru curajul verticalitãþii.
Ar fi necesar ca aceastã carte, onestã, profundã,
pasionantã ºi tulburãtoare sã fie cititã de cât mai mulþi
tineri, elevi ºi studenþi…“ – Vladimir Tismãneanu

Aristide Ionescu Dacã vine ora H, pe cine putem
conta? Ediþia a IV-a, Editura Zodia Fecioarei, Piteºti
2010. File de jurnal. Mãrturii despre regimul de
exterminare din închisorile comuniste ºi despre
Experimentul Piteºti – „reeducarea prin torturã“ condusã
de Eugen Þurcanu, instituitã ºi dirijatã de Securitate (cu
adãugiri la ediþia a IV-a).

Orizont circular
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DELEANU NICOLAE – comandantul Cercului Militar
Teritorial Putna. S-a sinucis pe 28.VIII.1944, când
coloanele unitãþii sale au fost încercuite de trupe
sovietice.

DELIMANIC OLGA – þãrancã din com. Ghecea, jud.
Timiº. Deportatã pe 18.VI.1951 la Frumuºiþa, cu
domiciliu obligatoriu, a murit acolo în 1953.

DEMETER BELA – n. 6.I.1910, Traducãtor. Arestat
pe 15 martie 1951, a fost omorât în timpul anchetei, pe
24.XII.1951.

DEMETER JOSIF – n. 19.III.1902 în com. Ocna de
Sus, jud. Harghita, de profesie tâmplar. A fost
condamnat la un an de închisoare pentru “practica
clandestinã a tâmplãriei” ºi a  decedat pe 28.I.1953 la
Canal, în lagãrul Salcia.

DEMETRESCU DORU – inginer, a fost împuºcat de
sovietici în noiembrie 1944, la Bucureºti, în parcul
Ciºmigiu.

DEMETRIOS DAVID – n. 15.IV.1925, þãran, arestat
pe 25.VI.1951, a murit în penitenciarul Vãcãreºti, pe
5.VII.1953.

DEMIRSA RAIM V. – n. 12.III.1888 în satul Tudor
Vladimirescu, com. Cogealac, jud. Constanþa;
industriaº. A fost arestat împreunã cu un lot de moºieri
pe 2.III.1949; condamnat la domiciliu obligatoriu, a
murit acolo pe 26.I.1961.

DENGEL HERMINE – originarã din com. Slimnic,
jud. Sibiu. Pe 15.I.1945 a fost ridicatã de NKVD ºi
deportatã în URSS, în bazinul carbonifer Donbass la

DDUnde sunt cei 
care nu mai sunt
„Catalogul“ celor uciºi 
în temniþele comuniste
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muncã silnicã în minele de cãrbuni, unde a ºi murit la
vârsta de 21 de ani.

DENGEL JOHANN – þãran din com. ªura Micã,
jud.Sibiu. ridicat pe 15.I.1945 de NKVD ºi deportat în
URSS, a murit în lagãrele din Siberia.

DENGEL MARTIN – þãran din com. ªura Micã,
jud.Sibiu. ridicat pe 15.I.1945 de NKVD ºi deportat în
URSS, la minele de cãrbuni din Donbass, unde a ºi
murit.

DEPNER ANDREI I. – n. 13.VIII.1894 în localitatea
Rupea, jud. Braºov, a fost arestat în 1951, condamnat
la muncã silnicã; a murit în lagãrul de  exterminare
Poarta Albã, pe 30.XII.1952.

DERESTEI MARIA N. – n. 20.X.1886 în com. Sârbi,
jud. Bihor. Moºieriþã, a fost arestatã pe 3.III.1949 ºi
condamnatã la domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, unde a
ºi murit pe 10.VII.1956.

DESZKE ANDRES I. – n. 5.V.1888 în com. Moacºa,
jud. Covasna. Moºier, trimis în domiciliu obligatoriu pe
21.IV.1949, a murit acolo în 1956.

DEZIDERATU NICOLAE – n. 2.VII.1908, poliþist. A
fost arestat pe 9.VII.1952 ºi a murit în închisoarea
Vãcãreºti pe 10.IX.1957.

DEZSINDSZEA VASILE – n.1926 în satul Sâniob,
com. Ciuhoi, jud. Bihor. Arestat în 1950, a murit în
detenþie pe 28.XII.1951.

DIACONESCU AMFILOHIE (al lui Pintilie) – þãran
din com. Calafindeºti, jud. Suceava. A fost împuºcat pe
6.VIII.1949 în timpul rãscoalei þãranilor din comunã, în
faþa postului de miliþie, de cãtre sergentul Rusu. În
aceeaºi zi a fost împuºcat ºi ginerele sãu.

DIACONESCU CONSTANTIN GH. – n. 22.X.1889
la Bucureºti, fost ofiþer SSI. Arestat pe 27.IX.1951, a
murit dupã 45 de zile de anchetã, pe 12.XI.1951.

DIACONESCU CRISTACHE – originar din Galaþi;
omorât de soldaþii sovietici pe strada Militarã din
localitate, pe 12.XII.1945.

DIACONESCU DUMITRU – colonel, a fost arestat în
1949 ºi a murit în închisoarea Fãgãraº.

DD



DIACONESCU DUMITRU – þãran, arestat în 1959
pentru cã s-a împotrivit colectivizãrii. A murit în detenþie
în penitenciarul Botoºani.

DIACONESCU ION – tipograf în oraºul Târgoviºte,
jud. Dâmboviþa. Partizan în munþi, a fost împuºcat la
Arnota, în aprilie 1949, în a treia zi de Paºti.

DIACONESCU ION – pictor, în anul 1945 a fost
jefuit de ostaºii sovietici, apoi omorât ºi aruncat din
tren.

DIACONESCU ION M. – originar din com.
Domneºti, jud. Muscel; comerciant. Anchetat ºi
condamnat, a murit în penitenciarul Focºani în 1954.

DIACONESCU IONEL – inspector la Prefectura
Poliþiei Capitalei pânã pe data de 27.XI.1940, când a
fost ridicat de legionari ºi împuºcat în pãdurea Vlãsiei.
Rana nefiind mortalã, dupã plecarea legionarilor ºi-a
revenit ºi s-a refugiat într-un spital din Ploieºti. Dupã 8
ani, pe 18.VII.1948, când era deja pensionar ºi locuia
în com. Cuptoare, a fost arestat de Securitate ºi dus la
Caransebeº. A trecut prin penitenciarul Jilava ºi a murit
în cel de la Fãgãraº, fiind grav bolnav ºi nedându-i-se
medicamente.

DIACONESCU IONEL – þãran din com. Calafindeºti,
jud. Suceava, ginerele lui Amfilohie ºi al Eleonorei
Diaconescu (vezi mai sus). A fost împuºcat de
jandarmii din comunã în timpul rãscoalei þãrãneºti din
6.VIII.1949, în aceeaºi zi cu socrul sãu. Familia cu copii
mici a fost deportatã în com. Saligny, jud. Constanþa ºi
nu a aflat niciodatã unde a fost îngropat.

DIACONESCU OCTAVIAN I. – n. 29.IX.1901 în
localitatea Pucioasa, jud. Dâmboviþa. Arestat în 1951 ºi
condamnat la muncã silnicã, a murit în lagãrul de la
Capul Midia pe 4.III.1953.

DIACONESCU PAUL – comandor, arestat în 1949,
a murit în penitenciarul Jilava, în 1952.

DIACONESCU PETRE – n. 1906, arestat în 1948, a
murit în penitenciar în acelaºi an.

DIACONU AUREL – n. 15.VIII.1925, mecanic auto.
A fost arestat ºi executat în penitenciarul Jilava în 1950.
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DIACONU CONSTANTIN – croitor din localitatea
Gãeºti, jud. Dâmboviþa; a fost împuºcat mortal în
atelierul sãu de croitorie de cãtre soldatul sovietic
Vladimir Negoroºev, pe 21.X.1944 (pentru cã nu-i
terminase de cusut o pereche de pantaloni!!!).

DIACONU DUMITRU – din jud. Buzãu, membru în
organizaþia “Legiunea Albastrã” din acelaºi Buzãu.
Arestat în 1956 ºi condamnat la 5 ani închisoare în
septembrie 1957, moare la scurt timp dupã eliberare.

DIACONU DUMITRU ION I. – n. 17.VI.1897 în com.
Mãrgineni, jud. Olt. A fost arestat pe 8.IV.1959 ºi
condamnat pentru propagandã anticomunistã. A murit
în detenþie pe 3.VI.1962.

DIACONU PETRE – cãpitan, a fost împuºcat de
ostaºi sovietici la Pipera, pe 6.XII.1944.

DIACONU ªTEFAN M. – n. 6.VIII.1922 în
com.Dãbuleni, jud. Dolj. A fost arestat pe 30.VI.1959
pentru “agitaþie duºmãnoasã” ºi condamnat la 16 ani
muncã silnicã. A murit în infirmeria penitenciarului
Vãcãreºti în urma torturilor din timpul anchetei.

DIAMANDI ALCIBIADE C. – n. 13.VIII.1893 în
Grecia, stabilit în Bucureºti. Funcþionar la Legaþia
Albaniei din România. Arestat pe 21.II.1948; a murit în
arestul Prefecturii Poliþiei Capitalei, în urma bãtãilor din
timpul anchetelor.

DIANOR DIMITRIE – n. 1886, primar în com.
Volintiri, jud. Cetatea Albã (Basarabia). A fost arestat de
NKVD pe 24.VII.1940 ºi trimis la muncã silnicã în
lagãrul din Karaganda (URSS). A murit în lagãr din
cauza condiþiilor de exterminare, pe 9.X.1942.

DIANU CONSTANTIN – n. 1923 în satul Cãlþeºti;
cãldãrar. A fost arestat ºi a murit în penitenciarul Aiud
în 1947.

DIANU MIHAI – n. 1883, þãran. A fost arestat ºi a
murit în penitenciarul Aiud în 1954.

DICÃ MARIN – þãran; a fost arestat ºi a murit în
detenþie în închisoarea Vãcãreºti.
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Editura Fundaþia Culturalã MEMORIA a publicat
urmãtoarele titluri ce pot fi achiziþionate de la sediul
redacþiei: 

Adriana Georgescu, In the Beginning Was the
End, tradusã din românã de dr. Dan Golopenþia, editatã
de Guy ºi Lidia Bradley, Bucureºti, 2004, 125 pag., 20
ron, ediþie cartonatã 25 ron (pentru strãinãtate - 8 euro)

Adriana Georgescu, La început a fost sfârºitul, 
prefaþã de Monica Lovinescu, ediþie îngrijitã de Micaela

Ghiþescu, 1999, 240 p., 10 ron
Annie Samuelli, Gratiile despãrþitoare, traducere Adina Arsenescu, ediþie

îngrijitã de Micaela Ghiþescu, 2001, 280 p., 10 ron
Victor Alexandrescu, Monografia bisericii Sf. Vineri-Herasca din

Bucureºti 1370-1982, 70 p., 9 ron
Sergiu Grossu, Ei triumfã înaintea lui Dumnezeu, 2007, 18 ron

Sumarele numerelor 1-63 se gãsesc în nr. 53 ºi 64/65 ale „Memoriei“.
Revista „Memoria“ poate fi procuratã în Bucureºti de la librãriile

Humanitas, Orfeu, iar în þarã de la librãriile Humanitas, UBB-Cluj, Sophia
Constanþa, Corina S.R.L. Arad. 

Abonamente: abonament (4 numere consecutive) 40 ron (+ 8 ron taxe
poºtale), abonament de susþinere, începând cu 50 ron.

În strãinãtate: abonament curent (4 numere consecutive) 40 euro; abona-
ment de susþinere, începând cu 50 euro; cu taxele poºtale incluse. 

Sumele vor fi expediate prin mandat poºtal pe adresa Revista Memoria,
Cal. Victoriei 133, sector 1 Bucuresti, 010071 (cu menþiunea pentru Oana Matei),
sau prin virament bancar cãtre Fundaþia Culturalã Memoria, conturi:
RO20RNCB0072049693810001 – RON, RO90RNCB0072049693810002 –
USD ºi RO63RNCB0072049693810003 – EURO, deschise la Banca Comercialã
Românã (BCR), Sucursala sector 1 Bucureºti, Cal. Victoriei 155. 

Numerele vechi disponibile ale Revistei Memoria le puteþi achiziþiona la
preþul de 5 ron / ex., respectiv 10 ron / nr. dublu.

Pentru comenzi folosiþi adresa redacþiei Revistei Memoria – Calea
Victoriei 133, sector 1, 010071, Bucureºti, tel/ fax. 021/212.97.72 (între orele
13-17), 0741.086.569 - Oana Matei. E-mail: revistamemoria@gmail.com.
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