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Duminicã, 5 septembrie 2004, a avut loc
sfinþirea ºi dezvelirea Monumentului cu Harta
Gulagului Românesc, amplasat în curtea
Bisericii din Lemn ortodoxã din cartierul Tonex
– Geneva.

Monumentul – concepþie ºi realizare – este
opera a trei tineri arhitecþi din Bucureºti,
Andreea Marinescu, Leontin Trif, Mihai Trif,
care l-au realizat la Bucureºti, l-au adus la
Geneva ºi l-au montat în cele mai bune
condiþii. Toatã construcþia este executatã din
lemn masiv ºi cântãreºte 850 kg.

Banii (8.000 CHF=1200 euro) pentru
realizarea monumentului au fost strânºi de
U.F.D.P.R. – Geneva (Uniunea Foºtilor
Deþinuþi Politici Români), al cãrei secretar este
domnul Gheorghe Mazilu. U.F.D.P.R. –
Geneva, înfiinþat în 1983, avea 44 de membri,
toþi foºti deþinuþi politici. Astãzi au mai rãmas
doar doi: preºedintele Dumitru Ionescu (în
fotografie, în cârje) ºi dl. Gh. Mazilu. Ceilalþi
membri au decedat.
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Coperta I, IV: MONUMENTUL GULAGU-
LUI ROMÂNESC; Realizatori: Andreea
Marinescu, Leontin Trif, Mihai Trif

Compozitia monumentului, inspirat de
opera brâncuºianã, sugereazã lupta acerbã a
românilor anticomuniºti atât prin succesiunea
elementelor cât ºi prin modul în care ele sunt
realizate. Pasãrea, elementul aflat în extremi-
tatea dreaptã, rupe, prin continua sa miºcare,
lanþurile ce-i sugrumau gâtlejul, obþinându-ºi
astfel dreptul la zbor. Ea echilibreazã, din
punct de vedere vizual, axa verticalã generatã
de înºiruirea a patru elemente – scaunul ce
aminteºte de scaunul Mesei Tãcerii, blatul ori-
zontal, oul ºi harta – ce reprezintã simbolic
esenþa ansamblului: tãcerea se rupe per-
miþând renaºterea spiritualitãþii româneºti, cu
condiþia sã nu fie uitat sacrificiul celor ce au
luptat împotriva regimului comunist.

Harta Gulagului Românesc, înfiptã în oul
culcat ca într-un cuib, atestã atrocitãþile
comise de cãtre comuniºti asupra celor ce nu
au acceptat sã se supunã, sã se nege pe ei
înºiºi. Suportul de sticlã transparentã al hãrþii
„trãieºte“ datoritã luminii, simbol al credinþei ºi
al adevãrului.

Elementele sunt îmbinate cu ajutorul unor
buloane mari din oþel, demonstrând lipsa de
libertate precum ºi gravitatea evenimentelor
expuse de hartã. De fapt, privind monumentul
de la bazã în sus el devine din ce în ce mai
dinamic, eliberându-se de statica impusã,
dureroasã, aparent imposibil de înlãturat.
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Acum nouãzeci de ani, în ziua de 10 octombrie  1914, la ora cinci ºi treizeci
de minute dimineaþa, se stingea din viaþã regele Carol I, cu diagnosticul de mio-
carditã cronicã. Acest diagnostic modern a surprins, probabil, chiar ºi pe medici.
Vã puteþi lesne închipui ce curios putea pãrea, în acel început de secol XX, sã
mori de o boalã atât de puþin cunoscutã ºi de ieºitã din comun (îmi amintesc
povestea unui anume doctor Andrei din Ploieºti, care s-a sinucis, prin anii ’20,
pentru cã fãcuse infarct ºi nu ºtia bine ce însemna acea boalã).

Astfel a fost Carol I: modern, deschizãtor de drumuri, creator de instituþii,
vizionar ºi om de curaj. Acest tânãr, nãscut sã rãmânã un principe european
minor, cel mult cu o frumoasã carierã militarã, a construit în România, timp de 48
de ani, una din cele mai durabile dezvoltãri din istoria noastrã, punând în ordine
instituþii vitale (armata, academia, parlamentul, economia, statul) ºi statornicind
„securitatea naþionalã“, prin dobândirea independenþei, a suveranitãþii, prin flexi-
bilizarea ºi întregirea instrumentului numit „stat“.

Rãbdãtorul rege Carol, ale cãrui urechi au auzit multe insulte, ai cãrui ochi au
vãzut multe geamuri sparte la Palatul Regal din centrul Bucureºtiului, al cãrui
suflet s-a chinuit în faþa multor manifestãri mioritice ostile, a purtat cu el îndârjirea
de a rãmâne pe loc, deºi istoricii ne confirmã cã a avut cel puþin de douã ori
bagajele fãcute, de plecare. Un singur lucru cred cã nu l-a înþeles Carol nicio-
datã: tentaþia ancestralã a românilor în faþa sinuciderii vesele.

Regele Carol a avut norocul de a nu se fi nãscut mai târziu, fiindcã mi-ar veni
greu sã-l vãd mergând la Bruxelles, sã se batã cu indivizi impecabil îmbrãcaþi, cu
mâinile adânc înfipte în buzunarele de la pantaloni, funcþionari cãrora costumele
scumpe le jeneazã nonºalanþa. Mi-ar fi greu sã-l vãd rãspunzând invitaþiei la talk-
show-uri, ori suflecându-ºi mânecile de la cãmaºã, pentru ca verbul sã-i circule
mai uºor în mediul popular ºi agricol. El nu ºi-a dat niciodatã jos tunica (a
relaxare), nu a iertat niciodatã întârzierile ºi nici lipsa de cuvânt (care era, ºi atunci,
un sport naþional), pantofii lui nu erau niciodatã prãfuiþi, nu a ascuns niciodatã cã
e principe, ca sã parã egal cu ceilalþi, nu s-a prefãcut vulgar sau simplu, ca sã fie
cuiva pe plac. 

Dimpotrivã, Carol I a rãmas pedant ºi inflexibil în faþa panaramei, s-a chinuit
sã înveþe limba unei þãri care l-a adoptat, a respectat o confesiune care nu era a
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lui, s-a legat de o geografie care nu-l
aranja temperamental, s-a dedicat unei
munci geopolitice migãloase ºi perverse,
pentru care nu era fãcut structural ºi
moral, a fãcut faþã, cu stoicism, predece-
sorilor democraþiei ºi ai „Academiei Ca-
þavencu“, care-l numeau, în ziare ºi în
public, „Carol cel Mic“, „Domnul Hohen-
zollern“ ºi „Neamþul“, a privit cu rãbdare
la geamurile pe care studenþii avangar-
diºti i le spãrgeau sistematic, fiindcã ve-
nea dintr-o þarã care pe ei nu-i aranja din
punct de vedere cultural ºi ideatic, a pur-
tat barca destinului propriu, cu grijã, pe
albia seacã a Dâmbovitei ºi i-a interzis
tinerei lui nepoate, Maria a României, sã
iasã din palatul Cotroceni, în primii patru
ani dupã venirea ei la Bucureºti, spunân-
du-i cã prefera sã-i aducã la palat per-
soane care sã-i þinã companie, fiindcã
„societatea bucureºteanã este putredã“.
Ba chiar a fost invitat, dupã ce a dotat
România cu cãi ferate, sã ia locomotiva
pe care a achiziþionat-o ºi sã plece cu ea în Germania, pentru totdeauna.

Desigur, dacã ar fi Carol I un personaj politic contemporan, el ar fi asociat
astãzi temerarilor, atipicilor, iar opera lui ar fi comparatã cu cea a lui Juan Carlos
al Spaniei sau (pãstrând proporþiile) a lui Simeon al Bulgariei. De altfel, foarte
puþinã lume ºtie cã tatãl lui Carol I, Karl Anton, a fost primul principe suveran
devenit prim-ministru, în epoca modernã. El a fost premier al Prusiei din sep-
tembrie 1858 pânã în septembrie 1862, când i-a succedat Bismark. Mai mult, a
fost aspru criticat cã a acceptat sã devinã ºef al unui guvern liberal. Interesant,
fiul lui avea sã fie adus pe tronul României tot de un guvern liberal. Karl Anton,
devenit apoi cetãþean de onoare al þãrii noastre, avea, dupã cum se vede, stofã
de om politic temerar, lucru care s-a transmis fiului sãu. Iatã, deci, cã modelul bul-
gar de astãzi a avut un precedent, acum o sutã cincizeci de ani.

Este, desigur, greu de privit acum (în lumea computerului, a tinerilor elevi de
la Galaþi care pleacã la Harvard, a CNN ºi a zborului de plãcere în cosmos, a
averilor de ºaptesprezece miliarde de lire sterline, a rãzboiului privat), ca pe un
lucru excepþional, ca un tânãr de 27 de ani, care ºi-a petrecut adolescenþa ºi
primii ani ai maturitãþii în rãzboaie ºi care nu avea, ca zestre personalã, mai mult
de un geamantan, un tatã inteligent ºi un nume cu rezonanþã europeanã, sã
ajungã ºeful unui stat tânãr, sã-l conducã patruzeci ºi opt de ani, sã þinã în frâu
o societate de nestrunit, cu oameni sclipitori, flecari ºi simpatici; cã acest tânãr
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avea sã trateze de la egal la egal cu marile puteri, cã avea sã navigheze cu pri-
cepere pe mãri tulburi, cã avea sã devinã, el însuºi, o instituþie ºi cã familia fon-
datã de el avea sã contribuie cu demnitate la bunul mers românesc, chiar ºi dupã
o sutã treizeci ºi opt de ani. 

Evaluarea domniei lui Carol I se poate face ºi mai simplu: dacã luãm criteriile
de bazã ale UE ºi NATO, la o sutã de ani de la domnia lui Carol, vom vedea cã,
în ciuda limitãrilor impuse de vremi, Carol apare surprinzãtor de european:
fondator de instituþii de bazã ale statului ºi societãþii, promotor al profesionalis-
mului în politicã ºi economie, strateg ºi reformator al forþelor armate, încurajator
al puterii soft (culturã, politicã externã, tradiþii, specific naþional), voce europeanã
prin excelenþã, puterea exemplului personal, creator de instituþii ºi de proiecte,
întãritor al statului ºi al suveranitãþii în paralel cu adaptarea la jocul regional, par-
ticipant cu trupe la alianþe militare continentale. Carol I a fost un favorit al
Germaniei ºi Franþei, vãr al Italiei, Spaniei ºi Marii Britanii. Tot el a fost unul din
primii ofiþeri români cu studii în þãri occidentale ºi un model de lider naþional, ide-
alizat de popor fãrã sã fi gustat mãcar salam cu soia. Aplicator, la litera legii, al
principiului sfânt al proprietãþii private, ctitor al unui domeniu particular (Sinaia)
devenit, în ani, un simbol al naþiunii, în asemenea mãsurã încât ºi astãzi dezba-
terile asupra lui sunt interminabile.

Povestea acestui modern ºef de stat este contemporanã, fiindcã ea se
bazeazã pe meritul personal. Nu erau, vremurile de început de secol XX, vremuri
în care meritul personal sã influenþeze prea mult destinul unui cap încoronat.
Monarhia nu experimentase încã dezastrele care aveau sã o aºtepte imediat
dupã primul rãzboi mondial. Pe atunci, a avea merite personale ajuta destul de
mult, dar nu era o condiþie sine qua non. Astãzi, meritul personal joacã un rol
determinant: vezi, din nou, povestea temerarã, dar romanticã a lui Juan Carlos
de Bourbon sau a lui Simeon de Saxa-Coburg-Gotha: merit personal, plus vi-
ziune ºi determinare. 

Ne vom fi dând noi seama cã suntem, în anumite privinþe, mai anchilozaþi
decât cei din timpurile lui Carol I? ªtim noi cã el, ca ºi vremea lui, produceau, la
nivel politic ºi de gândire intelectualã, materie de mai bunã calitate, deºi nu
lucrau la computere? Vã gândiþi ce i s-ar întâmpla lui Carol I, dacã ar trãi în
2004? Nu ar fi el dat în judecatã cã nu a fost destul de viteaz în 1877? Sau nu
ar fi el trimis la tribunalul de la Alexandria (în Teleorman, nu în Egipt!) cã ºi-a ucis,
cu sânge rece, trupele de roºiori, fiindcã nu a aplicat corect normele moderne de
tacticã militarã? La urma urmei, dacã împãratul austro-ungar Carol este astãzi
contestat, în beatificarea lui de la Vatican, pentru cã a permis folosirea gazului
toxic în primul rãzboi mondial, de ce nu i s-ar gãsi ºi „Neamþului“ vreo paginã sub-
þire din „dosarul“ lui cosmopolit ºi exagerat de european? În orice caz, o moþiune
de cenzurã tot ar avea, el, „criminalul“ care a ucis þãranii la 1907. 

Dar am putea sã privim lucrurile ºi din sens opus: cunoaºteþi mulþi oameni de
stat sau politici contemporani care au construit patruzeci de spitale rurale? ªtiþi
mulþi oameni politici, români sau de aiurea, care se pricep ºi la academie, ºi la
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militãrie ºi care vorbesc ºi patru-cinci limbi strãine, care au cunoºtinþe econo-
mice, sunt acasã la ei în orice capitalã a lumii ºi au familia europeanã în sânge? 

O dovadã unicã a modernitãþii ºi a lipsei de prejudecãþi a regelui Carol este
legea de funcþionare a instituþiei ºefului statului cunoscutã la noi sub numele de
„Domeniile Coroanei“. Multã lume a citat aceste domenii în ultimii cincisprezece
ani, dar puþini i-au înþeles tâlcul. „Domeniile Coroanei“, numãrând câteva mii de
hectare de teren agricol ºi forestier din întreaga þarã, erau proprietatea statului
român, dar erau folosite de instituþia ºefului statului, pentru a produce profit eco-
nomic. Cu banii obþinuþi se plãteau salarii, se construiau ºcoli ºi spitale pentru
angajaþi ºi familiile lor, se plãteau pensii ºi cheltuieli de boalã, se dãdeau cadouri
de Crãciun ºi de Paºte, toate acestea în folosul celor, la un moment dat, 700 de
angajaþi ai domeniilor. Dar mare parte din profitul anual mergea la bugetul de
funcþionare al biroului ºefului statului (în speþã principele suveran, iar apoi
regele). De ce? Pentru cã tânãrul Carol I a hotãrât cã þara lui este prea sãracã
pentru a putea suporta, de la buget, cheltuielile legate de Coroanã. Mai
cunoaºteþi un singur exemplu, din 1866 pâna în 2004, de concepþie similarã? Mai
cunoaºteþi o singurã Cancelarie a unei þãri democratice, care sã nu cheltuiascã
bani de la bugetul de stat, pentru a nu-l încãrca cu o cheltuialã în plus? Poate cã
nu sunt eu informat, dar nimeni nu a pãrut, în ultimii o sutã cincizeci de ani,
interesat de modelul românesc de democraþie, patriotism ºi bun-simþ. Poate pen-
tru cã, între timp, þãrile democratice au devenit ºi prospere ºi nu mai au nevoie
de aceastã economie.

Într-o zi, i-am spus Majestãþii Sale regelui Mihai I cã, în fapt, ceea ce principesa
Margareta ºi cu mine am hotãrât sã încercãm sã facem în România, dupã 2001,
nu este o modalitate de a slãvi abnegaþia ºi credinþa regelui Mihai, doveditã în
peste cinci decenii de exil. Am spus regelui, atunci, la Versoix, cã ceea ce facem
se înscrie în legãmântul trasat de Carol I. Privitã din perspectiva fondatorului fa-
miliei, contribuþia fiecãrei generaþii la efortul românesc are sens. Sunt convins cã
ceea ce principesa Margareta (strãnepoata nepotului lui Carol I) ºi cu mine putem
face bine pentru þarã, la nivelul modest al capacitãþilor noastre, este de a duce mai
departe legãmântul european, democratic ºi liberal al lui Carol I, îmbinând rolul
determinant al statului ºi al naþiunii, al tradiþiilor ºi al culturii naþionale cu binefa-
cerile deschiderilor democratice, ale globalizãrii, înrudirii europene, informaþiei ºi
atotputerniciei initiaþivei individuale, ca expresie a libertãþii.

Regalitatea este o instituþie istoricã europeanã care, la 90 de ani de la
moartea lui Carol I aratã cã, în România cel puþin, ea este capabilã sã gãseascã
modalitãþi noi, flexibile, creatoare, motivate ºi potrivite de a fi utilã. Este, poate,
cel mai indicat fel de a plãti un tribut moºtenirii lui Carol I, creator de instituþii ºi
cavaler al abnegaþiei. Poate cã, dacã s-ar fi nãscut cu cincizeci de ani mai târziu
ºi ar fi ales o altã þarã, Carol ar fi fost un om de stat tot atât de apreciat ca Wilson
sau Adenauer. Iar dacã nu ar fi purtat coroanã, ar fi fost, aproape sigur, un mare
om politic, pur ºi simplu. 

El nu a fost român: el a devenit ºi a rãmas un mare român. Preceptorul lui îi
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spunea cã trebuie sã se comporte mereu „ca ºi cum ºi-ar cere scuze cã s-a nãs-
cut principe“. Era tot un fel de a spune cã meritul personal e mai important, în
destinul propriu, decât numele cu care te-ai nãscut. 

La 5.30 dimineaþa, în ziua de 10 octombrie 1914, „regele Carol I, întemeietorul
regatului român, a încetat din vieaþã, la Castelul Peleº“. Toate acestea s-au
întamplat acum nouãzeci de ani. Dacã te gândeºti cã senatorul Paleologu sau
profesorul Djuvara au peste optzeci ºi cinci de ani, cât de aproape de noi este,
totuºi, toamna lui 1914, când cel mai scurt secol începea. ªi astãzi trãim un timp
istoric: noi suntem contemporanii încheierii, la 1989, a celui mai scurt secol. ªi
mai suntem contemporanii unuia din momentele care au schimbat soarta
româneascã, în perspectiva transatlanticã: 11 septembrie 2001.

„Revista Infanteriei“ din octombrie 1914 îndemna: „plângeþi, români din toate
pãrþile; descoperiþi-vã, îngenuncheaþi ºi plângeþi lacrimi fierbinþi“. Adevãrul este
cã plânsul, de la Caragiale ºi pânã astãzi, nu a fost utilizat convingãtor, ca instru-
ment de modelare a societãþii româneºti. Nu, mai ales nu ar trebui ca românii sã
plângã, dupã 90 de ani. Ar fi suficient dacã, aducându-ºi aminte de experienþa
regelui Carol, s-ar convinge de câteva evidenþe:

 a nu-þi pierde cumpãtul, a fi muncitor, înþelept ºi a avea darul de a fi lider
ajutã la ceva; 
 este mai comod sã fii cinstit ºi coerent decât corupt ºi confuz; 
 se poate face bine, pe pãmânt românesc, timp de 48 de ani, neîntrerupt; 
 nici pe Ferdinand I ºi nici pe Mihai I nu i-a ajutat prea mult, în munca lor,

faptul cã predecesorii lor au fost figuri legendare; ei au trebuit sã câºtige de la
început, din temelii, aprecierea ºi iubirea alor lor; 
 poþi supravieþui în România, european fiind, timp de aproape jumãtate de

deceniu, chiar în vremuri incerte;
 sufletul ºi spiritul românesc sunt, adesea, mai subtile ºi mai flexibile decât

reprezentanþii de frunte ai spiritului ºi sufletului românesc; 
 rãbdarea de o jumãtate de secol a lui Carol I, adãugatã la rãbdarea de o

jumãtate de secol a lui Mihai I aratã cã Familia Regalã a României este o insti-
tuþie cu rãbdare secularã ºi care are domiciliu stabil în istoria României; 
 Palatul Elisabeta, redevenit cãmin al Familiei Regale, are o perspectivã ºi

un înþeles care nu priveºte cãtre anul 1947, ci cãtre anul 1866; 
 Carol I a fost multiplu campion olimpic la proba de regalitate; 
 unui campion olimpic i se pune statuia la locul ei. 

Din aceste motive, îndemn pe cititorii adolescenþi ai rândurilor mele sã nu þinã
minte comemorarea de azi (nouãzeci de ani de la moarte), care este imaginea
unei încheieri. Îi rog pe tineri sã se gândeascã, mai degrabã, la celebrarea, în
anul 2006, a o sutã patruzeci de ani de la fondarea Familiei Regale române.
Acea sãrbãtoare va fi, de departe, mai potrivitã cu legãmântul lui Carol I, fiindcã
ea este întruchiparea unui început european.
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ALEXANDRU MIHALCEA

„Recunoºtinþa“
bolºevicilor

Cazul Florea Dumitru
În primãvara anului 1990 am primit un telefon de la

cineva care s-a recomandat „Florea Dumitru, fost
comisar de Siguranþã, în vârstã de 90 de ani“: omul voia
sã-mi comunice ceva în legãturã cu un episod de la
începutul participãrii României la rãzboiul din Est. Ne- am
întâlnit ºi am aflat cã fusese victima unui ºir de întâm-
plãri dintre acelea care pot distruge o viaþã.

Soarta a fãcut sã fie de serviciu în ziua când Filimon
Sârbu (celebrul „erou al clasei muncitoare“, vã amintiþi?)
a fost arestat, împreunã cu încã cinci inºi, iar superiorul
sãu, chestorul Siguranþei constãnþene, sã-i ordone:
„Floricã, fã-le identificarea!“ 

Iatã istorisirea sa: „Grupul a fost arestat la 22 iunie
1941, ziua intrãrii þãrii în rãzboi. Au stat cam douã ore,
timp în care am dresat procesul verbal de identificare,
nu de interogatoriu. Erau ºase: Filimon Sârbu, de vreo
25 de ani, staturã mijlocie, de o tenacitate ieºitã din
comun, Alexandru Tunschi ºi Eugen Giuglea, minori,
Caravan, infiltrat în grup de cãtre jandarmi, al cãror
informator era, Gh. Dincã ºi încã unul. Eu aveam în grijã
protecþia rezervoarelor de petrol; întâmplarea a fãcut sã
redactez procesele verbale. În actele de identificare am
scris de Giuglea ºi Tunschi cã, fiind minori, nu sunt
capabili de acte de teroare sau de sabotaj ºi cã nu sunt
cunoscuþi la cazierele Siguranþei. În realitate erau
cunoscuþi ca suspecþi, ca bãnuiþi. Cu Filimon Sârbu era
altceva, fusese deja condamnat, era recidivist. Era
comunist notoriu. El i-a însãrcinat pe Tunschi ºi Giuglea
care lucrau la Uzina electricã SCEC ca, pe camuflaj, sã



deschidã ºaltãrele ca vizibilitatea sã fie completã, pentru ca avioanele sovietice
sã bombardeze oraºul. N-au apucat, dacã apucau s-o facã, Constanþa ar fi fost
cenuºã. Avioanele sovietice veneau în valuri, la 15 minute interval. Nu m-am
atins de ei. În schimbul binelui fãcut, dupã ce au fost eliberaþi m-au acuzat cã i-am
bãtut. Cred cã au fost sfãtuiþi sã mã reclame. Am fost reþinut, trecut prin lagãrele
de la Caracal ºi Slobozia, la Uranus, în 1946, la Securitatea din Constanþa în
1952 (februarie-iunie), þinut iarna, în unele nopþi, afarã, pe ger. (La Interne era
Teohari Georgescu!)

În 1958 am fost arestat din nou, dus la Securitatea din Constanþa, Doicaru,
parcã, era ºef, unde anchetatorul m-a ars cu þigara pe gât ºi m-a bãtut peste
palme pânã mi-a rupt tendoanele (omul are mâinile ca niºte cleºti de crab, cu
degetele îndoite precum cârligele; cicatricea de pe gât este vizibilã – n. a.).
Groaznic în toatã povestea asta este cã însuºi acuzatorul public de la Tribunalul
Poporului ceruse, încã din 1945, clasarea cauzei, pentru inexistenþa infracþiunii
ºi netemeinicia învinuirii, fãrã ca cineva sã þinã cont de aceastã încheiere. În
sfârºit, în 1958 am fost iar arestat, dus la Securitate, anchetat, condamnat de
Tribunalul Militar Bucureºti la 25 de ani închisoare. Am fost eliberat în 1964. În
total am fost închis aproape 12 ani (lagãre, reþinere fãrã judecatã, închisorile
Jilava, Aiud, Gherla). Toate încercãrile de a mi se revizui procesul, iatã hârtiile
(îmi aratã un teanc de scrisori cãtre „felurite instanþe“), s-au izbit de refuz sau
de indiferenþã (...).“

Mãrturiile domnului Florea Dumitru privind tratamentul de la Securitatea con-
stãnþeanã sunt cutremurãtoare (de altfel, în iunie 1959, când am ajuns la Jilava ºi
am întâlnit deþinuþi anchetaþi în toatã þara, am aflat cã, pe fondul brutalitãþii ºi
grozãviilor practicate peste tot, Securitatea constãnþeanã ºi cea de la Braºov – pe
lângã Uranus ºi Malmaison – deþineau netãgãduitã întâietate în materie de torturã
– n. a. «Cel mai greu – ne-a spus domnul Florea Dumitru – mi-a fost în 1952, la
Securitatea instalatã în localul din Piaþa Ovidiu, pe malul mãrii (actuala Direcþie
Agricolã – n. a.). Mi se puneau ochelarii negri, mã luau doi inºi, mã duceau pe
malul mãrii. Aveau o gãleatã, o frânghie, pe mal era un pietroi – „leagã-i frânghia,
leagã-i pietroiul, sã-l dãm la peºti!“ Era o torturã psihologicã pe care am îndurat-o
cu greu. Sau mã bãgau sub un duº rece ca gheaþa, ieºeam sloi! Totul, ca sã mã
autoacuz cum cã i-aº fi bãtut pe comuniºti.»

Aºadar, Florea Dumitru a stat aproape 12 ani prin aresturi, lagãre ºi închisori.
Prima condamnare a fost de 3 ani (decizia 2786/1951 a Tribunalului Bucureºti),
a doua tot de 3 ani, în urma anchetei de la Constanþa, urmând cea din 1958,
ultima, la 25 de ani temniþã grea, din care a mai apucat sã execute 6, pânã la
decretul de graþiere din 1964. De fiecare datã acuzaþiile au fost aceleaºi, sce-
nariul identic. Nu s-a administrat nici o probã în plus, nu au venit martori sã
susþinã rechizitoriul. Timpul mediu al ºedinþei: 15 minute, multiplicate apoi mon-
struos între zidurile temniþelor Jilava, Fãgãraº, Aiud, Gherla... Reproducem
actul emis de Tribunalul Poporului la 27 iunie 1946: „Ordonanþã de clasare.
Din cercetãrile fãcute la Chestura Poliþiei Constanþa rezultã cã Visarion
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Gheorghe ºi Florea Dumitru foºti comisari de siguranþã pânã la 23 August
1944, sînt învinuiþi cã au terorizat, arestat ºi maltratat pe arestaþii bãnuiþi
cã militeazã în partidul comunist sau cã sînt împotriva continuãrii rãzboiu-
lui contra URSS. În ce priveºte pe primul, au fost audiaþi, prin comisie
rogatorie, martorii Mircea Constantin, Schwartz Sami, Jean Iancu, Albert
Adler, Ionescu Constantin, Antonescu Dumitru, Frida Marcovici, Capriel
Ipechian, Blaian Selbuc, Garabet Pastramagian ºi Cristea Gheroghe.
Rezultã cã acuzatul a avut o atitudine omenoasã faþã de anchetaþi, unii au
fost chiar ajutaþi de acuzat pentru ca cercetãrile sã le fie favorabile. Florea
Dumitru e acuzat cã, în perioada premergãtoare rãzboiului contra URSS, a
anchetat pe antifasciºti, cu aceastã ocazie i-a maltratat. Având în vedere
cã faptele, chiar dacã ar fi adevãrate, ele nu pot intra în prevederile legii
312/1945, referitoare la cei vinovaþi de dezastrul þãrii ºi crime de rãzboi,
fiind fãcute înainte de rãzboi. Dar, în afarã de aceasta, din depoziþiile mar-
torilor Marcel Rabinovici, Ion Zendic, Traian Stãnescu, Ionescu Ion, Mazic
Nicolae, Albert Adler, Miºu Georgescu, Aurel Marinciu, Stalbert Membel,
Cameniþã Vasile, Marinescu Constantin, P. Pasat, Capriel Ipechian, Jean
Iancu, Aurel Stãnescu, Pãsculescu Simion, Virgil Tabacu, avocat S.
Naftuli, Stãncuþã Ifrim, Tucurie Tudor rezultã cã acuzatul se purta civilizat
cu cei anchetaþi ºi cãuta posibilitãþi sã le uºureze acuzaþia ce li se punea
în sarcinã, unii din aceºti martori precizând cã, fiind anchetaþi chiar ei de
acuzat, acesta nu le-a adus nici cea mai micã jignire. Faþã de aceste dovezi
unanime ale acestor martori, este cazul a se vedea cã singura depoziþie a
martorului Giuglea Eugen care aratã cã, fiind arestat în ziua de 22 iunie
1941, a fost maltratat împreunã cu un alt tovarãº din ordinul acuzatului, nu
poate constitui o dovadã suficientã pentru punerea sub acuzaþie a numi-
tului pentru crima prevãzutã de art. 2, lit. II, mai ales dacã se are în vedere
cã martorul nu precizeazã în depoziþia sa cum s-a convins cã maltratãrile
suferite au fost ordonate de acuzatul Florea Dumitru. Vãzând ºi declaraþia
colectivã a numeroºi cetãþeni din Constanþa care afirmã cã acuzatul a avut
o purtare frumoasã în timpul cât a funcþionat ca poliþist în acest oraº, cã,
aºa fiind, în lipsã de alte dovezi, cauza privitoare la acuzatul Florea
Dumitru urmeazã sã fie clasatã. Pentru aceste motive, se dispune clasarea
cauzei privind pe Visarion Gheorghe ºi Florea Dumitru, acuzaþi cã au
sãvârºit crime de rãzboi“ (semneazã: Acuzator public Constantin Mocanu,
Cabinetul 2 de pe lângã Tribunalul militar Bucureºti).

Am reprodus integral acest act (atipic pentru acea vreme!) întrucât el consti-
tuie dovada incontestabilã a nevinovãþiei lui Florea Dumitru. Pentru Siguranþa
comunistã, condusã de Pantiuºa Bodnarenco ºi de Nikolski Grunberg, docu-
mentul emis de o instanþã a Statului Român nu are, însã, nici o valoare. De alt-
fel, nici pentru Securitate, înfiinþatã în 1948. Calvarul lui Florea Dumitru este
doar un caz dintre zecile de mii de oameni aruncaþi fãrã vinã în temniþe ºi lagãre,
de unde mulþi nu s-au mai întors.

12



Cazul ªtefan D. Ion
A doua tristã istorie privind „recunoºtinþa“ bolºevicã are, ca protagoniºti, un

magistrat militar, ªtefan D. Ion, ofiþer de justiþie în perioada interbelicã, la
Constanþa, ºi un înalt activist comunist, Vasile Vâlcu. (Amãnunte privind cazul
au fost furnizate de colegul Mihail Mihãilescu în articolul intitulat „Flagelul «bunei
credinþe» a celor care au cumpãrat casele în dauna proprietarilor“ – România
liberã din 17 februarie 2004, din care citãm.) „Dupã ce i-a ocrotit pe comuniºti,
aceºtia l-au ucis ºi i-au luat casa. ªtefan D. Ion ºi-a ridicat, între 1923-1928, o
casã... În 1943, devenit colonel magistrat, a judecat un lot de comuniºti. A fãcut
tot posibilul sã-i achite sau sã le dea pedepse minime, nu pentru cã simpatiza
miºcarea, ci pentru cã nu considera cã vina acestora era foarte mare. Printre
comuniºti se afla ºi Vasile Vâlcu. Dupã ce comuniºtii au venit la putere, colone-
lului magistrat i s-a intentat un proces tocmai pentru cã judecase acel lot.
Aproape toþi cei pe care îi judecase au depus mãrturie în favoarea magistratu-
lui. Procesul s-a desfãºurat între 1944-1958. În aceastã perioadã, ªtefan Ion a
fost arestat abuziv de mai multe ori. În cele din urmã a fost achitat. Dupã acest
episod, Vasile Vâlcu a devenit secretarul general al organizaþiei de partid din
regiunea Constanþa. ªi, curios, a început sã-l hãituiascã pe fostul magistrat,
deºi la procesul acestuia depusese mãrturii favorabile. Mobilul era, însã, altul –
casa magistratului. La 1 ianuarie 1960 reuºeºte sã determine ca fostul ofiþer
magistrat sã nu mai primeascã pensie, pe motivul cã ar fi duºman al poporului.
Pensia i-a fost radiatã. Dupã 4 luni, ªtefan Ion a murit. Circumstanþele morþii au
fost mai mult decât dubioase. Dotat cu o sãnãtate robustã, ªtefan Ion a fost lovit
de un cancer care, doar în câteva luni, a dus la deces. Comuniºtii au început sã
facã presiuni asupra soþiei fostului magistrat ca aceasta sã doneze casa statu-
lui pentru cã nu aveau copii. Maria Ion a refuzat. (...) Comuniºtii i-au spus: «Dacã
nu donezi casa, te vei îmbolnãvi la fel ca soþul tãu». Speriatã, Maria ºi-a strâns
un minimum de lucruri ºi a fugit la niºte rude în Moldova, de unde nu s-a mai
întors niciodatã (...) Casa a fost renovatã ºi în ea s-a mutat Vasile Vâlcu. Marele
potentat comunist a locuit în casa fostului ofiþer magistrat timp de 7 ani“.

Un portret al „marelui potentat comunist“ îl schiþeazã doamna Doina Jela în
excepþionala lucrare Lexiconul negru: „Unul dintre «baronii» lui Dej, ocupând
funcþii înalte pe linie de partid (...). Ins de o mare brutalitate ºi cruzime. Era de
meserie croitor, membru vechi în C. C. al P. C. R. În 21 mai 1953 este avansat
la gradul de general maior de Securitate, o datã cu alt fost colonel, Florian
Dãnãlache. În primii ani ai regimului a fost prim secretar al regionalei de partid
la Constanþa, calitate în care a condus teroarea împotriva rezistenþei populaþiei
la comunism, colectivizarea, vânãtoarea de partizani, marile procese de la
Canal. În octombrie 1955, era general maior ºi ºeful Direcþiei I din MAI, adicã al
spionajului românesc.“
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*     *

În ciuda deosebirilor, cele douã cazuri au un numitor comun: atitudinea
umanitarã, în limitele legalitãþii, a unor „exponenþi ai fioroaselor organe de repre-
siune anticomunistã“ din România „burghezilor ºi moºierilor“ faþã de duºmani
învederaþi ai statului, dirijaþi de o putere strãinã, ºi, dupã venirea regimului
bolºevic, impus de Moscova la putere – aplicarea unor mãsuri sãlbatice împotri-
va celor care fãcuserã cândva dovada clemenþei, toleranþei ºi înþelegerii.

Bolºevicii – din rândurile cãrora fac parte, ca ideologie ºi profil moral, comu-
niºtii români – au învãþat, ºcolari silitori, lecþia predatã cu atâta succes de cel
mai mare criminal al Istoriei, Stalin. Sub o formã sau alta, stalinismul a dãinuit,
în România, pânã la cãderea dictaturii lui Ceauºescu. În primul caz, Florea
Dumitru este victima poliþiei politice, pusã în miºcare de urã visceralã ºi de
delaþiune. În al doilea – un magistrat onest, integru, are neºansa sã fie propri-
etarul unui bun pe care îl râvneºte „baronul“ PCR. În amândouã situaþiile, expo-
nenþiale pentru mentalitatea comuniºtilor, rezultatul înseamnã nedreptate,
suferinþã ºi moarte.
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Aceastã propagandã a început dupã 23 August 1994, o datã cu sosirea în
România a Armatei Roºii ºi a fruntaºilor PCR (Ana Pauker, Teohari Georgescu,
Vasile Luca, Silviu Brucan etc.).

La acea datã P.C.R. avea sub 1 000 de membri, dar era sprijinit de cãtre
diviziile Tudor Vladimirescu ºi Horia Cloºca ºi Criºan, formate din soldaþi pri-
zonieri, îndoctrinaþi dupã regimul de exterminare la care au fost supuºi în
lagãrele din U.R.S.S.

Cum din fiecare sat sute de soldaþi care luptaserã pentru dezrobirea þinuturilor
româneºti Basarabia ºi Bucovina, rãpite prin tratatul Ribbentrop-Molotov în 1940,
cunoscuserã pe viu viaþa ºi condiþiile de trai din colhozurile U.R.S.S., se
impuneau angajamente ale P.C.R. cã în România nu se vor înfiinþa gospodãriile
colective, deoarece circa 80% din populaþie o formau gospodãriile þãrãneºti.

1)  Astfel chiar în proiectul de program al Partidului Comunist Român care înfi-
inþase Frontul Naþional Democrat, acesta a publicat în „Scânteia“ la 25 septem-
brie 1944 un program în care nu existã referire la colectivizare, iar la pct. 5 se
susþine ideea unei reforme agrare prin exproprierea suprafeþelor de peste 50 ha.

În acea perioadã, cu lozinca P.C.R. „Pãmântul este al celor ce-l muncesc“, s-a
început acþiunea pentru „desfiinþarea moºierimii“.

În presa comunistã, „Scânteia“, „Munca“ etc., s-a publicat comunicatul
Partidului Comunist Român în care se preciza: „Dupã preluarea puterii de cãtre
P.C.R., toate actele de vânzare ºi înstrãinare a terenurilor agricole ale moºieri-
mii încheiate ulterior acestui comunicat, vor fi anulate“.

S-a sugerat ca în fiecare comunã sã se organizeze comitete locale formate
din þãrani care nu deþin pãmânt sau deþin sub un hectar ºi sã împartã între ei
terenul moºierului ce depãºeºte 50 ha teren agricol.

Urmare a acestui îndemn, în toamna anului 1944 ºi primãvara anului 1945
puteau fi vãzute grupuri de þãrani conduse de activiºti P.C.R. împãrþindu-ºi între
ei terenurile moºierilor ce depãºeau 50 ha.

În comuna Colibaºi judeþul Olt, þãranii au refuzat sã împartã moºia lui
Târnoveanu. Acesta ajutase pe mulþi dintre ei (cu bani, cereale, îi internase în
spitale pe cei bolnavi etc.). Vãzând acest caz, activistul din comuna vecinã,

ARISTIDE IONESCU

„Asigurarea“ datã de P.C.R.
cã în România
nu se vor înfiinþa colhozuri



Doba, a venit cu þãranii din acestã comunã, ei neavând moºieri, ºi au împãrþit
terenul agricol al lui Târnoveanu. 

De altfel, în programul de guvernare al Frontului Plugarilor condus de Petru
Groza se solicita înfãptuirea unor reforme agrare imediate ºi s-a legiferat noua
expropriere la 23 martie 1945.

Prin aceastã lege, s-a încercat asigurarea þãrãnimii cã pãmântul este defini-
tiv ºi pentru totdeauna al celor ce-l muncesc. În acest sens, instrucþiunile
Comitetului Central al Partidului Comunist Român sunt relevante:

„Orice acþiune de tulburare a încrederii þãrãnimii cã pãmântul este definitiv ºi
pentru totdeauna al celor ce-l muncesc constituie o acþiune reacþionarã ºi
duºmãnoasã faþã de democraþia româneascã, faþã de linia partidului nostru“. (1)

Menþinerea proprietãþii particulare pe care Gheorghe Gheorghiu-Dej o califi-
ca „cheia de bazã a dezvoltãrii progresive a României“ a fost susþinutã în tot
cursul anului 1945. S-au editat broºuri în care se susþinea cã „Toþi moºierii au
trãit din sudoarea poporului. De aceea toþi sunt duºmanii democraþiei, duºmani
ai ridicãrii poporului“.

În campania electoralã din 1946, în platforma Blocului Popular Democrat, cu
semnul electoral „Soarele“, se susþinea „cã acesta urmãreºte apãrarea ºi
întãrirea gospdãriilor þãrãneºti individuale“ ºi îndemna þãranii „sã voteze Soarele
pentru a putea lucra în liniºte ºi culege roadele de pe ogorul lor“, susþinând cã:

În acelaºi timp „partidele istorice Maniu ºi Brãtianu“ urmãresc sã:
 Ia înapoi pãmântul þãranilor.
 Sã ruineze pe micul patron.
 Sã rãpeascã cuceririle câºtigate de muncitorii manuali ºi intelectuali.

2) Dupã impunerea în România de cãtre Andrei Vâºinski, ministru adjunct de
Externe al U.R.S.S., a guvernului Dr. Petru Groza, acesta a numit ca ministru al
Agriculturii un fost argat al sãu, Zãroni (cu clase elementare). Ministru de
Interne este impus Teohari Georgescu, membru în conducerea P.C.R., sosit în
þarã din U.R.S.S. dupã 23 August 1944, o datã cu Armata Roºie. (Moºia lui
Petru Groza n-a fost expropriatã.)

a) Acesta numeºte prefecþii judeþeni, dupã un scurt instructaj fãcut acestora.
La rândul lor, prefecþii numesc pretorii (ºefii plaselor numite mai târziu raioane),
selectaþi dupã anumite criterii ºi recomandaþi de activiºtii P.C.R.:
 Sã fie muncitori fãrã înaltã calificare.
 Sã fie membri P.C.R. (înainte sau imediat dupã 23 August 1944).
 Sã nu fi luptat împotriva U.R.S.S. în rãzboiul din 1941.
b) Pretorii numesc preºedinþii Sfaturilor Populare care înlocuiesc primarii

aleºi ai comunelor, dupã criteriile impuse la instructaj:
 Sã nu aibã situaþie materialã mai deosebitã sau pregãtire intelectualã ºi sã

fi fost de preferinþã slugi sau argaþi.
 Sã fie mai puþin organizatori, dar foarte docili ºi mai puþin religioºi.
 Sã nu fi fost membri ai partidelor istorice.
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 Sã nu fi luptat împotriva U.R.S.S. în rãzboiul din 1941 ºi sã fi cunoscut
nivelul de trai al celor din colhozuri.
 Sã respecte directivele activiºtilor P.C.R.
La plasa Drãgãºani jud. Vâlcea a fost numit pretor un zidar cu douã clase pri-

mare, Marin Pinete din comuna ªtefãneºti jud. Vâlcea. Acesta a numit în comu-
na natalã primar pe Iacob Mazilu, un beþiv ºi bãtãuº, care ucisese un consãtean
numit Breazu. La horã în comunã Iacob Mazilu s-a prins în horã lângã fiica lui
Breazu. Aceasta, datoritã faptului cã flãcãul Iacob era cunoscut ca beþiv ºi
bãtãuº, s-a desprins din horã. Pentru aceastã faptã pe care Iacob a considert-o
„un afront“, a pãlmuit-o. Fata a plecat plângând acasã, iar tatãl sãu i-a reproºat
fapta lui Iacob, care a luat un ciomag ºi l-a lovit mortal pe la spate în cap pe tatãl
fetei. Ancheta s-a suspendat la 23 August 1944 ºi n-a mai fost reluatã niciodatã. 

3) Pregãtirile pentru înfiinþarea colectivelor.
Aici sunt aplicate întocmai directivele Moscovei 2-6-1947 Strict Secret A

A/CC113, indicaþia NK/003/47, înmânate personal Primilor Secretari ai P.C. din
toate þãrile ocupate de cãtre Armata Roºie.

Acestea au fost gãsite la STASI, în Germania, în Polonia, Cehia, numai în
România ªeful Serviciului Român de Informaþii, Virgil Mãgureanu, cu scrisoarea
nr. 37408 din 31. 07. 1992 comunicã: „SRI nu deþine documentul nr. NK/003/47
ºi nici alte materiale asemãnãtoare, dar ele s-au aplicat în România mai dur
decât sunt menþionate“. 

Aceastã scrisoare se aflã la Editura Vremea din Bucureºti.
Redau directiva nr. 13:
În politica faþã de mica gospodãrie þãrãneascã urmeazã acest curs pentru a

face gospodãria particularã nerentabilã. Dupã aceea trebuie începutã colec-
tivizarea. În cazul în care ar interveni o rezistenþã mai mare din partea þãranilor,
trebuie redusã împãrþirea mijloacelor de producþie repartizate lor. Dacã nici aºa
nu se ajunge la rezultatul scontat, trebuie organizat ca agricultura sã nu poatã
asigura aprovizionarea cu alimente a þãrii, astfel ca necesarul sã trebuiascã
acoperit din import.

Prin hotãrâri de guvern s-au emis legi pentru stabilirea cotelor dupã bunul
plac al primarului ºi legi de pedepsire pentru nepredarea cotelor.

Mie personal, pentru faptul cã  am dus la maºina de treierat (batozã acþio-
natã de tractor) circa 10 clãi de grâu din care 6 erau bãtute pe câmp de cãtre
rãuvoitori, mi s-a întocmit de cãtre Comisia Localã un proces verbal de con-
statare a infracþiunii de sustragere de la cotele obligatorii datorate Statului din
recolta de grâu obþinutã de pe terenul meu.

În baza acestui act, Tribunalul Vâlcea mi-a întocmit dosar ºi am fost con-
damnat la 6 luni închisoare corecþionalã, conform prevederilor art. 27 pct.1 ºi
art. 28 din legea 351/1945 pentru acþiunea de sustragere de la cotele obligatorii,
datorate cãtre Stat.

În apelul înaintat la Curtea de Apel Craiova, se pronunþã în dos. 1632/947
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Decizia penalã nr.1280 din nov. 1947, se modificã Sentinþa Tribunalului Vâlcea ºi
se obligã pârâtul Ionescu Aristide sã plãteascã suma de 1 000 lei amendã penalã
pentru sustragerea de la predarea cotei obligatorii de grâu, prin aceea cã a
prezentat la batozã 10 clãi (o claie avea 15 snopi de grâu) bãtute anterior manual.
Deºi a facut dovada cu martorii audiaþi cã 6 clãi i-au fost bãtute pe câmp de
rãufãcãtori, inculpatul a prezentat la batozã toate cele 10 clãi de grâu bãtute.

Aceastã decizie este o dovadã certã de presiune asupra þãranilor pentru
predarea cotelor cãtre Stat ºi cã au existat aceste legi încã din anul 1945. Mai
posed un proces verbal (tipizat în 1955) de ridicare fãrã judecatã a cantitãþilor
de produse agricole vegetale ºi animale  pentru nepredarea cotelor obligatorii,
întocmit în 20 februarie 1955, din care reproduc:

Cetãþeanului Dobre Ion, domiciliat în comuna Stefãneºti, raionul Drãgãºani,
regiunea Piteºti i-a fost înmânatã obligaþia de predare nr. 186. În contul cotelor
obligatorii pe anul 1955, cetãþeanul a predat 370 kg de porumb, 20 kg floarea
soarelui, 46 kg fân ºi 62 kg lapte.

Cetãþeanului i-a fost înmânatã somaþia nr.168 în sensul cã dacã în termen de
10 zile nu va preda restanþele datorate în contul cotelor obligatorii la produse-
le.............. vor fi ridicate fãra judecatã produsele mai jos menþionate.

La expirarea termenului arãtat în somaþie, adicã la data întocmirii prezentului
proces verbal, cetãþeanul nu a predat restanþele datorate.

Ca urmare subsemnatul Vasile Ilie, agent colector, imputernicit CSCPA al
raionului Drãgãºani, regiunea Piteºti, în prezenþa cetãþeanului Dobre Ion sau a
membrilor sãi de familie, precum ºi a martorilor Ilie Croitoru, împuternicit comunal,
Matei Cârstea, Preºedintele Sfatului Popular, am ridicat fãrã judecatã: pentru lapte
de oaie ºi floarea soarelui ºi fân.

În momentul ridicãrii produselor, în gospodãria cetãþeanului se aflau urmã-
toarele cantitãþi de:

Denumirea produselor Cantitatea Kg
Doi Boi 800 Kg
Trei Râmãtori 150 Kg
Una Vacã 350 Kg
15 Raþe 20 Kg
Porumb ºtiuleþi 1 500 Kg
Pentru asigurarea amenzii dupã Hotãrârea Instanþei de Judecatã sau se achitã

150 kg porumb ºtuleþi în valoare de 300 de lei - Amenda.
Din aceastã cantitate a fost ridicatã de mine: Restanþierul este Rãu Voitor la

Predare Cotelor Putere Economicã are a Reþinut ºi Cetãþeni din jurul sãu fãcândui
sã nu Predea cotele faþã de stat

Total................kg.............
Conform echivalenþelor stabilite de CSCPA, s-a trecut în contul cetãþeanului

menþionat pentru cotele obligatorii pe anul 195..... cantitatea de.......................
Prezentul proces verbal este întocmit în trei exemplare. Primul exemplar

rãmâne la împuternicitul raional CSCPA, al doilea exemplar rãmâne la gospodãria
de la care s-au ridicat produsele, iar al treilea exemplar se anexeazã la cererea de
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În reproducerea acestui formular tip de procese verbale întocmite care
reprezintã una din formele de opresiune împotriva þãrãnimii române s-a menþinut
întocmai ortografia folositã de împuternicitul raional pentru a se cunoaºte
pregãtirea intelectualã a acestora.

În concluzie þin sã subliniez cã opresiunea asupra þãrãnimii a început încã din
toamna anului 1945, mãrturie stau legile de pedepsire a celor care nu predau
cotele obligatorii cãtre Stat, dintre care am menþionat legea 351/1945 (ºi nu a
fost singura lege); ele au apãrut înainte de a se primi de la Moscova Directiva
NK/003/47 ºi reprezintã o dovadã cã aceste legi au fost impuse de Moscova
imediat dupã 6 martie 1945 ºi transmise prin Emil Bodnãraº, ofiþer NKVD pe
lângã Petru Groza, care primea ordine direct de la Moscova ºi era un personaj-
cheie în aplicarea modelului sovietic în România. (2)

Aceste ordine privind opresiunea þãrãnimii erau aplicate de guvernul Petru
Groza, prin ministrul de Interne Teohari Georgescu (Burach Tescovici), sosit în
România împreunã cu Ana Pauker, Silviu Brucan ºi alþii, o datã cu Armata Roºie
dupã 23 August 1944.

Înãsprirea opresiunii þãrãnimii române care s-a opus coletivizãrii a generat
rãscoale þãrãneºti lichidate de Securitate care a împuºcat sute de þãrani ºi a
arestat peste 80 000 (1), cifrã recunoscutã de cãtre Gheorghiu-Dej. Alte zeci de
þãrani au preferat sã se spânzure decât sã intre în colectiv. În comuna Izvoarele
jud. Olt þãranii s-au opus colectivizãrii ºi au alungat din sat pe activistul de par-
tid ºi pe Preºedintele Sfatului Popular. Satul a fost înconjurat de cãtre Securitate
ºi miliþieni. Era în martie 1961. Aici s-a tras cu puºti mitraliere. A fost ucis Marin
Liciu Micu, lovit de glonþ în ochi, ºi alþii.

Rãsculaþii au fost aduºi la închisoarea Piteºti unde era regiunea ºi închiºi
câte 50 de þãrani într-o camerã.

Alexandra Turac (Odagiu), vãduvã, mamã a 6 copii, a înnebunit de durere
când i-au luat din gospodãrie mãlaiul din care fãcea mãmãligã la copii. Au fost
judecaþi ºi condamnaþi administrativ 23 de þãrani cu 1–5 ani de închisoare pen-
tru faptul cã au refuzat colectivizarea (3).

Bibliografie:
1) Arhivele Statului, Iaºi, dos. 46/1945.
2) Istoria Românilor cls. XII-a, Ed. Sigma, 2000, pag.123.
3) Instaurarea Comunismului – între rezistenþã ºi represiune, Ed. Fundaþia Academia

Civicã, 1995, pag. 150, 158, 166, 167.

trimitere în judecatã pentru aplicarea amenzii acestui cetãþean pentru nepredarea
la timp a cotelor obligatorii.

Împuternicit CSCPA                           au asistat:
al raionului..........                             .....................
regiunea.........                                             ....................
semnãtura (indescifrabil)                       2 semnãturi indescifrabile
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În Maramureº populaþia ruralã a resimþit puternic impactul instaurãrii regimu-
lui comunist în urma mãsurilor represive la care a fost supusã începând cu anul
1945, prin tentativa alipirii regiunii la Ucraina Subcarpaticã, falsificarea alegerilor
din 1946 ºi desfiinþarea Bisericii greco-catolice, majoritarã în aceastã zonã, la
sfârºitul anului 1948. Toþi aceºti factori au generat o atmosferã ostilã puterii
comuniste în lumea satului maramureºean.

Acest demers doreºte sã surprindã evoluþia procesului de colectivizare în
zona Maramureºului istoric, cuprinzând suprafaþa raioanelor Sighet ºi Viºeu.  

În 1949, în judeþul Maramureº, o regiune montanã cu prea puþin pãmânt ara-
bil, din care majoritatea pe coaste ºi dealuri, suprafaþa agricolã se împãrþea ast-
fel: pãmânt arabil 37 292 ha, adicã 10,90%; pãºune 47 777 ha, reprezentând
13,97%; fânaþ 79 649 ha, însemnând 23,24%; pãdure 154 537 ha, adicã 47,51%.
Structura proprietãþii asupra pãmântului era urmãtoarea: þãrani fãrã pãmânt – 1 475
gospodãrii (3,27%); þãrani cu pânã la 0,50 ha – 7 852 gospodãrii (17,04%); între
0,50 ºi 1 ha – 7 314 gospodãrii (16,21%); între 1 ºi 2 ha – 10 138 gospodãrii
(22,46%); între 2 ºi 3 ha – 6 819 gospodãrii (15,11%); între 3 ºi 5 ha – 6 246
gospodãrii (13,84%); între 5 ºi 10 ha – 3 916 gospodãrii (8,68%); între 10 ºi 20
ha – 1 033 gospodãrii (2,29%); între 20 ºi 50 ha – 207 gospodãrii (0,46%); peste
50 ha – 130 gospodãrii (0,29%).1 Dacã la nivelul întregii þãri proprietãþile sub 5 ha
însemnau 57,7 %, în Maramureº procentul era de peste 87 % din totalul
gospodãriilor þãrãneºti. 

În zilele de 3–5 martie 1949 a avut loc la Bucureºti Plenara Comitetului
Central al Partidului Muncitoresc Român, unde liderii comuniºti indicau noua
direcþie ce trebuia urmatã în lumea satului românesc prin colectivizarea gradualã
a suprafeþelor agricole.2 În Rezoluþia adoptatã se preciza cã „pentru a scãpa
oamenii de întuneric ºi mizerie trebuie sã se construiascã socialismul la sate,
adicã sã se treacã la gospodãria agricolã colectivã“.3

Spre deosebire de Plenara Partidului Comunist al Uniunii Sovietice din 1929,
care cerea lichidarea culacilor, Plenara din martie 1949 fixa ca obiectiv imediat
limitarea chiaburimii, urmând sã se treacã la „desfiinþarea completã a exploatãrii
chiabureºti la sate, mobilizând în aceastã luptã întreaga þãrãnime muncitoare,

ANDREA BOBEª

Etape ºi tactici în colectivizarea
agriculturii maramureºene 
(1949-1962)



atunci când condiþiile vor fi pregãtite“.4 Aºa-numiþii chiaburi nu erau o „clasã de
exploatatori“, cum erau prezentaþi de propaganda oficialã, ci cei mai buni gospo-
dari ai satelor, þãrani cu spirit întreprinzãtor, care prin munca lor au reuºit sã pros-
pere.

În cadrul Plenarei din martie 1949 s-a hotãrât aplicarea principiului liberului
consimþãmânt la constituirea noilor gospodãrii agricole colective, iar pentru a li se
asigura succesul noile G.A.C. beneficiau de scutire de taxe ºi 20% reducere din
cota obligatorie în primii doi ani.5 Membrii intrau în asociaþie cu pãmânt ºi inven-
tar agricol, având posibilitatea de a pãstra doar un mic lot de pãmânt lângã casã
pentru zarzavaturi ºi pomi fructiferi, iar repartiþia produselor urma sã fie fãcutã pe
criteriul muncii depuse.6

În cursul anului 1949, la nivelul întregii þãri au fost înfiinþate 56 de G.A.C., în
timp ce în Maramureºul istoric nu s-a reuºit crearea nici unei gospodãrii agricole.
În 1950, campania de colectivizare a crescut în intensitate, autoritãþile comuniste
luând o serie de mãsuri în acest sens. Astfel, pânã la sfârºitul anului au fost „de-
cretate“ prin hotãrâri ale Consiliului de Miniºtri peste 950 de gospodãrii agricole
la nivelul întregii þãri.7

În Maramureº, la începutul anului 1950, pregãtirile pentru înfiinþarea primelor
G.A.C. au intrat în linie dreaptã. Comuna Ieud, de pe Valea Izei, consideratã de
comuniºti ca având „un trecut reacþionar“, datoritã împotrivirii fãþiºe la comu-
nizare,8 a fost intenþionat aleasã pentru înfiinþarea primei gospodãrii agricole
colective din judeþ spre a deveni „un exemplu în faþa þãrãnimii muncitoare din
împrejurime“. Pentru a pregãti terenul pentru noua gospodãrie colectivã, de la
judeþ au fost trimiºi activiºti de partid, care „timp de trei sãptãmâni au stat în
comunã, depunând muncã de lãmurire,“9 iar secþia de agitaþie ºi propagandã a
partidului urma „sã difuzeze masiv urmãtoarele broºuri: Zece întrebãri, zece
rãspunsuri; Ce am vãzut în URSS; Colhozul Vladimir Ilici Lenin“.9

Într-un Raport al Comitetului judeþean de partid din 2 martie 1950, se preciza
cã „în urma intensificãrii muncii de lãmurire“ în comuna Ieud pentru a putea fi înfi-
inþatã gospodãria colectivã trebuiau sã fie mutaþi de pe terenurile lor  267 þãrani,
dintre care erau de acord cu schimbul de teren 166 proprietari. Mai rãmânea sã
fie convinºi 101 þãrani, dintre care „41 chiaburi a cãror iscãliturã nu trebuie obþi-
nutã ºi 16 gospodãrii a cãror capi de familie sunt arestaþi ºi condamnaþi pentru
activitate subversivã, iar nici de la ei nu e cazul de a obþine iscãlituri“. Autoritãþilor
le rãmânea sarcina de a convinge pe cei 44 þãrani sãraci ºi mijlocaºi.11

Mãrturia unor þãrani din comunã ne ajutã sã înþelegem cum s-a desfãºurat
acþiunea pentru înfiinþarea gospodãriei colective în Ieud: „În 1950 o venit niºte
membri de partid, care o venit expre sã lãmureascã oamenii sã intre în colectivã.
Da’ pã oameni nu i-o pre putut lãmuri, aici în Ieud, pentru cã ei umblau cu min-
ciuni.  Le-o spus cã dacã sã înscriu în colectiv o sã aibã pãmântul aici aproape
[cazul unor þãrani sãraci, care aveau mici suprafeþe de pãmânt în zone mai înde-
pãrtate de hotarul satului] ºi nu o sã trebuiascã sã meargã pânã nu ºtiu unde.
Dar, în afarã de câþiva, nu prea reuºeau sã lãmureascã. Puþini oameni s-o
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înscris, mai ales oameni mai sãraci, care dupã cum i-o minþit, s-or gândit cã ar fi
bine sã se înscrie cã poate or primi oarece pãmânt mai bun. La alþii le-o spus cã
îi vor pune brigadieri sau pã la Sfatu’ Popular, pã acolo. Pã ãia care nu s-or
înscris i-o fãcut chiaburi ºi dacã i-o fãcut chiaburi, i-o fãcut anume ca sã-ºi poatã
bate joc de ei ºi sã aibã motiv ca sã-i ridice, sã-i bage la puºcãrie. Le-o pus cote,
le-o pus impozit anume ca sã nu le poatã plãti“.12 Un alt locuitor al Ieudului îºi
aminteºte cã „în ’50 s-o gândit partidul c-or face colhoz în Ieud ºi o venit într-o
noapte o mãºinã de la Sighet ºi o luat doi bãrbaþi ºi o femeie. Noaptea o ciocãnit
la fereastrã ºi i-o luat ºi i-o dus la Sighet, la temniþã. I-o bãgat acolo în celulã, nu
i-o bãtut, da’ i-o þânut vreo patru luni acolo. Între timp, în sat, o început sã se facã
colhozul. O comasat pãmânturile, nu tot hotarul, ci doar o parte, cã ei [cei care
au fãcut cerere pentru intrare în gospodãria agricolã colectivã] erau puþini, vreo
70 de familii. Pe ceilalþi au început a-i prigoni, ne-o fãcut chiaburi, iar cât pãmânt
am avut l-o dublat; de exemplu, lui tata i-o pus 25 ha, mie 24, dar noi nu aveam
nici jumãtate. Toate astea le-o fãcut doar ca sã te poatã cãzni [chinui] ºi sã te
ducã în temniþã“.13

Dumitru Pop Roibu din Ieud descrie cum s-a înfiinþat prima gospodãrie colec-
tivã din Maramureº: „În anii '50 s-a înfiinþat prima gospodãrie colectivã în comu-
na noastrã. ªi apoi una la Sãpânþa, douã sate care au fost socotite reacþionare.
Au început ºicane de toate formele, procese de sabotaj pentru cote: i-au încãr-
cat pe oameni, ei nu le-au putut da ºi atunci i-au arestat. Dar, ºi cei care au putut
da cotele tot n-au scãpat. De exemplu, un om de la noi a rezistat, ºi atunci ce-au
fãcut ca sã-l poatã aresta? A fost programat ca sã treiere la data de cutare, dar
chiar în aceeaºi zi l-au trimis sã scoatã lemne de la Viºeu, departe de comunã,
ºi atunci l-au putut bãga la sabotaj. Cât i-au dat? Unºpe ani, domnule, pentru cã
nu a treierat. Sute de cazuri de astea au fost. [...] Nu s-au înscris în colectiv decât
slugi, venite din alte sate, care n-au avut pãmânt. Cu tot ce-am avut noi ºi ne-au
luat s-a întemeiat colectivul. La început au fost puþini, vreo 50, cã au rezistat
oamenii pânã în '62 ºi doar atunci s-au înscris. Înainte de înscriere le-au fãcut
procese de sabotaj, pânã ce-au ajuns bãrbatul ºi femeia închiºi ºi au rãmas
pruncii singuri în sat. Aºa a început colectivizarea în Maramureº, unde vedeþi ºi
dumneavoastrã, nu-i loc de colectivizare, aici pe dealurile astea“.14

La 5 martie 1950 a fost inauguratã prima gospodãrie agricolã colectivã din
Maramureº la Ieud, denumitã „Scânteia“ ºi cuprinzând „78 de gospodãrii
þãrãneºti, 163 braþe de muncã ºi 321 suflete“. Noua structurã era formatã
aproape în totalitate din þãrani sãraci, 70 din totalul de 78, un proletar agricol ºi 7
þãrani mijlocaºi.15

La jumãtatea lunii martie 1950 a fost întocmit un plan privind colectivizarea
unor comune din Maramureºul istoric, în care accentul era pus pe munca de
lãmurire, pe baza „prelucrãrii broºurilor ºi a materialului apãrut în Scânteia“.
Sarcina revenea unor „agitatori pregãtiþi special cu aceastã muncã“, care aveau
ca principal scop „întãrirea luptei de clasã prin demascarea activitãþii chiaburilor
ºi ridicarea nivelului politic al þãrãnimii muncitoare“. Se solicita verificarea acti-
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vitãþii funcþionarilor ºi învãþãtorilor din comunele propuse pentru colectivizare ºi
destituirea lor, în cazul în care s-ar fi opus colectivizãrii.16

În planul elaborat de Comitetul judeþean de partid se preconiza pentru inter-
valul 1 iulie – 1 septembrie 1950 înfiinþarea de G.A.C. în 13 comune din judeþ:
Remeþi, Sãliºtea de Sus, Sãpânþa, Câmpulung la Tisa, Giuleºti, Viºeul de Jos,
Crãciuneºti, Nãneºti, Rozavlea, Cuhea, Bârsana, Moisei ºi Cãlineºti. Pentru
reuºita acestei acþiuni trebuiau mobilizate „toate organizaþiile de masã ºi de bazã,
de la judeþeanã pânã jos“ pentru a convinge þãranii sã se înscrie în colectiv.17

În pofida acestei campanii susþinute, în vara anului 1950 în judeþul Maramureº
s-au înfiinþat doar 4 gospodãrii agricole colective din 13 câte erau planificate:
„Veac Nou“ din comuna Remeþi, cu 71 de familii, la 2 iulie 1950; „Partizanii Pãcii“
din Sãpânþa, cu 64 de familii, la 16 iulie 1950; „Brazda Unitã“ din comuna
Sãliºtea de Sus, cu 104 familii, la 23 iulie 1950 ºi „Gheorghe Doja“ din comuna,
cu populaþie predominant maghiarã, Câmpulung la Tisa, cu 91 de familii, la 6
august 1950.18 În actul de constituire a G.A.C. se preciza cã scopul acestora era
sã asigure „victoria asupra chiaburilor, exploatatorilor, duºmanilor celor ce
muncesc ºi sã înlãture mizeria ºi întunericul în care s-au sbãtut þãranii pânã
acum“.19

Într-o notã din 1 iulie 1950, privind situaþia din cadrul G.A.C. din Ieud, se
menþiona cã doar 80 din cei 161 de membri ai gospodãriei „vin regulat la muncã“,
iar vinovatã de aceastã stare de fapt era consideratã a fi conducerea G.A.C.,
care „nu a pus un accent deosebit, prin formarea unor echipe de îndrumãtori
pentru mobilizarea la lucru a membrilor colectivului“. O altã problemã în calea
dezvoltãrii noilor structuri colectiviste erau zvonurile lansate de „chiaburi, care îºi
vãd îngrãditã posibilitatea de a jefui oamenii muncii ºi cu viclenia lor caracteris-
ticã împrãºtie tot felul de zvonuri mincinoase împotriva tinerelor gospodãrii colec-
tive“.20 Astfel, cu ocazia strângerii recoltei de ceapã verde, „se zvonea cã se
smulge ceapa deoarece [comuniºtii] simt cã vin americanii“; în comunele fãrã
structuri colectiviste se vorbea cã „la gospodãria colectivã se spânzurã oamenii
de foame“, sau cã cei înscriºi în colectiv „mãnâncã la cazan, cu porþia“. Pentru a
limita rãspândirea unor astfel de zvonuri, autoritãþile au organizat vizite ale
þãranilor din comunele propuse a fi colectivizate la gospodãria colectivã din Ieud,
pentru a-i convinge cã „zvonurile lansate de chiaburi nu sunt altceva decât acþi-
unea duºmanului de clasã, care vor sã împiedice înfiinþarea G.A.C.-urilor“.21

Într-un referat, din 19 septembrie 1950, al Secþiei Agrare a Comitetului Central
privind „abaterile de la linia partidului“ în privinþa constituirii gospodãriilor agricole,
se preciza cã în Maramureº „s-a mers, în general, pe linia de a lua pãmânturile
cele mai bune, din care cauzã semnarea actelor de schimb a întâmpinat mari
greutãþi“.22

Pe parcursul anului 1950 folosirea constrângerii pentru înscrierea de noi
membri în G.A.C. a sporit în intensitate. Miliþia ºi Securitatea au primit directive
sã ajute la „organizarea G.A.C., fapt care a generat o campanie de brutalitãþi ºi
violenþe împotriva þãranilor“. Acestora li se adãugau ºi comasãrile forþate ale
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terenurilor întrucât, de regulã, pãmânturile cele mai bune au trecut la G.A.C., iar
producãtorii individuali au primit în schimb „mai puþin decât trebuia sã li se dea
sau li s-au dat terenuri mult inferioare calitativ decât terenurile avute sau
suprafeþe aflate la distanþe foarte mari de locuinþele lor“.23

De la începutul acþiunii de colectivizare, munca de convingere a þãranilor a
oscilat între constrângere („vom zdrobi fãrã cruþare orice încercare de grupare
sau de rezistenþã a duºmanului faþã de mãsurile economice ºi sociale luate de
partid ºi guvern“, dupã cum declara Gheorghiu-Dej la 22 august 1949) ºi auto-
critici de partid („orice presiune economicã sau administrativã faþã de þãranii
muncitori va fi sancþionatã cu severitate“, dupã cum era menþionat în circulara
Comitetului Central al partidului din 1951).24

În privinþa constituirii în 1950 a celor douã gospodãrii agricole colective din
raionul Viºeu (Ieud ºi Sãliºtea de Sus), se recunoºtea de cãtre conducerea de
partid a raionului în 1951 cã „nu a fost respectat liberul consimþãmânt, întrucât s-au
fãcut promisiuni cã vor fi scutiþi de predarea cotelor ºi plata impozitelor restante,
cã vor primi de la cooperativã produse industriale la preþuri reduse, iar la
comasarea ºi efectuarea schimburilor de teren în comuna Ieud s-au folosit
metode de constrângere prin organele miliþiei, securitãþii ºi ale sfatului“.25 La
Sãliºtea de Sus, þãranii nemulþumiþi de terenurile primite la schimb în urma
comasãrii pãmânturilor au început sã lucreze în primãvara anului 1951 fostele lor
suprafeþe de pãmânt. Autoritãþile au reacþionat imediat, iar „miliþia a fãcut acte de
dare în judecatã la 6 persoane reacþionare“. Dar situaþia a devenit ºi mai încor-
datã, întrucât la 14 aprilie „un numãr de 100 persoane au refuzat actul de schimb
al terenului intrat în G.A.C., aducând acest act la Sfatul Popular, spunând cã lor
nu le trebuie pãmânt în schimb, decât ce a fost a lor“. Pentru aplanarea conflic-
tului a fost necesarã intervenþia primului secretar al raionului care „a luat imediat
aceastã problemã în mânã, a dat ajutor ºi miliþia, ºi s-a rezolvat problema“.26

În raionul Sighet, la începutul anului 1951, existau „perspective de înfiinþare a
unor noi G.A.C.“ în comunele Bârsana, Giuleºti ºi Vad. Þãranii din aceste
comune au fost duºi sã vadã gospodãria agricolã colectivã de la Ieud, iar în urma
vizitei conducerea de partid a raionului considera cã „atmosfera din rândul
þãranilor privind G.A.C. s-a îmbunãtãþit într-o mãsurã oarecare“. În presa localã
de partid erau publicate relatãrile þãranilor care au vizitat noua gospodãrie colec-
tivã. Iatã cum descrie un þãran sãrac din comuna Bârsana impresiile sale din tim-
pul vizitei de la Ieud: „Încã din fragedã tinereþe am dus o viaþã grea. Pentru a
putea trãi, eram nevoit sã muncesc cu ziua la chiaburii satului, care m-au
exploatat fãrã milã. [...] Mai mulþi þãrani sãraci ºi mijlocaºi din comuna mea am
plecat sã vizitãm gospodãria agricolã colectivã „Scânteia“, din comuna Ieud,
regiunea Rodna. Ajunºi acolo, am vãzut lucruri minunate. Am stat de vorbã cu
colectivistul Bizãu ªtefan, la care am fost ºi acasã, ºi m-am minunat de cele
vãzute. Avea 1 000 kg grâu, 400 kg secarã, 200 kg orz, 300 kg ovãz, 15 kg ulei
de floarea soarelui, 60 saci cu cartofi, 1 500 kg porumb ºi doi porci tãiaþi ºi puºi
la fum. Îmi spunea bãtrânul Bizãu cã de când este nu a avut atâtea bunãtãþi ca
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anul acesta ºi care se datoresc numai muncii care a depus-o în gospodãrie“.27 ªi
þãranii din comuna Vad, care au fost la Ieud au fost „impresionaþi de cele vãzute,
de noua viaþã spre care ºi ei o sã porneascã.“ Dupã ce au vizitat gospodãria
colectivã „s-au oprit la casa lui Orzac Mihai. El a fost cel mai sãrac când a intrat
în gospodãria colectivã. Acesta i-a dus în casã ºi le-a arãtat produsele ce le-a
cãpãtat în urma muncii lui: 1 280 kg porumb, 400 kg grâu, 180 kg secarã, 350 kg
orz, vreo 20 mãji de cartofi, iatã numai o parte din produsele cãpãtate. Niciodatã
în viaþa mea n-am avut atâtea produse ca acum, spunea Orzac Mihai mulþumit.
Am tãiat ºi un porc, ceea ce înainte nu puteam sã fac, a mai spus acesta“.28

Dacã ar fi sã dãm crezare acestor articole propagandistice, viaþa colectiviºtilor
pare plinã de belºug ºi îndestulare. Însã realitatea era cu totul alta, iar þãranii nu
doreau sã intre în structurile colectiviste întrucât nu erau atraºi de aºa-zisa
„superioritate economicã“ a colhozului. Mãrturia unei þãrãnci din Ieud aratã cum
era vãzutã gospodãria colectivã de cãtre þãranii din comunã: „Colectivul nu o
prea produs, cã o fost mai mulþi din ãia care sã te mâie ºi sã te adune [funcþionari]
decât cei care o lucrat. ªi atunci de unde recoltã, aºa cã n-ai putut avea nimic.
ªi atunci eu i-am spus la omul meu de te apucã ºi te bagã în colectiv, eu mã duc
încotro m-or duce ochii. Nu mã uit cã rãmân coconii [copiii], cã doar nu m-oi duce
de buiacã [bucuroasã] ºi nici de nebunã, dar în colectiv nu pot trãi, cã de n-ai
furat nimic, n-ai avut. ªi apoi sã fiu eu de râs ºi de necaz, sã n-aibã copiii ce
mânca. Dar, atâta am tras cã pânã la urmã tot n-am intrat în colectiv“.29

Documentele oficiale subliniau cã în satele maramureºene „influenþa reacþiu-
nii ºi a chiaburilor asupra þãrãnimii muncitoare rãmânea destul de mare“, un
exemplu în acest sens fiind o þãrancã sãracã din comuna Vad, care la o ºedinþã
de lãmurire pentru înscrierea în colectiv „s-a ridicat ºi a spus cã pânã acum a
muncit la chiaburi, dar seara a fost liberã, iar cine vrea sã se bage cu capul în
jug sã se înscrie în G.A.C.“. Pentru a convinge þãranii sã  facã cereri de intrare
în colectiv au fost trimiºi în aceste comune activiºti de partid de la raion „pentru
a sta permanent acolo, de a duce muncã de lãmurire între þãranii muncitori,
þinând ºedinþe cu ei ºi muncã de lãmurire de la om la om“.30 Printre metodele de
propagandã folosite erau „prezentarea succeselor colhozurilor din U.R.S.S. ºi al
G.A.C. de la noi, superioritatea muncii în G.A.C. ºi popularizarea avansurilor
primite de þãrani colectiviºti“. Cu toate aceste mãsuri, la sfârºitul anului 1951 în
comunele din raion s-a reuºit obþinerea unui numãr foarte mic de semnãturi pen-
tru înfiinþarea de structuri colectiviste: la Cãlineºti 16 familii, la Budeºti 41 familii,
la Bârsana 38  familii, la Rona de Sus 21 familii, la Giuleºti 16 familii, la Vad 21
familii, iar la Crãciuneºti 7 familii.31

La Plenara C.C. al P.M.R., din 18 septembrie 1951, s-a hotãrât restrângerea
campaniei de colectivizare, dupã ce s-a constatat rezistenþa þãranilor ºi incapa-
citatea autoritãþilor de a continua colectivizarea, fãrã riscul unor revolte þãrãneºti
de amploare.32 Acum accentul era pus pe creºterea numãrului „întovãrãºirilor“,
create pentru munca în comun a pãmântului, alcãtuite potrivit indicaþiilor venite
de la Comitetul Central, „dupã exemplul întovãrãºirilor agricole cunoscute în
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U.R.S.S. sub denumirea de T.O.Z., întovãrãºiri care nu se desfac dupã fiecare
campanie agricolã, ci se dezvoltã, treptat, spre G.A.C.“.33 Considerate drept o for-
mulã tranzitorie, inferioarã gospodãriei agricole, în aceste „întovãrãºiri“ pãmân-
tul, animalele ºi mijloacele de producþie nu erau colectivizate ci rãmâneau în pro-
prietatea þãranilor asociaþi, care îºi comasau pãmânturile în scopul creºterii pro-
ducþiei agricole prin folosirea tractoarelor ºi a maºinilor agricole.34 Aceastã formã
de asociere rãspundea fãrâmiþãrii terenurilor ºi nevoii de a conlucra pentru
finanþarea ºi susþinerea lucrãrilor agricole. Deºi organizate, adesea, pentru a se
proteja de acþiunile discriminatorii ale regimului, întovãrãºirile au constituit un
echilibru între cerinþele contrare ale regimului: pe de o parte nevoia de
aprovizionare a oraºelor ºi a exportului, iar pe de altã parte, posibilitatea de a
controla populaþia satelor, mult mai dificil de realizat în situaþia fãrâmiþãrii propri-
etãþii þãrãneºti. 

În acþiunea de colectivizare a agriculturii, un rol important revenea propagan-
dei privitoare la  „bunãstarea ºi belºugul“ oferite de structurile colectiviste. Întrucât
în perioada interbelicã agricultura româneascã era lipsitã de modelul colhoznic,
s-au format grupe alcãtuite din þãrani sãraci, care erau transportaþi selectiv prin
Uniunea Sovieticã pentru a cunoaºte, la faþa locului, miracolul colectivizãrii.
Vizitând Uniunea Sovieticã, þãranul român a descoperit cã bucuria îndestulãrii a
coborât peste fiecare familie de colhoznici. Iatã ce declara un þãran trimis la
îndoctrinare în patria comunismului: „M-am dus cu gândul sã caut ºi sã vãd cum
trãieºte în Uniunea Sovieticã þãranul sãrac. Am umblat prin multe sate ºi am stat
în casele multora dintre colhoznici. În zadar am cãutat însã sã dau peste un col-
hoznic sãrac. În Uniunea Sovieticã nu existã sãraci. Toþi þãranii sunt înstãriþi.
Casele colhoznicilor sunt curate ºi arãtoase, în ele domneºte bunãstarea“.35 Însã
þãranii maramureºeni nu puteau fi pãcãliþi de astfel de lozinci propagandistice
întrucât ei vedeau în mod direct, la ei în sat, sãrãcia în care trãiau þãranii intraþi
în structurile colectiviste.

Popularizarea modelului sovietic al colhozurilor se fãcea prin douã metode:
pe de o parte delegaþii de þãrani erau trimiºi în U.R.S.S. pentru a vedea
„bunãstarea colhoznicã“, iar la întoarcere erau repartizaþi pe raioane ºi comune
pentru a prelucra „þãranilor muncitori din diverse sate, ce au vãzut la colhozurile,
sovhozurile ºi S.M.T.-urile din Uniunea Sovieticã“36, pe de altã parte erau invitaþi
în diferite regiuni ale þãrii delegaþii sovietice, care le împãrtãºeau þãranilor români
din „bogata experienþã a colhoznicilor sovietici“. De exemplu, într-o întâlnire, din
august 1951, a locuitorilor comunei Ciumeºti, regiunea Baia Mare, cu o delegaþie
sovieticã, þãranilor li s-a spus cã „în Uniunea Sovieticã de 20 de ani nu mai existã
nici o gospodãrie individualã“, deoarece þãranii au vãzut „rentabilitatea care
existã în colhozuri, au început sã se înscrie în colectiv ºi în 2-3 ani nu mai exista
nici o gospodãrie individualã“. Acum, colhoznicul sovietic, seara, dupã ce a ter-
minat cu munca câmpului, „se duce la club ºi citeºte cãrþi, iar în colhozuri sosesc
de la oraºe diferite echipe artistice care-i delecteazã pe colhoznici“.37

Pe lângã propaganda prin mijloace clasice (gazete de perete, lozinci, articole
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de ziar, broºuri etc.) s-a fãcut apel ºi la elanurile lirice ale tovarãºilor, convinºi cã
versul popular ar putea trezi sentimentele optimiste ale þãranilor colectivizaþi.
Urmãtorul fragment din hora colectiviºtilor de la Ieud, raionul Viºeu este semni-
ficativ: „Bunã-i munca-n colectiv, / Nu mai vezi mejdã cu spini / Nici chiaburii din
vecini /.../ Sã vadã capitaliºtii, / Cum muncesc colectiviºtii / Ei muncesc cu
bucurie, / Sã scape de sãrãcie / Ei muncesc cu mare-avânt / S-ajungã la socia-
lism / Cine-a fãcut colhozu / Drag sã-i fie umbletu / Cã bine trãie omu’ / ªi eu trã-
iesc mai uºor / Suhãnit n-aº vrea sã mor / Dragu-mi în lume a trãi / ªi-n colectiv
a munci / Eu muncesc cu inima / ªi mi se plãte munca/“.38

Toatã aceastã campanie propagandisticã desfãºuratã pe diferite planuri nu
reuºea sã acopere o realitate vizibilã: sãrãcia þãranilor intraþi în structurile colec-
tiviste. Propaganda comunistã nu reuºea sã convingã atâta vreme cât gospodãriile
individuale pãreau foarte viabile, iar din punctul de vedere al productivitãþii fãceau
faþã cu succes cooperativei vecine. Þãranul, aºa cum sublinia François Fejtö, nu
înþelege ºi nu acceptã „regulile comuniste ale jocului, pentru cã nu este pe deplin
convins de eºecul sãu în calitate de mic fermier“.39 Situaþia economicã precarã a
gospodãriilor agricole colective reiese ºi din rapoartele întocmite de secþiile agrare
ale raioanelor Sighet ºi Viºeu, în care se recunoºtea cã „gospodãriile colective nu
pot asigura o producþie agricolã globalã din care sã se poatã asigura împãrþirea
de produse suficiente ºi bani pe zile de muncã, precum ºi hrana necesarã pentru
animalele gospodãriilor, iar astfel este lesne de înþeles de ce aceste gospodãrii
colective nu au reuºit sã demonstreze în mod convingãtor cã munca în colectiv
dã rezultate mai bune decât sectorul individual“.40

În septembrie 1951, conducerea partidului a recunoscut folosirea unor
abuzuri în munca de constituire a gospodãriilor colective ºi a întovãrãºirilor agri-
cole. Astfel, „unii activiºti ºi funcþionari de stat în loc sã ducã printre þãrani muncã
de convingere, i-au silit prin mãsuri birocratice sã admitã schimbul de pãmânt“,
iar în alte cazuri s-a folosit violenþa fizicã pentru a-i obliga pe þãrani sã se înscrie
în colectiv.41 Astfel  de abuzuri au avut loc ºi în satele maramureºene, fiind
amintite comunele Ieud, unde „s-au fãcut constrângeri“, Bârsana, unde „fãrã ca
þãranii sã fie convinºi i-au înscris, spunând cã dacã nu vã înscrieþi vã aºteaptã
puºcãria“, la Crãciuneºti, unde þãranii „au fost forþaþi sã se înscrie chiar cu miliþia“,
iar la Dragomireºti, preºedintele Sfatului Popular „a început a-i forþa pe cetãþeni
de a se înscrie în G.A.C. spunând cã dacã nu se vor înscrie în G.A.C. îi
aresteazã ºi îi trimite la Canalul Dunãre – Marea Neagrã“.42

La 3 iulie 1952, Gheorghiu-Dej a cerut intensificarea campaniei împotriva
chiaburilor, în timp ce presa trebuia „sã mobilizeze masele þãrãnimii muncitoare
la luptã neîmpãcatã împotriva chiaburilor“.43 Pe baza acestor indicaþii, Comitetul
regional de partid Baia Mare a început „demascarea chiaburilor“ intraþi în G.A.C.
din regiune, fiind depistaþi 183 de chiaburi, din care 108 au fost excluºi, pânã în
luna iulie 1952.44 În luna ianuarie 1953, numãrul chiaburilor excluºi din G.A.C. din
regiunea Maramureº a fost de 259 , dintr-un total de 3 912 þãrani identificaþi drept
chiaburi în regiune.46
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La 31 decembrie 1952, bilanþul colectivizãrii la nivelul întregii þãri numãra 1 795
gospodãrii agricole colective ºi 1 834 întovãrãºiri.47 În Regiunea Baia Mare, la 28
februarie 1953, existau 62 G.A.C.-uri, reprezentând 3,44% din suprafaþa agricolã
a regiunii ºi 105 întovãrãºiri, însemnând 1,23% din suprafaþã. Luate împreunã,
cele douã forme de proprietate socialistã totalizau doar 4,67% din suprafaþa agri-
colã a regiunii. Cele mai slabe rezultate au fost obþinute în raioanele Viºeu ºi
Sighet. În comunele din raionul Viºeu nu s-a reuºit înfiinþarea nici unei structuri
colectiviste (gospodãrie colectivã sau întovãrãºire), în afarã de cele douã G.A.C.,
„Scânteia“ din  Ieud ºi „Brazda Unitã“ din Sãliºtea de Sus,  constituite în 1950. În
raionul Sighet existau patru gospodãrii agricole: „Veac Nou“ din Remeþi,
„Partizanii Pãcii“ din Sãpânþa, „Gheorghe Doja“ din Câmpulung la Tisa, „Viaþa
Liberã“ din Sighet ºi douã întovãrãºiri agricole.

La 28 februarie 1953, în raionul Viºeu existau 17 013 gospodãrii þãrãneºti din
care doar 148 au fost incluse în cele douã gospodãrii colective din raion (Ieud ºi
Sãliºtea de Sus), însemnând 0,87% din totalul familiilor ºi 0,62% din suprafaþa
agricolã a raionului. Majoritatea þãranilor intraþi în colectiv erau þãrani sãraci
(68%), la care se adãugau þãranii fãrã pãmânt (5%) ºi þãranii mijlocaºi (27%).48

Plenara Comitetului Central al P.M.R., din august 1953, a marcat o slãbire a
campaniei de colectivizare, însemnând sfârºitul primului asalt comunist asupra
lumii rurale. De la declanºarea acþiunii de colectivizare, în martie 1949, la nivelul
întregii þãri a fost inclusã în structurile colectiviste aproximativ 10% din suprafaþa
arabilã. În cele douã raioane din Maramureºul istoric, în perioada 1949-1953, s-au
constituit ºapte gospodãrii agricole colective, patru în raionul Sighet, ultimele
douã fiind „Viaþa Liberã“ din Sighet la 22 iunie 1952 ºi „Drapelul Roºu“ din Teceul
Mic la 9 mai 1953 ºi trei G.A.C. în raionul Viºeu, cea de-a treia, „Steaua Roºie“
din Cuhea, fiind constituitã la 17 mai 1953.49

Întrucât în aceastã perioadã producþia agricolã a scãzut, iar pentru
aprovizionarea populaþiei urbane, în plinã expansiune, era nevoie de o producþie
agricolã sporitã ºi sigurã, autoritãþile comuniste au slãbit ritmul colectivizãrii, într-o
primã fazã în 1951, iar a doua oarã în 1953. Vreme de câþiva ani, pânã în 1957-
1958, asaltul direct asupra gospodãriilor þãrãneºti a fost înlocuit cu o politicã de
transformare gradualã a proprietãþilor particulare în gospodãrii agricole colective,
trecând prin formula intermediarã a întovãrãºirilor. În aceastã perioadã locul
arestãrilor în masã, al confiscãrilor de inventar agricol ºi recoltã l-au luat
mijloacele administrative, restricþiile comerciale ºi interdicþiile. Însã obiectivul
lichidãrii proprietãþii private þãrãneºti nu a fost nici un moment abandonat, fiind
urmãrit consecvent, deoarece reprezenta o condiþie sine qua non a impunerii
controlului asupra întregii societãþi.50

În raionul Viºeu, în februarie 1955, nu exista nici o întovãrãºire agricolã, deºi
comitetul raional de partid ºi-a concentrat eforturile „în special în comunele
Rozavlea, Dragomireºti ºi Viºeul de Jos, unde au fost organizate conferinþe în
cãminele culturale, programe artistice, iar munca politicã de bazã a fost îndrep-
tatã spre atragerea þãrãnimii sãrace ºi mijlocaºe, prin antrenarea agitatorilor din
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cei mai buni, care au stat de vorbã cu cetãþenii“. Deºi în urma acestor mãsuri s-a
reuºit atragerea a 50 de familii în cele trei comune (16 în Rozavlea, 22 în
Dragomireºti ºi 12 în Viºeul de Jos), care au depus cerere pentru constituirea
întovãrãºirilor, acþiunea nu a putut fi finalizatã din lipsã de membri suficienþi pen-
tru o întovãrãºire agricolã.51

La Congresul al II-lea al Partidului Muncitoresc Român, din decembrie 1955,
s-a hotãrât intensificarea ritmului colectivizãrii, în condiþiile în care Gheorghiu-Dej
declara cã „în þara noastrã n-au fost lichidate încã clasa chiaburilor ºi unele
rãmãºiþe ale celorlalte clase exploatatoare, iar atâta timp cât clasele exploata-
toare n-au fost complet lichidate, lupta de clasã este lege a dezvoltãrii societãþii
noastre“.52 În decembrie 1955, structurile colectiviste (gospodãrii agricole ºi
întovãrãºiri) reprezentau doar 12,4% din totalul suprafeþei agricole a þãrii.53 În
cele 8 raioane ale regiunii Baia Mare, în noiembrie 1955, existau 76 gospodãrii
agricole colective, faþã de 62 în februarie 1953, iar întovãrãºirile au crescut în
aceastã perioadã de la 105 la 145.54 Procesul de colectivizare era mai avansat
în raioanele Satu Mare55 ºi Carei56 ºi mai încetinit în raioanele Viºeu57 ºi Sighet.58

Printre factorii care au determinat un grad mai lent al colectivizãrii în cele douã
raioane din Maramureºul istoric se numãrã, alãturi de rezistenþa înverºunatã a
þãranilor, ºi caracteristicile geografice ale zonei, cu multe comune de deal ºi de
munte, neprielnice agriculturii. 

În perioada 16-17 iulie 1956 a avut loc, la Bucureºti, Plenara Comitetului
Central al Partidului, unde s-au stabilit mãsurile pentru realizarea sarcinilor sta-
bilite de Congresul al II-lea al P.M.R. în vederea transformãrii socialiste a agri-
culturii. La nivelul întregii þãri, 31,7% din suprafaþa agricolã era încadratã în struc-
turi colectiviste. La sfârºitul anului 1956, în regiunea Baia Mare, sectorul socia-
list cuprindea 27,4% din suprafaþa agricolã. Însã, în cadrul acestei categorii,
majoritatea absolutã o reprezenta sectorul de stat, cu 20,2%, în timp ce G.A.C.
reprezentau doar 4,7% iar întovãrãºirile agricole 2,5%. Proprietarii individuali
continuau sã deþinã 72,6% din suprafaþa agricolã a regiunii.59 Reprezentanþii
comitetului regional de partid considerã cã rezultatele „puteau fi mai bune dacã
nu s-ar fi neglijat munca de partid în anii 1954-1955“. Astfel se explica faptul cã
în 1954, în regiune, nu s-a constituit nici o gospodãrie agricolã colectivã, în 1955
reuºindu-se înfiinþarea doar a douã G.A.C.60 Ritmul lent al colectivizãrii era
cauzat, în opinia responsabililor politici, ºi de lipsa unei „atitudini juste a mem-
brilor de partid pentru a cere ca toþi sã intre în GAC sau întovãrãºiri. Aºa se
explicã faptul cã din 5 114 membri de partid agricultori, mai avem 2 756 membri
care nu sunt încadraþi în sectorul cooperatist al agriculturii“.61 Se remarcã din
acest document cã regimul era sprijinit în acþiunea de colectivizare doar de jumã-
tate dintre þãranii deveniþi membri de partid. 

În articolul „Sã intensificãm munca pentru transformarea socialistã a agricul-
turii“, apãrut în „Scânteia“ din 19 decembrie 1956, era criticat ritmul scãzut al
colectivizãrii în regiunea Maramureº. În urma acestui articol din presa centralã,
Comitetul regional de partid a hotãrât adoptarea unor mãsuri pentru „lichidarea
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lipsurilor ºi intensificarea procesului de colectivizare“.62 Pentru a impulsiona ritmul
colectivizãrii „organele ºi organizaþiile de partid, tineretul, sfaturile populare“ erau
mobilizate sã desfãºoare o muncã susþinutã în comunele din regiune. S-a stabilit
ºi un plan pe urmãtorii patru ani (1957-1960), la sfârºitul cãrora sectorul socialist
trebuia sã ajungã la 73,4% din suprafaþa agricolã a regiunii.63

La 3 aprilie 1958, cu prilejul unei consfãtuiri desfãºurate la Constanþa, ca o
recunoaºtere a meritelor primei regiuni colectivizate din þarã, la care a participat
ºi o importantã delegaþie maramureºeanã, formatã din reprezentanþii tuturor
raioanelor din regiunea Baia Mare64, Gheorghiu-Dej a criticat ritmul colectivizãrii
în regiunile Hunedoara, Cluj, Bacãu ºi Baia Mare, unde doar 10-15% din
suprafaþa agricolã era colectivizatã, deºi la nivelul întregii þãri 45% din familiile de
þãrani erau incluse în structurile colectiviste.65

Nemulþumirile conducãtorilor partidului comunist erau confirmate de realitatea
din teren, întrucât în decembrie 1957, la nivelul regiunii Baia Mare, suprafaþa
colectivizatã reprezenta 6,5%, iar cea cooperativizatã 12,5% din totalul
suprafeþei agricole. În privinþa familiilor þãrãneºti doar 5,3% au intrat în G.A.C. ºi
15,6% în întovãrãºiri, procentul total fiind de 20,9%, adicã mai puþin de jumãtate
din media pe þarã.66 În martie 1958, în regiunea Baia Mare existau în total  94 de
gospodãrii agricole colective ºi 389 de întovãrãºiri.67

În Maramureºul istoric, la fel ca ºi la nivelul întregii þãri, în perioada cuprinsã
între 1953 ºi 1958, accentul principal în cadrul acþiunii de colectivizare a fost pus
pe crearea de întovãrãºiri agricole, care urmau apoi sã se transforme în
gospodãrii agricole colective. În acest interval de timp, în raionul Sighet nu a fost
înfiinþatã nici o gospodãrie colectivã, în schimb numãrul întovãrãºirilor a crescut
de la 2 în 1953, la 24 în 1958. Dintre acestea 4 aveau caracter agricol, 9
zootehnic ºi 8 specific pomicol. Luate împreunã, gospodãriile colective ºi
întovãrãºirile însumau 2 232 de ha, adicã 3% din suprafaþa raionului, ºi includeau
1 279 de familii, ceea ce însemna 6,7% din numãrul total de familii.68 Nici în
raionul Viºeu, în acest interval, nu a fost inauguratã vreo gospodãrie agricolã
colectivã, dar au fost înfiinþate 21 de întovãrãºiri cuprinzând 699 de familii ºi o
suprafaþã de 931 ha.69

La 16 iulie 1958, Comitetul regional de partid a întocmit un „plan de muncã“
ce prevedea o serie de mãsuri menite a accelera ritmul colectivizãrii în regiune.
Prima sarcinã revenea organizaþiilor de partid, care trebuiau sã convingã „ele-
mentele cele mai înaintate din rândurile þãranilor muncitori“ sã devinã membri de
partid. Un rol important revenea agitatorilor ce urmau sã fie „instruiþi în vederea
popularizãrii rezultatelor obþinute în gospodãriile colective ºi întovãrãºiri“, în timp
ce „agitaþia vizualã“ (gazete de perete, panouri, grafice, lozinci, broºuri etc.) tre-
buia sã prezinte rezultatele obþinute în structurile colectiviste. Presa localã tre-
buia sã-ºi aducã ºi ea contribuþia prin „articole mobilizatoare“ la accelerarea rit-
mului colectivizãrii, în timp ce staþiile de radioficare trebuiau sã difuzeze „ºezãtori
ºi emisiuni pentru fruntaºii din sectorul socialist al agriculturii“.70

Începând cu anul 1959 s-a declanºat asaltul decisiv pentru colectivizarea
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totalã a agriculturii româneºti. În ianuarie s-a modificat modul de recunoaºtere a
gospodãriilor agricole nou înfiinþate. De acum nu mai era necesar acordul
Consiliului de Miniºtri, ele putând fi validate ºi de comitetele executive ale sfa-
turilor populare regionale. Aceastã modificare era necesarã pentru a fluidiza pro-
cesul de trecere de la întovãrãºiri la gospodãriile colective71. 

În primãvara anului 1959, în diferite regiuni ale þãrii au avut loc o serie de rãs-
coale ºi revolte ale þãranilor, nemulþumiþi de felul în care s-a fãcut comasarea
pãmânturilor.72 Un astfel de protest a avut loc ºi în comuna Bârsana, din raionul
Sighet, la 10 noiembrie 1959, unde „un numãr de peste 20 femei ºi 30 copii s-au
oprit în faþa tractorului, împiedicându-l sã execute lucrãrile“. Pentru a calma
spiritele din comunã, autoritãþile au promis schimbul de teren la 12 familii de
þãrani.73 În multe cazuri autoritãþile din comunã încãlcau dreptul de proprietate al
þãranilor individuali, cerând tractoriºtilor sã are ºi suprafaþa acestora, iar dacã
proprietarii protestau, erau arestaþi ºi condamnaþi pentru instigare împotriva
regimului.74 În alte cazuri, þãranii care nu au fost de acord cu felul în care s-a fãcut
schimbul de teren ºi continuau sã cultive vechile lor suprafeþe de pãmânt erau
judecaþi ºi condamnaþi pentru „pãtrunderea în loturile comasate ale întovãrãºirilor
colective“, întrucât autoritãþile considerau cã aceste acþiuni „împiedicã ºi
frâneazã colectivizarea agriculturii“.75

La 1 martie 1960, „sectorul socialist“ din agriculturã reprezenta 76,6% din
suprafaþa arabilã a þãrii, în timp ce 76,4% din familiile þãrãneºti au intrat în struc-
turile colectiviste.76 La nivelul regiunii Baia Mare ritmul colectivizãrii era mai lent
în raioanele de munte, Viºeu ºi Sighet, unde, pe lângã fertilitatea scãzutã a
pãmântului, exista ºi o împotrivire destul de consistentã a þãranilor împotriva
structurilor colectiviste. Majoritatea acestor gospodãrii colective sau întovãrãºiri
erau însã slab dezvoltate, iar „colectiviºtii ºi întovãrãºiþii nu îºi pot asigura
cerealele necesare pentru hrana lor ºi a familiilor“. Pentru a remedia aceastã
situaþie, conducerea Comitetului regional de partid propunea Comitetului Central
câteva mãsuri ca: „dezvoltarea în cadrul acestor unitãþi a creºterii animalelor de
rasã bunã, organizarea unor brigãzi din cadrul colectivelor care sã lucreze pe
bazã de contract la unitãþi forestiere de stat sau schimbul de produse între
G.A.C. din zonã ºi unitãþile colectiviste din zonele de ºes“.77

La cel de-al III-lea Congres al P.M.R., desfãºurat în iunie 1960 la Bucureºti,
conducerea partidului a hotãrât adoptarea mãsurilor necesare „încheierii colec-
tivizãrii agriculturii ºi dezvoltãrii multilaterale a gospodãriilor agricole colective.“78

Pânã la 26 decembrie 1960, în regiunea Baia Mare existau 173 G.A.C.,
cuprinzând 40 811 familii, reprezentând 27% din totalul familiilor þãrãneºti, cu o
suprafaþã de 134 467 ha, adicã 28% din suprafaþa agricolã, ºi 445 întovãrãºiri
agricole, formate din 58 598 familii, însemnând 39% din populaþie, cu 124 853
ha, reprezentând 26% din suprafaþã.79

Între 30 iunie ºi 1 iulie 1961 a avut loc la Bucureºti Plenara Comitetului Central
al Partidului, consacratã „construirii socialismului la sate ºi dezvoltãrii agriculturii“,
la care  Gheorghiu-Dej a anunþat cã 84,2% din familiile þãrãneºti erau incluse în
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structuri colectiviste.80 În spiritul acestei plenare, în regiunile considerate a fi
rãmase în urmã în privinþa ritmului colectivizãrii, printre care era ºi regiunea Baia
Mare, accentul trebuia pus pe diferite „aspecte ale muncii politice de masã“, cum
ar fi: conferinþe de genul „Numai în G.A.C. se pot obþine producþii sporite la hec-
tar“, sau „Gospodãria agricolã colectivã, calea belºugului ºi bunãstãrii þãrãnimii
muncitoare“; programe culturale „axate pe tema construcþiei socialiste la sate“
(„Comuna noastrã înfloreºte“, „Drumul fericirii“), seri „de calcule economice“,
unde se comparau rezultatele ºi câºtigurile obþinute în sectorul socialist faþã de
gospodãriile individuale, serbãri ale colectiviºtilor fruntaºi, ale recoltei bogate în
G.A.C. etc.81 Toate aceste manifestãri propagandistice aveau menirea de a arãta
þãranilor individuali „bogãþia ºi fericirea din casele colectiviºtilor“, în speranþa cã
vor reuºi sã convingã ºi pe ceilalþi sã intre în structurile colectiviste. 

La 25 decembrie 1961, în regiunea Baia Mare existau 250 G.A.C., totalizând
69 814 familii, cu o suprafaþã de 210 753 ha, reprezentând 63,5% din suprafaþa
agricolã, fãrã zona de deal ºi munte, unde acþiunea de colectivizare întâmpina o
rezistenþã sporitã din partea þãranilor, fapt ce a determinat conducerea regiunii sã
lase deoparte aceste zone în rapoartele privind situaþia colectivizãrii în regiune.
Existau ºi 271 întovãrãºiri agricole, cuprinzând 34 615 familii, ºi cu o suprafaþã
de 64 773 ha, însemnând 19,5% din suprafaþa agricolã, fãrã zona de deal ºi de
munte. Luate împreunã, cele douã forme ale „proprietãþii socialiste“ însemnau
104 429 familii, cu o suprafaþã de 275 526 ha, adicã 83% din total. Nu era
socotitã zona de deal ºi de munte întrucât aici situaþia colectivizãrii era cu totul
alta.82

La începutul anului 1962, activitatea pentru încheierea colectivizãrii a intrat în
linie dreaptã, vizând, în principal, „lãmurirea þãrãnimii muncitoare pentru a trece
în gospodãrii colective“, pentru dezvoltarea celor existente, dar mai ales pentru
crearea altora noi. Se apela la munca agitatorilor însãrcinaþi cu „munca de
lãmurire cu diferite ocazii pe circumscripþii electorale, la cãminele culturale“, la
vizite fãcute la G.A.C. fruntaºe, pentru a convinge þãranii individuali de „superi-
oritatea ºi avantajele ce le oferã gospodãria colectivã“. De asemenea, în cadrul
tradiþional al ºezãtorilor de la sate, s-au introdus aºa-numitele „cercuri de citit“,
unde „agitatori bine pregãtiþi citesc în faþa grupelor de þãrani ºi þãrãnci“ materiale
de propagandã în favoarea colectivizãrii. O altã metodã de a-i convinge pe þãrani
era invitarea, la sãrbãtorirea unor comune colectivizate, a þãranilor din satele
vecine. De asemenea, mijloacele de propagandã vizualã aveau ºi ele un rol
important, întrucât „în fiecare sat unde se duce munca pentru colectivizarea agri-
culturii sunt puse zeci de afiºe cu titlul Cine e mai câºtigat, pentru a dovedi avan-
tajele economice ale colectivistului“. 

În ciuda mãsurilor de naturã propagandisticã, tot continuau sã existe acþiuni
împotriva structurilor colectiviste, catalogate de autoritãþi ca „manifestãri
duºmãnoase“. Astfel, în comuna Cuhea, din raionul Viºeu, „în ziua de 21 febru-
arie 1962, numitul Bizãu Vasile în mod huliganic l-a acostat pe þãranul Moiº
Vasile ºi l-a tãiat cu cuþitul, spunând cã aceasta este pentru cã s-a înscris în
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gospodãrie“. Un alt incident a avut loc în comuna Leordina, de pe valea Viºeului,
unde „cetãþeanul Cocârlã Gheorghe, care a depus cerere pentru înfiinþarea
gospodãriei colective cu câteva zile în urmã, în mod ofensat s-a dus la sfatul popu-
lar ºi a luat înapoi cererea ºi a rupt-o în bucãþi în mod duºmãnos, în faþa mai mul-
tor cetãþeni“. În Viºeul de Mijloc, „vãduva Iusko Maria în mai multe rânduri a mers
prin sat ºi a spus cã mai bine îºi taie degetele decât sã se înscrie în G.A.C.“, iar
„cetãþenii Bora Mihai ºi ªimon Ioan svonesc prin sat cã toþi aceia care se vor
înscrie în gospodãria colectivã vor muri de foame“.83

O informare trimisã Comitetului Central al Partidului, în luna martie 1962, ne
permite conturarea unei imagini privind numãrul imens al activiºtilor de partid
trimiºi la sate în vederea încheierii acþiunii de colectivizare în regiunea Baia
Mare. Astfel, pe lângã cei 369 de activiºti de partid, au fost trimiºi 131 elevi de la
ºcoala de partid („ªtefan Gheorghiu“, ªcoala de partid de la Baia Mare de 1 an,
respectiv 3 luni), 2 126 activiºti organizaþi (UTM, sfaturi populare, sindicate,
cooperative de consum etc.) ºi 422 ingineri ºi tehnicieni folosiþi „în munca
politicã“. Acestora li se adaugã „forþa localã a satului“, adicã agitatorii locali, 19 714
persoane, ºi cei 3 561 angajaþi ai sfaturilor populare.84 Dacã adunãm aceste cifre
ajungem la un rezultat de peste 26 000 de persoane al cãror scop era finalizarea
colectivizãrii în regiune. 

În raionul Sighet, în primele trei luni ale anului 1962, au avut loc, potrivit docu-
mentelor de partid, „peste 150 de conferinþe în cadrul cãminelor culturale, la care
au participat peste 33 250 de þãrani muncitori, 65 de adunãri populare, par-
ticipând peste 15 000 de þãrani ºi 541 de adunãri de întrebãri ºi rãspunsuri pe
marginea statutului G.A.C., la care au participat peste 13 000 de þãrani munci-
tori.“ Activiºtii de la comitetul raional de partid au fost împãrþiþi pe comune, „fiind
repartizaþi câte 3-6 tovarãºi într-un sat“85 pentru a încheia colectivizarea în raion.

La 16 martie 1962, comitetul raional de partid Sighet raporta comitetului
regional cã „în raionul Sighet s-a terminat cu succes colectivizarea agriculturii“ ºi
se solicita din partea regionalei de partid „confirmarea declarãrii raionului Sighet,
ca raion complet colectivizat“.86 La 28 martie 1962, în raionul Sighet existau 9
gospodãrii agricole colective, cuprinzând 6 111 familii ºi o suprafaþã de 18 832
ha, respectiv 23 întovãrãºiri agricole, ce grupau 1 821 familii ºi o suprafaþã de
1 782 ha.87 Din cele 17 comune ºi un oraº, existente în raionul Sighet, au fost
colectivizate 6 comune ºi oraºul Sighet, rãmânând astfel în afara structurilor
colectiviste 9 comune.88 Putem avea, însã, anumite îndoieli faþã de exactitatea
acestor date, cunoscut fiind faptul cã propaganda comunistã se obiºnuise cu
minciuna statisticã. 

În raionul Viºeu, campania pentru finalizarea colectivizãrii a avut un ritm
susþinut în primele luni ale anului 1962, când 75 de propagandiºti de la raion au
fost trimiºi pentru „lãmurirea þãranilor muncitori de a intra în G.A.C.“ ºi pentru a
instrui peste 600 de agitatori, care, la rândul lor, „sã desfãºoare muncã politicã
de masã de la om la om în atragerea þãranilor în G.A.C.“89 Ca urmare a acestei
impresionante campanii, în luna martie 1962 au fost constituite 7 noi G.A.C.
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(Petrova, Leordina, Viºeul de Jos, Viºeul de Mijloc, ªieu, Rozavlea,
Dragomireºti), dupã ce, din 1953, nu fusese înfiinþatã nici o gospodãrie agricolã
colectivã în raion. Iatã cum se desfãºura „munca de lãmurire“ a þãranilor din
comuna Ieud, raionul Viºeu, în primãvara anului 1962, pentru a convinge ºi alþi
þãrani sã intre în gospodãria agricolã colectivã din comunã, înfiinþatã în 1950: „La
noi, în ’62, o fost echipe mari de comuniºti de la raion, cum era atunci, care o stat
aici în sat sã lãmureascã oamenii sã intre în colectiv. Umblau din casã în casã ºi
îi duceau pe oameni la Sfat. Acolo, în fiecare camerã erau câte 2-3 ºi îþi spuneau
cã ar fi bine sã intri în colectiv, cã oricum nu ai nici o scãpare. În camera în care
m-o bãgat pã mine era un individ de la Viºeu, un om mare, ce avea figura unui
criminal. Avea o bâtã în mânã ºi tot bãtea cu ea în podea, probabil sã mã înfrice.
M-o întrebat cum mã numesc ºi dacã vreau sã iscãlesc cererea de intrare în
colectiv. Eu i-am rãspuns cã nu, pãntru cã nu îs hotãrât. ªi i-am spus cã nu înþe-
leg un lucru: Pãi, dacã-i obligaþie nu existã cerere ºi dacã existã cerere nu-i obli-
gaþie. ªi atunci ce-o fãcut cu mine. M-o fãcut bandit ºi nu numai cã io nu vreau
sã intru în colectiv, dar influenþez ºi pe alþii sã nu intre. Io i-am spus cã nu-s ban-
dit, ci om cinstit, dar el mi-o zâs: A, dacã ai fi om cinstit ai intra în colectiv. Mi-o
zâs cã mã vor þine toatã ziua la Sfat, pânã mã hotãrãsc sã semnez cã întru în
colectiv ºi mã tot ameninþa cã îmi bagã bota pã gurã. Norocul meu o fost cã am
fost ziua, pãntru cã cei care o fo’ noaptea i-o bãtut. Pã mine m-or îmbrâncit un
pic ºi apoi mi-or zâs: du-te acasã, gândeºte-te bine ºi seara pe la ora opt, sã te
prezinþi din nou aici, la noi. Am plecat ºi dus am fost. Am luat-o la câmp ºi douã
sãptãmâni cât a durat munca de convingere în sat nu am dormit acasã. Cã nu
puteai sã stai acasã, cã veneau noaptea, cu maºina, dupã tine acasã“.90 În cazul
altor þãrani, autoritãþile au reuºit prin diverse mijloace sã-i convingã sã intre în
colectiv: „În ’62 coconii [copiii] i-o þâpat acasã de la liceu, de la Viºeu, ºi le-o zâs
cã pânã noi nu intrãm în colectiv nu-i primeºte înapoi. Ce sã fac? M-am înscris
ºi eu în colectiv cã oricum pãmâtul mi l-o luat înainte, în ’58, când o venit cu do-
naþiile, dar eu nu l-am donat ci ei o scris cã l-am donat ºi mi l-au luat ºi l-o dat cui
o ºtiut ei, la schimb. Aºa cã am zâs cãtrã babã [soþie], tu babã, nu avem ce face,
trebuie sã ne înscriem în colhoz, dar baba: Nu te înscrie, o prins a zbiera. Dar nu
aveam ce face, aºa cã ne-am înscris în colectivã, iar dupã aceea coconii puteau
sã meargã iar la ºcoalã, la Viºeu.“91 În acest caz, utilizarea violenþei psihice prin
trimiterea acasã a copiilor de la ºcoalã s-a dovedit a fi mai eficace decît recurge-
rea la metode fizice de torturã.

La fel stãteau lucrurile ºi în comuna Sãliºtea de Sus, unde la începutul anului
1962 autoritãþile raionale de partid s-au strãduit sã mãreascã numãrul celor
înscriºi în gospodãria colectivã: „A venit apoi colectivizarea a doua în ’62. A fost
mare hãrmãlaie. Atunci ne-au forþat. Am mers la primãrie, ne-au chemat pe 40
deodatã. Noapte de noapte a trebuit sã mergem acolo. ªi numai sã ne înscriem
forþat. Dar nu am vrut sã ne înscriem. Atunci a fost bine cât a fost, dar apoi ne-au
forþat cu Securitatea. Aveam un fecior cãruia i-a plãcut ºcoala mult. A fost în liceu,
apoi la facultate. Ce sã vezi, odatã au dat telefon de aici, din primãrie, ca pe vreo
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7-8 bãieþi sã-i dea afarã cã pãrinþii nu vreau sã se înscrie în colectiv. ªi au venit
toþi copiii, vreo 10 copii, ºi au stat sãptãmâni întregi acasã. Apoi am fãcut cerere
la Inspecþia învãþãmântului, la Ministerul Învãþãmântului, domnule, uitã-te, ne
sunt copiii de atâta vreme acasã, nu-i primesc în liceu, au dat din comunã tele-
fon ca sã-i þâpe afarã din liceu, cã-s pui de nãpârci ºi pui de fasciºti ºi nu ºtiu
câte. Au pierdut un trimestru, bieþii copii, tot datoritã ãstora din comunã, aºa au
fãcut batjocurã în timpul comunismului.“92

În luna martie 1962, „sectorul socialist“ al raionului Viºeu cuprindea 4 184
familii, cu o suprafaþã totalã de 12 807 ha, din care 4 074 teren arabil.93 Din cele
18 comune ale raionului, au fost colectivizate doar jumãtate, 9 comune
rãmânând în afara procesului de colectivizare.94

La 10 aprilie 1962, comitetul regional de partid raporta situaþia colectivizãrii în
regiunea Baia Mare, unde 99,3% din terenul arabil ºi 99,2% din terenurile agri-
cole, fãrã zona de deal ºi de munte, care a rãmas într-o proporþie însemnatã în
afara procesului de colectivizare, au fost incluse în structurile colectiviste. 

În raioanele Sighet ºi Viºeu, pentru a nu compromite acþiunea de colec-
tivizare, zona de munte a fost eliminatã din rapoartele oficiale, ajungându-se la
procente apropiate de 100% în privinþa suprafeþelor colectivizate. Astfel, în cazul
raionului Sighet, suprafaþa agricolã colectivizatã era de 99,3%, în timp ce 97%
din terenul agricol era inclus în structurile colectiviste. Dacã verificãm însã
suprafaþa din zona de munte, rãmasã în proprietatea þãranilor, observãm cã ea
cuprinde 37 349 ha faþã de 18 823 ha, care reprezintã suprafaþa colectivizatã în
cazul terenului agricol, ºi 10 826 ha faþã de 3 955 ha în cazul terenului arabil.95

La fel se prezintã situaþia ºi în cazul raionului Viºeu, consideratã colectivizatã în
procent de 100%, evident fãrã zona de munte. Pãmântul rãmas în proprietatea
þãranilor individuali la nivelul raionului însemna 38 980 ha, faþã de doar 10 990 ha
din sectorul colectivist, în cazul terenului agricol, ºi 15 436 ha faþã de 3 333 ha,
în cazul terenului arabil.96 Includerea zonelor de deal ºi de munte din raioanele
Sighet ºi Viºeu rãmase, în majoritatea lor, în afara structurilor colectiviste, în
rapoartele privind situaþia colectivizãrii agriculturii ar fi dus la scãderea drasticã a
procentului suprafeþelor colectivizate ºi, prin urmare, ele au fost trecute separat,
tocmai din aceastã cauzã.

Între 27 ºi 30 aprilie 1962 s-a desfãºurat la Bucureºti sesiunea extraordinarã
a Marii Adunãri Naþionale, la care au participat 11 000 de invitaþi, printre care ºi
447 delegaþi din regiunea Baia Mare.97 Cu acest prilej, Gheorghiu-Dej a anunþat
încheierea procesului de colectivizare, în urma cãreia 96% din suprafaþa arabilã
a þãrii ºi 93,4% din suprafaþa agricolã au fost incluse în structurile colectiviste.98

Constituite pe un teren nefertil, lipsite de orice apetenþã pentru instituþii colec-
tiviste, administrate politic, realizate, de cele mai multe ori, prin mijloace violente
sau administrative, structurile colectiviste au însemnat dezrãdãcinarea þãranului
român, întrucât peste 3,5 milioane de familii ale satului românesc ºi-au pierdut,
în mare mãsurã, identitatea. 

Consecinþele nefaste ale colectivizãrii au devenit tot mai vizibile în anii '70-'80.
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1949
19 aprilie - Comuna Siliºtea Crucii judeþul Dolj.
5-6 mai - Comuna Lunca judeþul Bistriþa-Nãsãud.
12 iunie - În comuna Roma judeþul Botoºani au loc ciocniri cu trupele de

securitate care folosesc armele de foc.
20 iunie - În comuna Cenei judeþul Timiº, câþiva þãrani sunt împuºcaþi mortal.
26 iunie - În satul Siºterea comuna Cetariu din  judeþul Bihor, Miliþia împuºcã

mortal un þãran ºi opereazã mai multe arestãri.
5 iulie - În comuna Arpãºel judeþul Bihor, þãranii sechestreazã activiºtii de

partid care sunt eliberaþi de trupele de Securitate.
20 iulie - În comuna Gura Rãului din judeþul Sibiu, preotul Ilie Brad ºi 64

þãrani refuzã sã se înscrie în întovãrãºirea agricolã ºi sunt arestaþi ºi torturaþi. 
23-28 iulie - În comunele  Spinuº, Chislaz ºi Derna din judeþul Bihor, þãranii

refuzã sã iasã la seceriº ºi treieriº din cauza cotelor prea mari. Miliþia ºi
Securitatea restabilesc ordinea.

29 iulie - În comunele Tinca, Tãut ºi Batâr din judeþul Bihor, þãranii incendi-
azã arhiva primãriei ºi întrerup liniile telefonice; în comunele Cociuba Mare,
Olcea, Mãdãraº, Cefa, Abram ºi Balc din judeþul Bihor sunt devastate primãri-
ile, arse procesele verbale de impunere a cotelor agricole ºi steagurile roºii. La
1 august satele revoltate sunt ocupate de 315 miliþieni ºi 65 de securiºti care
executã 10 þãrani ºi deporteazã 245.

31 iulie - Comunele Craiva ºi Sepreuº, judeþul Arad; Comuna Mihãileni satul
Rogojeºti, judeþul Botoºani.

1-2 august - Comunele revoltate ªicula, ªomeºcheº, Apateu, Sinteu Mare
ºi Grãniceri din judeþul Arad sunt ocupate de trupele de Miliþie ºi de Securitate.
Sunt împuºcaþi mortal 12 þãrani ºi arestaþi 101.

6 august - În comuna Calafindeºti din judeþul Suceava, þãranii atacã postul
de Miliþie ºi sediul Comitetului Provizoriu. Ciocnirile cu forþele de intervenþie se
soldeazã cu 4 þãrani morþi. numeroºi rãniþi ºi 13 arestaþi.

7 august - În judeþul Suceava au fost împuºcaþi mortal 3 þãrani: unul în
comuna Pãtrãuþi ºi 2 în comuna Frãtãuþii Noi.

Revoltele þãrãneºti împotriva
colectivizãrii



15 august - În comuna Odoreu din judeþul Satu Mare, câþiva þãrani au fost
împuºcaþi ºi lãsaþi la marginea drumului ºi 150 au fost arestaþi si torturaþi la
Securitate.

1950
25 iunie - Comuna Bãrãgãoani din judeþul Neamþ a fost asediatã de trupele

de Securitate, care au operat arestãri.
1-10 iulie - În comuna Urziceni din judeþul Ialomiþa þãranii refuzã ºi sã pre-

dea cotele agricole. La Roºiori ºi Moviliþa o companie de Securitate ºi un plu-
ton de Miliþie aresteazã 96 de þãrani.

4 iulie - În revolta din comuna Ciuperceni judeþul Gorj, un þãran a fost
împuºcat mortal de forþele de represiune.

5-12 - Revolta din judeþul Teleorman, izbucnitã în comuna Ciuperceni s-a
extins în comunele Siliºtea, Blejeºti, Sârbeni, Cosmeºti, Tãtãrãºtii de Jos,
Scurtu Mare º.a. Au avut loc ciocniri violente cu trupele M.A.I., soldate cu 9
morþi, 25 de rãniþi ºi 285 de arestãri.

7-8 iulie - Peste 1 000 de þãrani din comuna Gruiu din judeþul Ilfov asediazã
sediul Comitetului provizoriu ºi bat pe activiºtii de partid. Douã plutoane de
Securitate fac uz de arme.

7 iulie - În comuna Umbrãreºti, satul Siliºtea  din judeþul Galaþi, mai mulþi
þãrani au fost împuºcaþi, între care douã fetiþe.

9-11 iulie - În comuna Ghimpaþi din judeþul Giurgiu, peste 800 de þãrani cer
scãderea cotelor agricole ºi, ca represalii, o parte din populaþie a fost depor-
tatã în Dobrogea.

25 iulie - Comunele Bârseºti, Dumitreºti, Soveja ºi Nereju din judeþul
Vrancea sunt în revoltã. Intervenþia trupelor de Securitate provoacã morþi, zeci
de rãniþi ºi sute de arestãri.

29 iulie - În comuna Schitu, satul Cãmineasa din judeþul Giurgiu, militari
aduºi cu patru camioane trag în þãranii rãsculaþi, omorând ºi rãnind mai mulþi.

În iulie þãranii s-au revoltat ºi în comuna Independenþa, satul Potcoava,
judeþul Cãlãraºi.

Septembrie - În comuna Lupºanu, satul Plevna din judeþul Cãlãraºi, circa
500 de þãrani cer desfiinþarea cotelor agricole ºi baricadeazã intrarea în sat.
Urmeazã zeci de arestãri. În comuna Dãneºti, satul Ungureni din judeþul Gorj,
miliþienii sunt dezarmaþi ºi preºedintele colectivei bãtut, dupã care trupele de
Securitate au folosit armamentul.

1951
În comuna Însurãþei din judeþul Brãila, revolta s-a soldat cu un þãran omorât

în timpul anchetei, rãniþi ºi arestaþi.
În luna octombrie, în comuna Moþca, satul Boureni din judeþul Iaºi, un þãran

a fost împuºcat mortal în timpul revoltei.
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1953
În comuna Grumãzeºti din judeþul Neamþ, un þãran a fost omorât de trupele

de securitate ºi mulþi au fost arestaþi ºi condamnaþi.

1956
4 aprilie - În comuna Þibucani din judeþul Neamþ s-au operat arestãri  în tim-

pul revoltei. Revolta þãranilor din comuna Pãrgãreºti satul Bahna, judeþul Bacãu.

1957
2 decembrie - În comuna Rãstoaca din judeþul Vrancea, þãranii revoltaþi l-au

alungat din localitate pe Nicolae Ceauºescu. Au urmat arestãri, torturãri ºi con-
damnãri.

4 decembrie - În comuna Vulturu, satul Vadu Roºca din judeþul Vrancea,
Nicolae Ceauºescu a dat ordin sã se tragã în þãranii revoltaþi. Nouã au fost
împuºcaþi mortal ºi zece au fost rãniþi.

17 decembrie - Revoltã în comuna Nãmoloasa din judeþul Galaþi.

1958
7 ianuarie - Revoltã în comuna Mãcin din judeþul Tulcea.
15,16 ianuarie - În comuna Pisica din judeþul Galaþi, activiºtii de partid sunt

constrânºi sã restituie cererile de înscriere în colectiv. Drept represalii s-au
operat arestãri, condamnãri pânã la 10 ani muncã silnicã ºi confiscarea averii.

16 ianuarie - Revoltã în comuna Isaccea din judeþul Tulcea, urmatã de con-
damnãri de 8-25 de ani muncã silnicã.

18 ianuarie - Revolta din comuna Vulturul, satul Hãnguleºti, judeþul Vrancea.
28 ianuarie - Revoltã în comuna Luncaviþa din judeþul Tulcea ºi în comuna

Vânãtori din judeþul Galaþi.
6 aprilie - Revoltã în comuna Murgaºi din judeþul Dolj.
Iulie - Revoltã în comuna Gãneºti din judeþul Mureº ºi în comuna Mãceºu

de Jos din judeþul Dolj.
2 august - Revoltã în comuna Sântãmãria din judeþul Braºov.

1959
5 februarie - Revolte în comunele Vlãdia ºi Vânju Mare din judeþul Mehedinþi.
16 februarie - Revoltã în comuna Heregiu, satul Deleni din judeþul Bacãu.
1 martie - Revolte în comunele Giubega ºi Bãileºti din judeþul Dolj. În mar-

tie ºi þãranii din comuna Urzicuþa judeþul Dolj s-au revoltat ºi câþiva au fost con-
damnaþi la 25 de ani muncã silnicã.

6 aprilie - Þãranii din comunele Bãileºti ºi Cioroiaºi din judeþul Dolj pãtrund
în sediul colectivei ºi ard cererile de înscriere.

3-5 iunie - În comuna Ciupercenii Noi din judeþul Dolj þãranii devasteazã
sediul ºi magaziile G.A.C.
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24 iunie - În comuna Dãbuleni din judeþul Dolj þãranii devasteazã sediul
Sfatului Popular ºi bat activiºtii de partid. În iunie s-au revoltat ºi þãranii din
comuna Cosmeºti, Satul Nou din judeþul Galaþi

2 august - Revolta din comuna Jibou satul Cuceu din judeþul Sãlaj.
6 decembrie - Revolta din comuna Slobozia Moara din judeþul Dâmboviþa s-a

soldat cu un þãran condamnat la moarte ºi s-au executat numeroase arestãri ºi
condamnãri.

1960
septembrie - Revoltã în comuna Costeºti-Vale din judeþul Dâmboviþa.
decembrie - În comuna Mojaceni din judeþul Argeº þãranii ard cererile de

înscriere în G.A.C., alungã autoritãþile locale, întrerup legãturile telefonice ºi
ridicã baricade, dupã care s-au operat numeroase arestãri ºi condamnãri. În
1959 au mai fost revolte în comunele Bãrgãoani din judeþul Neamþ, Corbii Mari
din judeþul Dâmboviþa, Comani ºi Oparelu din judeþul Olt, unde un þãran a fost
împuºcat mortal.

1961
15 ianuarie - În comunele Mãrunþei, satul Bãlãneºti, Vâlcele ºi Drãghiceni

din judeþul Olt, trupele de intervenþie au deschis foc împotriva þãranilor revoltaþi,
provocând numeroase victime. În ianuarie sunt distruse grajdurile colectivei din
comuna Gura ªuþii, satul Sperieþeni, judeþul Dâmboviþa ºi au loc revolte în
comunele Drãgãneºti satul Comani din judeþul Olt ºi Poeni satul Cãtunu din
judeþul Teleorman. Revolte în comunele Petreºti din judeþul Dâmboviþa ºi
Izvoarele din judeþul Olt.

21 ianuarie - În comuna Viºina satul Rãscãeþi judeþul Dâmboviþa, þãranii au
distrus arhiva colectivei din Primãrie ºi au alungat activiºtii de partid.

Aprilie - În comuna Tãtãrãºti, satul Negreni judeþul Teleorman, þãranii dau
foc la cererile de înscriere în colectiv ºi bat pe miliþieni ºi pe activiºtii de partid.

1962
15 ianuarie - Revoltã în comuna Vâlcele din judeþul Olt.
În ianuarie a avut loc ºi revolta þãranilor din comuna Drãgieºti, din judeþul

Suceava, înãbuºitã în sânge de forþele de Miliþie.
20 februarie - În comuna Dobra, satul Mârceºti din judeþul Dâmboviþa,

nucleul revoltei l-au constituit þãrãncile. Maºinile activiºtilor de partid veniþi de
la Târgoviºte au fost rãsturnate, dupã care s-au operat peste 150 de arestãri ºi
condamnãri.

Date extrase de domnul Zicu Ionescu din revista Arhivele totalitarismului, nr.
1 din 1993, vol. I ºi III din Cartea de aur de Cicerone Ioniþoiu, vol. I-IV, din
Victimele terorii comuniste de acelaºi autor.
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Interviu luat în februarie 1995 de profesorul
Aurel Tinca domnului Gheorghe D. Diaconu, fost

deþinut politic anticomunist,
din comuna Mãrgineni, judeþul Olt

Comuniºtii i-au urât ºi i-au distrus pe cei mai buni
gospodari ai satelor, aºa cum au procedat ºi cu intelec-
tualii noºtri de elitã, cu ofiþerii Armatei Regale Române,
cu meseriaºii ºi negustorii (care alcãtuiesc clasa de
mijloc atât de beneficã pentru prosperitatea unui stat),
cu clasa politicã din România, cu oricine reprezenta o
valoare ºi apãra sistemul de valori.

Domnul Gheorghe D. Diaconu este unul dintre zecile
de mii de þãrani români care au trecut prin iadul închiso-
rilor comuniste, pentru cã era unul dintre cei mai buni
gospodari ºi fiindcã s-a opus bolºevizãrii satului sãu. 

Îi solicitãm sã ne înfãþiºeze aceastã Golgotã a vieþii
sale.  

Domnule Diaconu, vã rugãm sã ne spuneþi când,
unde ºi din ce cauzã aþi fost arestat ºi câþi din neamul
dumneavoastrã au avut aceastã soartã?

Sunt Gheorghe D. Diaconu (zis Gogu Diaconu), din
comuna Mãrgineni, judeþul Olt.

Tatãl meu, Dumitru I.R. Diaconu, din aceeaºi
comunã, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare –
temniþã grea ºi la confiscarea averii – în anii de dictaturã
comunistã ºi a murit în închisoare la Botoºani.

Eu am fost condamnat la 22 de ani închisoare –
muncã silnicã ºi confiscarea averii.

Dupã o lungã ºi grea suferinþã, de ani nenumãraþi de
cote de produse agricole, vegetale ºi de tot felul (grâu,

Nu pot uita…
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porumb, floarea-soarelui, orz, ovãz, carne de vitã ºi de
porc, lapte, struguri, fân ºi altele), cum ºi de impozite
grele, drept mulþumire am fost aruncaþi în închisoare, cu
condamnãrile mai sus amintite. 

Tatãl meu, Dumitru Diaconu, a avut 19 ha de
pãmânt, pe care l-a moºtenit de la pãrinþi, din moºi-strã-
moºi ºi de la mama – pentru care a fost încadrat în cate-
goria de chiaburi. Eu, Gheorghe Diaconu, nu am avut
nici un fel de avere, pentru cã tata, cu atâtea greutãþi, nu
a avut cu ce sã-mi facã, separat, casã undeva, iar de la
primãrie ne-a spus cã nu se poate sã-mi facã rol agricol,
dacã nu am casã separat. Aveau alþii drept, care nu
erau cãsãtoriþi, iar alþii nici armata nu o aveau fãcutã. 

Am dus o viaþã destul de grea cu acest pãmânt, cu
impunerile pe care le avea. Ajunsesem sã umblãm cu
câte o opincã ºi cu câte o gheatã în picioare, aruncate
în podul casei nu ºtiu de când, ºi cu cãmãºi de cânepã
pe noi. În ultimul timp nu mai aveam nici ce mânca, nici
noi, nici boii cu care lucram pãmântul, pentru cã toate
produsele noastre luau alte cãi. Trecând an de an ca
aceºtia a venit timpul sã se înceapã munca în colectiv.
Eu ºi tatãl meu nu am fost de acord sã muncim alãturi
de toþi cei care ar fi vrut sã aibã slugi sã munceascã
pãmântul, iar ei sã care nemuncit, aºa cum se carã ºi
acum. Atunci, cei care s-au înscris la colectiv au mers la
câmp de ºi-au ales perimetrul în mijlocul câmpului, unde
ni s-au ocupat 4 ha de pãmânt, nefiind anunþaþi de
nimeni.

În ziua de 7 aprilie 1959, am plecat singur, cu plugul
încobilat pe douã lemne, la câmp, sã arãm porumb. Tata
a rãmas acasã, urmând sã vinã pe o potecã mai dreap-
tã, cu traista cu boabe. În câmp, când am sosit, am gãsit
tot pãmântul brãzdat de oarecare oameni: Trantescu
Ion, Tudor Uscatu, Dicã Gheorghe ºi alþii. Le-am propus
sã meargã sã ne dea pãmântul pe care ni l-au luat sau
sã mã despãgubeascã cu pãmânt pentru pãmânt, fapt
la care s-au opus. Atunci eu le-am spus cã dacã nu-mi
dau în loc pãmântul pe care mi l-au luat, sã iasã afarã
de pe pãmântul meu. Se înscrisese fiecare cu câte o
coastã, cu câte o râpã neproductivã, sã ocupe câte 1 ha
de pãmânt. Am plecat cu plugul ºi cu boii la alt loc, care
nu intrase în colectiv, unde a sosit ºi tata, pe altã parte.
Venind pe altã potecã, tatii i-au spus alþi oameni cã m-am

Gheorghe (Gogu)
Diaconu (3.02.1927 –
8.12.2002) s-a nãscut
în comuna Mãrgineni,
jud. Olt, într-o familie
de þãrani foarte buni
gospodari, iubitori de
carte, cu dragoste de
Dumnezeu ºi de
semeni, oameni care
totdeauna ºi-au rapor-
tat viaþa la valorile
creºtine; el era
excepþional înzestrat
pentru învãþãturã, dar
nu a putut absolvi
decât 7 clase primare.
Era atât de dotat la
matematicã, de exem-
plu, încât rezolva pro-
bleme ale fraþilor sãi
care erau elevi de
liceu.

Cei trei fraþi ai sãi,
deºi fii de þãrani (în
plus, persecutaþi de
comuniºti), au absolvit
învãþãmântul superior
ºi au ajuns sã fie
respectaþi pentru com-
petenþa profesionalã ºi
probitatea lor. 

Era de aºteptat ca
un asemenea neam de
oameni sã stârneascã
invidia ºi ura unor
lichele ale satului
(leneºi, beþivi,
declasaþi, hoþi) care,



46

46

gâlcevit cu ãia pe acolo, lucru pentru care el s-a mai
supãrat pe mine, cã de ce nu mi-am vãzut de treabã. Eu
i-am spus cã nu am putut suporta sã-mi ia acel pãmânt
de pe care am cãrat sute ºi mii de saci de grâu ºi de
porumb în magaziile de la garã ºi sã mi-l dea înapoi din
pãmânturile lor. Am pus plugul pe brazdã ºi ne-am apu-
cat de treabã. Nu au trecut mai mult de 2-3 ore ºi ne-am
pomenit cu o ceatã de comuniºti, colectiviºti înverºunaþi,
în frunte cu primarul ºi miliþianul de atunci: Drãguºin
Dumitru, Preda Ion, Grosu Constantin, Ciobanu
Gheorghe ºi alþii. Nu a scos nici unul nici un cuvânt ºi au
tãbãrât cu pumnii pe noi, de ne-au rupt mãselele din
gurã, desfigurându-ne ºi ne-au bãtut cu picioarele. ªi
apoi au luat lanþul din capul boilor, ne-au legat pe amân-
doi cu lanþul boilor ºi aºa ne-au dus la primãria satului.
Acolo, dacã ne-au dus, ne-au pus cu faþa la perete ºi
oricui venea la primãrie, comuniºtii le spuneau, arãtând
spre noi: „Îi vedeþi? De veþi face vreo miºcare greºitã,
lângã ei veþi fi.“ Acolo, cu faþa la perete ºi în picioare, am
stat pânã la 12 noaptea. La 12 noaptea, a venit duba
Securitãþii de la raionul Potcoava, cu comandantul
Securitãþii, un sergent ºi un ºofer, care ne-au luat ºi ne-au
dus la Securitate, la Potcoava. Acolo, ne-au bãgat pe
unul într-o camerã ºi pe unul în altã camerã. Acolo am
stat trei zile. Nu mâncare, nu nimic; apã – o datã pe zi.

Dupã mai multe înfruntãri cu personalul de aici, ne-au
bãgat în dubã ºi ne-au dus la Securitate, la Piteºti.
Acolo, ne-au despãrþit iarãºi: unul într-o celulã ºi unul în
altã celulã. Aici, unde m-au bãgat în celulã, am gãsit
oameni din lotul Arnãuþoiu ºi din grupul Arsenescu.
Regim sever, aici. Nu aveam voie sã vorbim, nu aveam
voie sã stãm pe pat, de la deºteptare pânã la stingere.
Sã te culci?! Nici vorbã!

Ce ecou a avut în comunã vestea arestãrii dum-
neavoastrã?

Odatã arestaþi, cred cã la puþini le-a pãrut rãu, dar
celor mai mulþi le-a pãrut bine. Pentru cã aºa este nea-
mul omenesc, sã-i parã bine de rãul altuia. Dupã
arestarea noastrã, când mergeau cu „lãmuritul“ prin sat
sã se înscrie, le spuneau cu voce tare: „Te trimit dupã
Diaconu, futu-þi ºi dregu-þi!“, dacã nu vrea omul sã se
înscrie. Mi-au spus ºi mie câþiva oameni. S-au bucurat

potrivit afinitãþilor elec-
tive, nu puteau sã nu
adere la doctrina,
modul de viaþã ºi prac-
ticile bolºevicilor.

ªi în ziua de 7
aprilie 1959 inevitabilul
s-a produs: tatãl ºi fiul,
aflându-se în câmp,
unde arau, se pome-
nesc cu o echipã de
haidamaci comuniºti,
care sar banditeºte
asupra lor, le desjugã
boii de la plug, îi leagã
cu lanþurile vitelor ºi
încep sã-i batã cu sãl-
bãticie. Îºi doreau
pãmântul lor, bine
lucrat din moºi-
strãmoºi, pentru
gospodãria colectivã
anemicã, pe care toc-
mai o înfiinþaserã.

Ca urmare, cei doi
au primit, de la comu-
niºti, ani grei de tem-
niþã: tatãl, Dumitru
Diaconu 20 de ani,
din care a executat 4 –
la Piteºti, Jilava, Galaþi
ºi apoi la Botoºani,
unde a ºi decedat în
1962; fiul, Gheorghe
(Gogu) Diaconu, 22
de ani, din care a exe-
cutat 6 – la Piteºti ºi la
Colonia Luciu-Giurgeni,
fiind eliberat în urma
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mai  cu seamã cei care ne-au arestat, fiindcã ºi-au vãzut
visul împlinit. 

Cum aþi fost tratat de cãtre Miliþie ºi de cãtre organele
puterii comuniste din comunã?

În anii de dinainte de arestare, de când se instalase
comunismul, am avut o viaþã destul de grea, pentru cã
aveam obligaþiuni de cote cãtre stat (produse vegetale,
carne, fân, lapte), în aºa fel încât nu produceam cât
eram impuºi. Colectorii, perceptorii ºi miliþienii umblau
poterã dupã achitarea obligaþiunilor. Ne-au luat vaci, ne-au
luat oi, ne-au luat porci. Chiar dacã dãdusem din carne
ºi mai aveam de dat, ni s-a luat vaca din curte, de s-a
achitat, ºi ce a depãºit a trecut la alt om. Ni s-au seches-
trat obiecte din casã pentru neplata impozitului la timp,
pentru cã nu mai aveam ce vinde ca sã achitãm la timp.
Când treieram grâul, trebuia sã avem 5-6 cãruþe pe arie;
îl treieram, iar cãruþele ºedeau pe arie pãzite pânã a
doua zi, când plecam cu ele la garã, unde îl predam de
cote. Banii plãtiþi pentru grâu îi lua un delegat de la
primãrie, care îi dãdea agentului fiscal, acesta ne da
câte o chitanþã în contul impozitului, care abia se achita
din totalul de 5-6 cãruþe cu grâu. Dupã ce terminam de
cules porumbul, duceam 2-3 cãruþe ºi porneam la plugul
de semãnat grâu, pentru cã la garã puteam sã ne
ducem ºi pe vreme mai rea, dar la semãnat nu mai
puteam merge. Au venit cu 15-20 de cãruþe, ne-au vãr-
sat pãtulul ºi au încãrcat toþi porumbii de i-au dus la
garã, în vreme ce tata era la semãnat de grâu pentru
anul viitor. La moarã nu puteam sã mãcinãm, dacã nu
aveam obligaþia achitatã. Ajunsesem sã mâncãm
mãmãligã de la râºniþã, floarea-soarelui, de asemenea,
nu puteam s-o facem ulei, iar grâul ajunsesem sã batem
cu ciomagul câte un sac sau doi, cã altfel nu era chip.

Dacã aþi fost arestat împreunã cu tatãl dumneavoas-
trã, aþi fost ºi anchetaþi împreunã?

Aºa dupã cum am arãtat mai sus, amândoi am fost
arestaþi odatã, însã am stat despãrþiþi pânã la judecatã,
iar când ne-au dus la închisoare la Piteºti, ne-am întâl-
nit vreo 2-3 sãptãmâni, unde am stat împreunã, dupã
care ne-am despãrþit pentru totdeauna. Întâlnindu-mã
cu fel de fel de deþinuþi, am aflat cã tata ar fi fãcut pe la

amnistiei din 1964.
Proprietatea le-a

fost confiscatã în
întregime.

Fiul se întoarce
acasã cu sãnãtatea
ºubrezitã de regimul
de iad al închisorilor
comuniste. Îºi gãseºte
gospodãria distrusã de
comuniºti, mama
bãtrânã ºi bolnavã
tremurând, în timp de
iarnã, lângã o sobã
rece; soþia plecatã la
pãrinþii ei, la Negreni,
deoarece gospodãria
agricolã colectivã le
confiscase totul, iar ea
avea de crescut un
copil mic nãscut la o
lunã de zile dupã
arestarea soþului.

Printr-o muncã
tenace, alãturi de o
soþie exemplarã,
Alexandrina (Titi),
„nenea“ Gogu reuºeºte
sã-ºi refacã
gospodãria, muncind
pe rupte ºi acasã, ºi la
oamenii din comunã, ºi
la CAP, ca meseriaº. 

Cu greu angajat, cu
timpul, la secþia de
electrolizã a Uzinei de
Aluminiu Slatina, într-un
mediu extrem de
nociv, la cele mai grele
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Jilava câteva luni, apoi, pe la Galaþi ºi, apoi, la Botoºani,
unde a ºi murit. 

Cum era într-o temniþã comunistã, cum se purtau
anchetatorii ºi cum v-au încadrat juridic?

Odatã duºi la Securitate la Piteºti, am intrat în pro-
gramul închisorilor. Era program în perete de ce aveai
voie sã faci ºi ce nu aveai voie sã faci. Mâncare… ca la
puºcãrie. La w.c., când mergeam o datã pe zi, ne
dãdeau ochelari vopsiþi cu negru, ca sã nu vedem nimic
pe unde mergem înainte ºi înapoi, ne duceau de braþ,
ne bãgau în w.c. unde luam ochelarii, iar când eram
gata, puneam ochelarii la ochi ºi bãteam în uºã cã sun-
tem gata, dupã care ne luau ºi ne duceau înapoi în
celulã. Nu aveam voie sã vorbim, nu aveam voie sã
stãm pe pat sau sã ne culcãm, nici vorbã. Am stat o lunã
de zile fãrã sã mã întrebe cineva ceva. Într-una din zile
se deschide uºa ºi mã strigã caraliul de serviciu sã ies
afarã. În uºã îmi pune la ochi ochelari vopsiþi cu negru,
cum am spus, ca sã nu vãd nimic pe unde merg, mã ia
de mânã ºi pleacã cu mine. Ajunºi la camera de
anchetã, deschide uºa, îmi ia ochelarii de la ochi ºi îmi
face vânt puternic înãuntru, dând cu faþa de o masã
care era pusã chiar în uºã. Anchetatorul care era înãun-
tru, cu o uitãturã înspãimântãtoare, se adreseazã cãtre
mine: „Ce faci, mã, futu-þi ºi dregu-þi“ – cu tot felul de
înjurãturi – „îmi rupi masa?“. Eu i-am rãspuns: „Oi ºi
rupe-o, poate, dacã mai procedaþi în felul acesta sã
þineþi masa în uºã. La mine acasã nu se þine masa în
uºã.“ „Futu-þi ºi dregu-þi“ ºi iar înjurãturi: „Veniºi sã mã
insulþi?“ ºi a tãbãrât pe mine cu un gârbaci, lovindu-mã
pânã ce a obosit. „De ce ai venit, mã, aici? Ce ai cãu-
tat?“ Eu i-am rãspuns: „Întrebaþi pe cei care m-au adus
aici pentru ce m-au adus, eu nu aveam de ce sã vin.“
„Sã crezi tu cã vorbeºti cu tat-tu acasã!“ ºi iar mã ia la
lovituri, apoi cheamã securistul care era afarã, sã mã ia.
Îmi pune ochelarii la ochi ºi mã duce înapoi în celulã. De
la camera de anchetã pânã la celulã m-a dus numai în
ghiolduri ºi lovituri de cizmã. Aºa s-a întâmplat în
nenumãrate rânduri, timp de trei luni de zile, ca sã sem-
nez declaraþii false, scrise cu tot felul de acuzãri. Erau ºi
câte 3-4 anchetatori: unul îþi punea tocul în mânã ca sã
semnezi, altul te înþepa cu ceva, altul te lovea cu pum-

munci; aici lucreazã
ani mulþi, ruinându-ºi
sãnãtatea ºi aºa
ºubrezitã de închisorile
comuniste.

Îºi creºte împreunã
cu soþia cei patru copii,
care reuºesc sã treacã
prin toate formele de
învãþãmânt ºi sã-ºi ter-
mine, în mod strãlucit,
studiile superioare,
ajungând sã fie
respectaþi pentru cin-
stea, seriozitatea, cul-
tura ºi profesionalismul
lor. 

Este o mare victorie
a acestor oameni care,
prin suferinþã ºi muncã
fãrã preget, prin
respectul pentru ade-
vãratele valori ºi cre-
dinþa neclintitã în
Dumnezeu, au reuºit
sã infirme celebrele
cuvinte ale cronicaru-
lui: „Nu sunt vremile
sub om, ci bietul om
sub vremi.“

Distrus trupeºte,
dar neînfrânt
sufleteºte, „nenea“
Gogu Diaconu face
parte din acea þãrã-
nime de altãdatã,
despre care Nicolae
Iorga spunea cã este
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nul sau cu cizmele ºi cu tot felul de înjurãturi. În cele din
urmã, am semnat tot ce m-au obligat ºi au trimis dosarul
la tribunal, fiind învinuit de uneltire contra ordinii sociale,
articolul 209, punctul 2, litera „b“. La tribunal, când am
fost dus, a venit anchetatorul dupã mine ºi mi-a spus cã
dacã voi spune ceva din timpul anchetei o sã fiu
împuºcat ºi îmi aratã pistolul, ameninþându-mã cã mã
va face frate cu el. Eu nu i-am rãspuns nimic.

ªtiþi cum se numeau anchetatorii ºi judecãtorii?
Despre numele lor nu ºtiu nimic, pentru cã nu a avut

cine sã-mi spunã.

Cum a decurs procesul? Ce impresie v-au fãcut mar-
torii, procurorul ºi avocatul?

A venit ora sã mergem în sala de ºedinþe, în faþa
instanþei. Tribunalul militar Craiova, cu un procuror ºi un
avocat din partea noastrã. Au fost 9 martori ai acuzãrii:
Trantescu Ion, Trantescu Ioana, Þurlan Marin, Drãguºin
Nicolae, Drãguºin Dumitru, Coman Dumitru, Dicã
Gheorghe, Radu Cãruntu, Grosu Constantin. S-a citit
introducerea, a întrebat martorii dacã îºi menþin decla-
raþia, iar pe mine nu m-a întrebat nimic. Când mi-am
cerut voie sã vorbesc ºi eu ca ultim cuvânt, securistul
care era la spatele meu cu baioneta pusã la armã m-a
lovit cu pumnul peste ceafã, spunându-mi: „Taci, futu-þi
ºi dregu-þi, ca te strãpung cu baioneta.“ Am tãcut din
gurã, când martorii bãteau din picior asemenea cailor,
iar procurorul acuza cât putea. Avocatul a cãutat sã ne
apere, dar procurorul l-a întors în felul sãu, încât ceea
ce a voit sã cearã nu a avut nici o ascultare. Nu dupã
mult timp, ne-a bãgat în dubã ºi ne-a dus la închisoare
la Piteºti.

Îngãduiþi-mi sã vã mai întreb: Ce credeþi despre mar-
torii acuzãrii?

Nu am avut voie sã vorbim pentru ca sã le mulþumesc
pentru binele ce ne-au fãcut sã ne bage la închisoare ca
sã ne ia pãmântul, pe care îl aveam din moºi-strãmoºi.
Câþiva pãrinþi de-ai lor au fost ajutaþi, când erau mici, de
tata, ca sã-i creascã, iar ei l-au bãgat ºi l-au omorât în
închisoare, ca pe un câine pe care îl iei de lanþ ºi îl
târãºti la gârlã fãrã nici o milã ori ca pe o vitã pe care o

depozitara valorilor
permanente ºi rezervor
de energie naþionalã.

Cine a trãit vre-
murile de coºmar ale
instaurãrii comunismu-
lui ºi ºtie sã citeascã ºi
cu inima (sufletul) nu
poate sã nu audã din-
colo de fiecare cuvânt
al zguduitoarelor mãr-
turii ale lui „nenea“
Gogu mereu ºi mereu
aceeaºi întrebare
sfâºietoare: „Cum este
posibil?“ Pentru cã un
om cu mintea sãnã-
toasã, cu bun simþ,
crescut în cultul muncii
cinstite, al adevãrului
ºi dreptãþii, al bunãtãþii
ºi iubirii creºtine, aºa
cum au fost aceºti
þãrani – nu poate sã
înþeleagã absurdul
unor reguli de viaþã
strãine neamului sãu ºi
fiinþei umane. 

Din necrologul þinut
de prof. Aurel Tinca,
pe data de 10 decem-
brie 2002, în biserica
Mãrgineni, la cãpãtâiul
lui Gh. (Gogu) Diaconu



iei de lanþ ºi o duci la abator ºi merge fiindcã o mâi cu bãþul de la spate.
Orice om pãmântean – bãrbat, femeie, copil – când moare, are pe cineva

lângã el, ca sã-i punã o lumânare, sau un doctor sã-l examineze, sau un preot
sã-l pregãteascã ºi sã-l ajute creºtineºte. Tatãl nostru a avut negura zidurilor
închisorii din Botoºani. Sã fie mulþumiþi ºi sã meargã cu fruntea sus la Judecata
de Apoi în faþa Celui Prea Înalt cã le-a ajutat sã facã aceastã ispravã, sã-l bage
în închisoare ºi sã-l omoare. Eu îmi asum asupra mea vina cã am mers ºi le-am
cerut pãmântul, de m-ar fi pus la zid ca sã mã împuºte, dar cu el ce au avut?
Ce rãu le-a fãcut? Sau ce vinã ar fi mai avut? Aº dori sã se redeschidã proce-
sul nostru ºi sã fie toþi martorii acuzãrii cu icoana pe care o au pe peretele casei,
sã jure cu mâna pe ea, pe pãrinþi ºi pe copii ºi pe cei ce le sunt mai dragi ºi sã
spunã ce rãu le-a fãcut tata. Sã spunã, de asemenea, ce s-ar întâmpla dacã eu
m-aº duce sã le iau pãmântul lor ori sã mã duc în curte sã le iau maºina sau
tractorul, cãruþa cu calul? Ce s-ar întâmpla dacã le-am goli ºi noi curþile lor, aºa
cum au golit ei curtea noastrã? Pãcat cã suntem de o naþiune ºi un neam ºi fraþi
de la Hristos de acelaºi sânge, cã ne-ar mânca asemenea câinilor, mai rãu
decât barbarii de odinioarã cei sãlbatici, care nãvãleau asupra noastrã,
aducând cu ei destule chinuri ºi fapte rele. Din martorii acuzãrii sunt: Drãguºin
Nicolae, Drãguºin Dumitru, Þurlan Marin, Coman Dumitru, Radu Cãruntu, Dicã
Gheorghe, Grosu Constantin, Trantescu Ion, Trantescu Ioana.

Câþi ani aþi fost condamnaþi dumneavoastrã ºi tatãl dumneavoastrã?
Eu am fost condamnat la 22 de ani închisoare, muncã silnicã ºi confiscarea

averii ºi tata a fost condamnat la 20 de ani temniþã grea, cu confiscarea averii.
Cred cã nici ofiþerii ºi generalii care au vândut armata þãrii pe fronturile de bãtaie
nu au primit asemenea condamnãri.

Prin ce închisori aþi fost purtat ºi care era regimul închisorilor comuniste?
Odatã judecaþi ºi condamnaþi, nu dupã mult timp, ne-a luat de la Securitate,

ne-a bãgat într-o dubã ºi ne-a dus la închisoare, la Piteºti. Aici m-am întâlnit cu
tata pentru 2-3 sãptãmâni. Apoi ne-am despãrþit pentru totdeauna. Eram mutaþi
din celulã în celulã foarte des, dar de întâlnit nu ne-am mai întâlnit. Regim de
detenþie: mâncare proastã ºi puþinã; conducerea închisorii de la mic pânã la
mare – destul de asprã. Nu aveam voie sã stãm pe pat, de la deºteptare pânã
la stingere; nu aveam voie sã vorbim unul cu altul; nu aveam voie sã stãm lângã
fereastrã ºi altele. Eram urmãriþi pe vizeta de la uºã de securistul de serviciu de
pe coridor ºi cei care erau gãsiþi vinovaþi faþã de regulamentul din perete erau
scoºi afarã, pe coridor, ºi topiþi în bãtaie. Am trecut prin multe celule în toatã
închisoarea, dar celula 45, pe unde treceau coºurile de la bucãtãrie de la sub-
sol, nu se va uita niciodatã. Era o cãldurã, de ne umpluserã bubele de transpi-
raþie cât buricul degetului, de credeam cã nu mai scãpãm, de acolo, cu viaþã.
Eram 17 oameni în acea celulã de 4,80 m cu 3,50 m ºi douã rânduri de paturi
suprapuse câte patru. Curgea abur din noi de cãldurã ce era. Bãteam în uºã sã
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vinã sã ne mai deschidã uºa, dar ne-o mai deschidea câte un minut sau douã
minute ºi spunea cã acesta e programul închisorii ºi ne-o închidea la loc. Am
cunoscut în închisoare aici pe avocatul Dumitrescu Alexandru Colteºti, de la
Vâlcea, avocat Radu Livezeanu, tot de la Vâlcea, avocat Codan Ilie, din Optaºi-
Olt, judecãtor Nãstãsache, Piteºti, avocat Marinescu, din Piteºti, Nicu Badea,
Piteºti, Sãrãcãceanu Gheorghe, din Slatina, doctor Stoica Constantin, din
Drãgãºani, preot Marinescu, din Malaia, preot Mihãilescu, din Poganu, preot
Necºulescu, din Drãgãºani, general Teiuºanu Liviu, din Mãrunþei-Viiºoara. Am
trecut aproape 2 ani în aceastã închisoare, fiind trecut din celulã în celulã pânã
la celula 99. Într-o zi, auzim niºte zgomote bãtând de parcã dãrâma
închisoarea. Mai încetau, iar se auzeau. Se aud, la uºa noastrã, paºi de cizme,
opriþi, se aude când descuie lacãtul, se deschide uºa ºi mã strigã sã ies afarã.
Afarã, încã doi securiºti cu nicovalã ºi un ciocan ºi niºte lanþuri grele. Mi-au pus
la mâini ºi la picioare, le-au nituit cu nituri de oþel. Deschide uºa ºi îmi face un
vânt puternic înãuntru. ªi m-am fãcut lac de sânge când am cãzut cu gura de
pardosealã de beton. Am stat aºa timp de o lunã de zile. Cum am mai mâncat
cu mâinile în felul acesta, cum am mers la w.c., cum mi-am dezlegat pantalonii
sã-mi fac necesitãþile corporale ºi cum am mai dormit, numai Dumnezeu ºtie!
Eram în patul suprapus, al patrulea de sus, dar, în felul acesta, m-a dat cineva
jos ºi s-a suit el sus. 

Într-o zi se deschide uºa ºi ne aruncã niºte pachete cu haine înãuntru ºi ne
spune sã luãm ce cunoaºtem. Erau hainele noastre de la arestare. A doua zi ne
citeºte de pe o listã pe câþiva dintre noi ºi ne spune sã ne luãm bagajul ºi sã
ieºim afarã. Ne ducem jos într-un solar, unde ne strângem un numãr mare din
toatã închisoarea. A venit o dubã unde ne-a bãgat, apoi ne-a dus de ne-a bãgat
în niºte vagoane de vite ºi… direcþia Lunca Dunãrii, la colonia Luciu-Giurgeni.
Acolo mi-au tãiat lanþurile, fiindcã fãcusem bube la mâini ºi la picioare. Am fost
cazaþi în niºte barãci de pãmânt învelite cu stuf, iar mâncare aveam hranã rece
de la Piteºti. A doua zi, ne adunã pe toþi comandantul în careu ºi ne spune ce
avem de fãcut. Veniserã de la mai multe închisori câteva mii de deþinuþi. A
început munca. În orezãrii, la plivit buruieni de baltã, la prãºit porumb, la prãºit
floarea-soarelui, la tãiat stuf în bãlþi pentru desecãri, sã fie date agriculturii, la
dig, pentru ocrotirea culturilor, sã nu le inunde Dunãrea, la cules porumb, la
bãtut porumb ºi încãrcat în ºlepuri pe Dunãre. 

Vã rugãm sã ne povestiþi cum aþi putut trãi în acest iad pe care comuniºtii l-au
adus pe pãmântul României?

Greu a fost pânã acum, dar a început ºi mai greu. Munca se cerea la normã,
mâncare slabã ºi puþinã, poziþie rea, numai noroi, numai ºleauri de tractoare,
pãmânt negru, de baltã. ªosele nu existau. Colonia era foarte departe de punc-
tul de lucru. La plecare spre locul de muncã trebuia sã mergi prin mijlocul dru-
mului, fie noroi, fie lacuri, ºleauri de tractoare, fiindcã nu puteai sã ieºi de
Securitate, pentru cã puteai sã fi împuºcat. 
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În privinþa mâncãrii, numai pãmânt gol nu am mâncat. Am mâncat ºi pãmânt
de atâtea ori cu mâncarea care curgea din polonic jos. Când se împãrþea mân-
carea la câmp, ne încãieram sã adunãm ce era pe jos. Am mâncat ºtir, ºtevie
porceascã, susai iepuresc ºi mai multe ierburi. În orezãrie am mâncat peºti vii,
scoici ºi broaºte, de foame; la cules de porumb, mâncam boabe, ca ºoarecii; la
secerat mazãre, mâncam boabe uscate de mazãre; la cules de cânepã, mân-
cam seminþe de cânepã, ca brabeþii; iar la dig, tot felul de rãdãcini.

Nu se pot uita multe momente din unele zile triste, cu grele încercãri. Aºa,
dupã cum, la dig, caraliul (securistul) ºedea în vârful digului lângã foc cu cojoc
de sus pânã jos, cu pâslari în picioare, unde soseau cu roabele pe rampã ºi de
nu era roaba plinã, aºa dupã cum ni se ordona, ne da câte 1-2 ciomege pe
spinare ºi ne trimetea cu ea înapoi plinã sã o umplem, sã-i placã. Înapoi, când
veneam cu roaba goalã, eram obligaþi sã mergem în pas alergãtor. 

La cules de porumb am îndrãznit, în mai multe rânduri, sã facem focul cu
coceni ºi sã punem acolo câte un braþ de porumbi sã-i afumãm, nu mai era
vorba de copt, dar aproape întotdeauna ne-a observat caraliul (securistul) ºi,
venind la noi, ne-a îndepãrtat cu ciomagul ca pe vite ºi porumbii ni-i risipea. 

Nu pot uita cazul când am venit de la cules de floarea-soarelui. Aveam în
buzunar o mânã de miez de floarea-soarelui ca sã-i mãnânc cu bucata de
pâine, fiindcã, seara, nu mai aveam decât partea de pâine cu 50 g de marme-
ladã. Hranã aveam dimineaþa ºi la ora 12. La poarta coloniei ni se fãcea
percheziþie ºi când ieºeam, sã nu ieºim cu ceva, ºi când intram, sã nu intrãm cu
ceva. Dacã mi-a gãsit miejii, mi i-a dat jos ºi m-a înjurat ºi mi-a strigat: „Ce este
cu ãºtia în buzunar?“ Eu i-am reproºat: „Pentru ce faceþi asta?“ Drept rãspuns,
m-a lãsat în poartã ºi m-a rupt cu bãtaia.

De asemenea, nu pot uita ziua când ne-a dus sã înãlþãm un dig care ocrotea
o mare suprafaþã de grâu, fiindcã mai avea o jumãtate de metru ºi va da apa
peste dig. Unii erau în stuf, alþii curãþau, alþii îl cãrau ºi îl aºezau pe dig, alþii cu
roabe de pãmânt, cu saci de pãmânt, cu niºte bãtãtoare de mai bãteau, iar
comandantul coloniei, maiorul Ioaniþescu, dirija, de la un capãt la altul, cãlare pe
un cal, sã muncim ºi ne înjura cã, dacã scãpãm apa, acolo ne face una cu
pãmântul. ªi aºa, tot acolo muream dacã scãpa apa, fiindcã cine ne mai scãpa,
când apa era lângã noi? Muncind aºa, fãrã preget, a venit un miliþian cãlare ºi
a spus cã apa a rupt digul în cutare loc ºi am plecat repede undeva, departe,
unde ne aºteptau niºte tractoare ºi am plecat repede de acolo.

Nu pot uita ziua când veneam de la muncã spre colonie ºi mi-a rãmas bocan-
cul în noroi, în acele ºleauri de tractoare. Am rãmas 3-4 m în urmã sã-mi trag
bocancul din noroi ºi un securist din cordon asmute câinele-lup pe mine, care a
încãlecat pe mine cum încalecã lupul pe oaie ca s-o sfâºie. Dar sã fi fost el în
locul meu, cum s-ar fi simþit sã vadã câinele acela cât namila pe el?

Iarãºi nu pot uita câteva cazuri când ºedeam nebãuþi apã de la ora 12 ºi
pânã seara, pânã când ne întorceam de unde plecasem pe rânduri, unde
aveam bagajul cu ce aveam ºi în loc sã ne lase sã bem apã ne vãrsa butoaiele

52



cu apã, ca sã nu mai stea lângã noi pânã bem apã atâþia oameni ºi plecam la
colonie, 5-6 km, nebãuþi apã de la ora 12 ºi pânã seara, iar apa era vãrsatã.
Numai bine nu ne-a fost. Iar când am fost la smuls de cânepã, nu ne-a venit nici
apã, nici mâncare, pânã seara ºi am plecat la colonie kilometri întregi nemân-
caþi ºi nebãuþi apã. Mâncam sãmânþã de cânepã ca brabeþii.

A fost atât de dureroasã ziua când l-au împuºcat pe Bira Carol, care
evadase! Au strâns toatã colonia în careu ºi l-au plimbat 2 deþinuþi cu targa prin
faþa noastrã ca sã ne înspãimânte, ca sã nu mai evadãm vreunul. Comandantul
coloniei striga, cât îl þinea gura, cã dacã vom mai evada vreunul, acolo ne va
plimba pe aceeaºi targã. Pe noi nu ne-au înspãimântat tonul ºi vocea lui ca sã
nu evadãm, dar a vrut sã suferim sã vedem câte vor sã mai facã cu noi ºi la câte
chinuri mai aveau sã ne punã. Ei nu ºtiau cã, dacã am fi pornit la rãzbunare, nici
Dunãrea nu ne-ar fi putut opri, cât era ea de înverºunatã, ºi nici armele lor, chiar
de n-am fi rãmas nici unul viu. În primul rând trebuia sã-l prindã viu, iar nu sã-l
împuºte.

Am fost bãgat la distrofici 30 de zile, dupã care am plecat iar la muncã. A mai
durat cât a mai durat ºi m-am îmbolnãvit de hepatitã. M-au scos din muncã ºi
m-au bãgat la izolare, unde am stat mai mult timp.

ªezând acolo la izolare, într-o zi vine ofiþerul de serviciu ºi mã întreabã de
staþia unde cobor ºi pe alþii ºi pe mulþi din cei care mergeau la muncã, aproape
jumãtate. Altceva nu mi-a spus nimic. A doua zi a venit cu hainele ce le aveam
la magazie, cu care plecasem de acasã, bani de tren, bilet de eliberare ºi mi-a
spus cã plec acasã conform unei amnistii de pedepse, însã mi-a spus sã merg
mai întâi la spital ca sã mã fac bine ºi de acolo voi pleca acasã. A venit o sal-
vare cu un asistent ºi ºoferul ºi m-a dus la Spitalul Slobozia. Mi-a fãcut
internarea ºi am rãmas acolo sub asistenþa spitalului. Am fost ocrotit bine timp
de 6 sãptãmâni. Apoi mi s-a fãcut ieºirea, m-am îmbrãcat în hainele mele ºi am
plecat la trenul de Constanþa-Bucureºti, dupã care am luat trenul de Timiºoara
ºi am venit acasã.

ªtiþi prin ce închisori a trecut tatãl dumneavoastrã ºi ce a suferit?
Tatãl meu a fost purtat prin urmãtoarele temniþe comuniste: Piteºti, Jilava,

Galaþi, Botoºani. A murit la închisoarea din Botoºani, de unde, la câþiva ani dupã
moarte, i-am adus osemintele.

Când aþi aflat de moartea tatãlui dumneavoastrã?
Despre tata n-am ºtiut nimic în închisoare, de când ne-am despãrþit. Când

am venit acasã am aflat de moartea lui. Mama aflase mai înainte. Primãria
oraºului Botoºani a comunicat la primãria noastrã, Mãrgineni, precum cã
cetãþeanul a decedat. A mers un frate al meu mai mic ºi l-a gãsit cu mare greu-
tate la cimitirul oraºului Botoºani care nu era departe de închisoare. Era
îngropat sub niºte plopi, cu iarba de 2 m pe mormânt. I-a pus o cruce, i-a fãcut
parastas ºi dupã 7 ani ne-a dat voie sã-l deshumãm, cu aprobare de la primãrie
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ºi de la Sanepid, ºi l-am adus acasã la cimitirul de la biserica noastrã, lângã
pãrinþii sãi. Dar dacã nu l-am mai vãzut... cum era, nici nu am zis cã este tatãl
nostru, dar dupã anumite indicaþii am rãmas cã el este.

Cum v-au primit ºi cum v-au privit oamenii din sat, dupã ieºirea din iadul
închisorilor comuniste?

Pentru mine nu a fost chiar satisfãcãtoare venirea mea în sat, pentru cã mi
se reproºa cã nu ºtiu de unde am venit, cã mi-a rãmas locul gol. Nu aveam sã
spun la nimeni nimic, orice rãu mi-ar fi fãcut, cãci aceasta auzeam. Mai bine aº
fi dorit alt domiciliu decât aici, printre duºmani. Acasã, dacã am venit, am gãsit
pe mama lângã o sobã rece, gârbovitã de bãtrâneþe ºi de supãrare. În grãdinã
avea o copicioarã de paie ude ºi vreo 5-6 braþuri de crengi, în curte. În hambar
erau vreo 2-3 duble de mãlai. Încolo, nimic. Am stat vreo 2 zile ºi m-am apucat
sã scot niºte trupini din pãmânt ca sã mai încãlzim soba cã era iarnã. Am mers
la pãdure, unde se tãia un parchet de lemne ºi am aºteptat sã vinã aprobare de
la Ocolul silvic ca sã le plãtim ºi sã le luãm. Când m-am dus sã le luãm, le-am
luat… urma, cãci le vânduse pãdurarul Trantescu Ion (Oacã) – om de aici, din
sat – cui a vrut el. Mai cãtre toamnã am tãiat din nou, pe care mi-a vândut-o ºi
pe asta… altora. Am mai strâns ºi eu paie, coceni de porumb, am uscat niºte
nutreþ, balegã de la oile colectivului. ªedeam cu grãmada de bãlegar de oi în
casã ca sã fac focul. Apoi am început sã rezolv ºi problema focului, cu trupini
de pe terasele de vie ale colectivului, unde lucram zi de zi.

Ce au fãcut comuniºtii cu gospodãria pãrinteascã? Ce s-a întâmplat cu soþia
ºi copilul dumneavoastrã?

Când am venit acasã, am gãsit curtea goalã. Ne luaserã tot ce avusese ºi
tata în gospodãrie: pãtulul de porumb, magazia de cereale, grajdul vitelor,
fânarul ºi staulul oilor, precum ºi toate lemnele pe care le-a avut tata pe gârlã,
pe locuri de casã, o grãmadã de lemne care erau lucrate ºi stivuite în curte ca
sã-mi facã mie casã. Le-au dus pe toate la colectiv. Aºa cum au fãcut ºi cu boii,
cãruþa, inventarul agricol, plug, grapã, rariþã, prãºitoare, le-au dus pe toate la
colectiv, cu forþa. Ce era dator tata sã le facã colectivul, iar pe ale lor sã le
pãstreze?

Pe nevastã-mea nu am mai gãsit-o acasã, fiindcã plecase la soacrã-mea,
cãci se afla cu un copil de o zi lângã ea, neavând posibilitatea de întreþinere cu
copil mic, pentru cã l-a nãscut la o lunã dupã arestarea mea. Când am venit
acasã l-am gãsit mare, nici nu puteam sã zic cã este copilul meu, dacã nu-l
vãzusem niciodatã, ºi nici el nu venea la mine, dacã nu mã vãzuse, ºi mã con-
sidera ca pe un strãin. Dacã a venit înapoi ºi ea acasã, am pornit amândoi la
muncã pe viaþã ºi pe moarte, ca sã împlinim gospodãria cu ce-am pierdut ºi cu
ce trebuie la o gospodãrie þãrãneascã. Pentru casã se judecase mama cu
gospodãria colectivã de ºi-a câºtigat, în absenþa mea, drept sã stea în ea, ca
fiind construitã. Prin judecatã, a câºtigat jumãtate (când eram eu la închisoare),
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iar pentru cealaltã jumãtate, a fost obligatã de G.A.C. sã plãteascã o sumã de
bani sau sã plãteascã chirie. 

Aþi simþit cã sunteþi supravegheat pas cu pas de cãtre comuniºtii din sat ºi de
cãtre organele comuniste, pânã la Revoluþia din Decembrie 1989?

Imediat ce am venit acasã, eu am simþit cã sunt supravegheat. Îmi spuneau
acei oameni cãrora poate le pãrea rãu de soarta mea, cum se intereseazã
comuniºtii din sat ºi organele de conducere ce vorbesc, ce gândesc ºi altele. 

Având nevoie de lemne – cã nu aveam cu ce face focul – am fãcut cerere
sã-mi dea 3 ulmi de pe un loc al nostru care era acum la colectiv – pentru cã
ãºtia mai rãmãseserã – ºi de-abia peste vreo 3 luni mi s-a aprobat, la a treia
cerere, fiind susþinut de ºeful de post care era atunci. Nu-l vãzusem ºi nu mã
vãzuse niciodatã, dar din partea celor din sat poate nici astãzi nu i-aº fi tãiat. 

Poate nu a fost sãptãmânã sã nu vinã în casã vreun miliþian sau vreo per-
soanã de partid sã mã ispiteascã de multe.

Cât timp nu v-au angajat în „câmpul muncii“?
Venit acasã, am lucrat câteva luni la echipa de meseriaºi la colectiv, apoi am

fãcut cerere la Autobaza Slatina sã fiu înscris la ºcoalã. Mi s-a respins cererea
precum cã am vârsta depãºitã. Am fãcut cerere la minister sã-mi acorde dis-
pensã de vârstã. Mi-a venit respinsã cererea ºi de acolo, tot pe acest motiv.
Atunci, m-am apucat de o micã meserie particularã, pe care o cunoºteam din
armatã, cãci fãcusem armata la construcþii. Am cãutat sã mã angajez la uzinã.
Mi s-a cerut adeverinþã de la colectiv precum cã nu au nevoie de mine, dar nu
am putut-o obþine. Ca sã trãim, am lucrat în continuare ca meseriaº, timp de 8
ani. Dupã aceea, cu greu m-am putu angaja la Uzina de Aluminiu Slatina, la
secþia electrolizã – unde era munca cea mai grea – ca sã-mi întreþin familia ºi
sã-mi cresc copiii, cu care ne mândrim cã avem ºi noi urmaºi, ca sã lãsãm în
urma noastrã, aºa cum ne-au lãsat ºi pe noi alþii.

Acum, aflându-mã în pragul bãtrâneþii, mã aflu bolnav, cãptuºit de reumatism
ºi boli de piept, iar nevasta este bolnavã tot de reumatism ºi de inimã. 

Aceasta a fost cruda mea viaþã, pe care o descriu pentru soþie, copii, fraþi ºi
pentru toþi cei care mã iubesc.

Opriþi-vã plângând ascultãtori
Sã n-ascultaþi nepãsãtori.
Cã ochii mei strãlucitori
Ascunºi au fost prin închisori
Iar pieptul meu plin de ardoare
Zdrobit a fost prin grea-ncercare.
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ªi-al meu pãrinte ce-am avut
Rãmas-a pradã lângã Prut,
În temniþã la Botoºani
De surghiunuri ce-a suferit
ªi omorât de huligani.
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Pe la începutul anului 1995, postul de radio
Libertatea luase în dezbatere, în una din emisiunile
sale, lupta anticomunistã ºi antisovieticã din Europa de
Est din primul deceniu care a urmat celui de-al doilea
rãzboi mondial. S-a vorbit mai ales despre lupta
polonezilor, cehilor, balticilor ºi ucrainenilor; românii ºi
maghiarii au fost menþionaþi în treacãt, iar despre
Moldova ocupatã de sovietici nu s-a spus nimic. Întâm-
plarea fãcuse ca tocmai în acel an cercetarea
fenomenului sã înceapã ºi în spaþiul românesc de la
rãsãrit de Prut. Totuºi, nu avem siguranþã cã azi o even-
tualã emisiune radio din Occident ar putea conþine un
material concret cât de cât consistent la aceastã temã,
deºi unele semne încurajatoare încep sã se arate. Pe
de altã parte se pot constata câteodatã unele semne
îmbucurãtoare. Anul trecut, postul de radio Europa
Liberã difuza un reportaj despre Maria Buruianã, parti-
cipantã la lupta basarabenilor împotriva regimului sovie-
tic în cadrul organizaþiei Armata Neagrã, informaþie pre-
luatã din revista Memoria1. Aºadar, putem avea o anu-
mitã încredere cã partea care la ora actualã este cea
mai cunoscutã, din materialul privind rezistenþa basara-
benilor la ocupaþia sovieticã, se constituie treptat în una
din paginile principale ale istoriei Basarabiei, ajungând
sã fie prezentã nu numai în cercetãrile istorice ºi în
manualele ºcolare de istorie, dar ºi în opinia publicã,
atât de aici din þinut cât ºi din afara lui.

ION ÞURCANU

Rezistenþa
antisovieticã
a basarabenilor

Despre Ion Þurcanu, a
se vedea „Memoria“
nr. 30, pag. 59
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Probleme ale cercetãrii fenomenului

Pe de altã parte ne vedem nevoiþi sã constatãm cã existã niºte factori care
se opun cu destulã vehemenþã încetãþenirii definitive a acestei teme nu numai
în opinia publicã, dar chiar ºi în istoriografia din Republica Moldova. Este, întâi,
opoziþia înverºunatã a prosovieticilor, cam prea numeroºi încã aici, care, indife-
rent de calitatea ºi cantitatea informaþiei istorice la aceastã temã, nu admit din
principiu posibilitatea existenþei vreunei rezistenþe a bãºtinaºilor la regimul so-
vietic. În al doilea rând, tema aceasta se afirmã anevoios în procesul formativ ºi
de instruire ºi în conºtiinþa maselor, drept urmare a deformãrii mentalului colec-
tiv pe parcursul unei masive ºi brutale propagande comuniste sovietice, care a
inoculat pe de o parte predispoziþii loiale faþã de regim, iar pe de altã parte a
alterat – prin tãinuirea faptelor, prin distorsionarea lor – adevãrata imagine a
luptei antisovietice a basarabenilor, reducându-o la „fapte izolate de banditism“,
cum era calificatã de obicei în actele oficiale ale autoritãþilor de ocupaþie2,
apreciere impusã istoriografiei sovietice, inclusiv din Moldova, bineînþeles, ºi
regãsitã ca atare, din pãcate, în unele cãrþi de istorie apãrute în perioada
postsovieticã3.

Tocmai în aceºti factori nocivi rezidã principala cauzã a prea marii încetineli
ºi sfieli cu care se studiazã tema în discuþie ºi, drept urmare, a prea puþinelor
rezultate obþinute pânã acum4, pentru cã factorii menþionaþi mai vizeazã ºi alte
condiþionãri, cum ar fi atitudinea oficialitãþilor faþã de acest fenomen ºi problema
accesibilitãþii documentelor de arhivã, la care ne vom referi îndatã. Cu excepþia
câtorva materiale memorialistice5 ºi a unui numãr restrâns de articole de presã6

privind acest subiect, cercetãri mai ample au realizat doar Elena Posticã7 ºi, mai
puþin, subsemnatul8. În ultimii ani, tema pare sã fi dispãrut din câmpul pre-
ocupãrilor cercetãtorilor.

Având însã în vedere obiectivul revenirii definitive a Moldovei în lumea
democraticã ºi al reluãrii cursului firesc al evoluþiei istorice, întrerupt de lunga
încarcerare a þinutului în totalitarismul sovietic comunist, studierea faptelor de
împotrivire a basarabenilor la rigorile mult prea mari ale regimului se impune ca
o sarcinã de cercetare de stringentã actualitate. De aceea investigaþiile în acest
sector trebuie reluate neîntârziat cu forþe ºi insistenþã mult sporite. Dar
realizarea acestei sarcini comportã ºi soluþionarea altor câtorva probleme destul
de complicate.

Una dintre aceste probleme, care la ora actualã se aratã cea mai importan-
tã dintre toate, o constituie accesibilitatea materialelor istorice documentare,
mai bine zis, lipsa accesului cercetãtorilor la arhiva Serviciului de Informaþie ºi
Securitate (SIS), fosta subdiviziune chiºinãuianã a KGB-ului. Acesta, încãlcând
legislaþia respectivã a R. Moldova ºi dreptul cetãþenilor la informaþie, refuzã cu
încãpãþânare ºi fãrã nici un motiv rezonabil sã punã la dispoziþia istoricilor docu-
mentele care numai ele sunt în mãsurã sã arate caracterul ºi proporþiile unui
fenomen dramatic ºi de mare rezonanþã istoricã în destinul Basarabiei ºi al



întregii Moldove de rãsãrit. Cât timp sarcina înlãturãrii obstacolelor artificiale în
calea accesului la aceste documente nu este soluþionatã favorabil, nu se poate
vorbi de existenþa uneia din condiþiile determinante, dacã nu chiar hotãrâtoare,
pentru susþinerea cercetãrii fenomenului rezistenþei. Aceasta, deºi este cea mai
importantã, nu rãmâne a fi totuºi singura problemã a izvoarelor cu privire la isto-
ria rezistenþei basarabenilor la ocupaþia sovieticã.

O alta este caracterul valorificãrii documentelor oficiale sovietice despre
acest fenomen, datã fiind tendenþiozitatea fãþiºã a acestora, reflectatã în efor-
turile constante de a nu admite ideea cã basarabenii ºi-ar fi putut arãta cumva
nemulþumirea faþã de Puterea sovieticã, drept care orice act de revoltã este ca-
lificat ca manifestare de banditism. De aici rezultã sarcina examinãrii docu-
mentelor cu cea mai mare precauþie, a analizei foarte atente a textelor, inclusiv
a limbajului utilizat de alcãtuitorii lor, a confruntãrii tuturor datelor ºi mãrturiilor
din ele, a comparãrii documentelor cu relatãrile martorilor oculari. Experienþa
lucrului cu aceste materiale demonstreazã cã, examinate cu atenþia cuvenitã,
ele se dovedesc a fi deosebit de relevante. Oricum, acestea rãmân ºi vor fi întot-
deauna – în viitor cu atât mai mult – principala sursã pentru istoria fenomenului
pe care îl examinãm. În sfârºit, un al treilea aspect al chestiunii privind infor-
maþia ineditã despre aceastã temã îl reprezintã utilizarea materialului memori-
alistic, a oricãrui fel de ºtiri care ajung la cercetãtori de la contemporanii eveni-
mentelor cercetate. Cu trecerea timpului ºi dispariþia depozitarilor acestei infor-
maþii, rolul ei scade, iar asta subliniazã necesitatea de a reduce cât se poate de
mult amânarea colectãrii ei. Strângerea datelor de acest gen reclamã foarte
multã insistenþã, tenacitate, precauþie. Mulþi martori oculari, din variate motive,
declinã colaborarea cu cercetãtorii, alþii, iarãºi din cauze diferite, furnizeazã date
involuntar sau chiar voit greºite. Caracterul pronunþat subiectiv al acestei infor-
maþii exclude posibilitatea reproducerii evenimentelor istorice numai în temeiul
lor. Cercetãtorul are datoria sã le supunã examenului celui mai atent ºi mai cri-
tic, incluzându-le în circuitul ºtiinþific numai dupã ce acestea au trecut cu bine
toate confruntãrile posibile. Însã, cu tot subiectivismul sãu, aceastã sursã nu
poate fi în nici un caz ignoratã, întrucât adeseori ea se aratã de mare utilitate,
poate completa, amenda ºi nu arareori chiar anula motivat datele documentelor
de arhivã, cunoscutã fiind maniera vicioasã de concepere a acestora.

Sunt o serie întreagã de fenomene ale istoriei rezistenþei, a cãror examinare
nu se poate face satisfãcãtor doar în temeiul documentelor de arhivã. Aºa este
chestiunea calitãþilor personale ale luptãtorilor, aceea a relaþiilor lor reale cu
populaþia din zonele în care au activat, precizarea de nume personale ºi de
locuri º. a.* Iar problema cu totul principialã a infiltrãrii informatorilor KGB în
organizaþiile de luptã ºi a trãdãrilor, fãrã cercetãri la faþa locului, nu poate fi elu-
cidatã în nici un fel. Numai aºa pot fi stabilite ºi locurile unde au fost înmor-
mântaþi luptãtorii împuºcaþi pe loc de cãtre trupele KGB ºi NKVD º. a. m. d.

În cazul temei de faþã, mai mult poate decât în raport cu oricare alta, nimic
nu este mai important decât competenþa ºi corectitudinea profesionalã a

59



60

istoricului. Aceastã precizare mi se pare cu atât mai necesarã cu cât se ºtie
foarte bine cã istoricii basarabeni încã nu au reuºit, dupã aproape un deceniu ºi
jumãtate de când ºi-au câºtigat libertatea de opinie, sã iasã cu totul din dura
gãoace propagandisticã în care i-a format ºi þinut ideologia sovieticã comunistã.
Drept urmare, ºi astãzi mai este încã destul de puternic instinctul cercetãtorului
de a-ºi concepe ºi realiza investigaþia într-un tipar ideologic prestabilit, ceea ce
face ca, exceptând poate niºte cazuri mai fericite, scrierile istorice sã fie sensi-
bil politizate. Excepþie, deci, fãcând norocoasele neconformãri la aceste reflexe,
istoriografia basarabeanã se sprijinã pe douã dogme ruginite, pãrãsite demult ºi
cu toatã hotãrârea în zonele cu adevãrat civilizate: patriotism rusesc ºi/sau so-
vietic ºi un ciudat soi de patriotism românesc, în acelaºi timp strident, infantil ºi
inconsistent, rupt de realitãþi. Tradiþia istoriograficã localã, configuraþia psiholo-
gicã a mediului ºi starea surselor istorice pe care le-am menþionat aratã cã
scrierea istoriei rezistenþei antisovietice în þinut poate aluneca cu uºurinþã pe
cele douã cãi. Totul depinde de felul cum îºi înþeleg istoricii misiunea. Între
altele, este foarte important ca acei istorici de la Chiºinãu, ca ºi unii scriitori ºi
jurnaliºti, de altfel, care se socotesc experþi în românism ºi-ºi arogã statutul de
uºieri la intrarea în casa mare a Neamului, sã se dezicã neîntârziat ºi cu
hotãrâre de aceastã apucãturã urâtã ºi dãunãtoare. Trebuie sã le amintesc ºi
acestora frumoasa ºi înþeleapta observaþie (ºi sfat, bineînþeles) a lui Fustel de
Coulanges cã este periculos sã confunzi patriotismul, care este o virtute, cu
istoria, care este o ºtiinþã.

O datã cu rezolvarea sarcinilor menþionate privind cercetarea rezistenþei anti-
sovietice din Basarabia, este necesar ca acest fenomen sã-ºi gãseascã locul
sãu în întreaga istorie a luptei românilor împotriva sovietizãrii ºi comunizãrii,
dupã cum ºi istoriografia basarabeanã a fenomenului trebuie sã fie plasatã în
cadrul corespunzãtor al literaturii istorice româneºti.

Caracteristicile generale ale rezistenþei

Atunci când o anumitã predispoziþie nostalgicã prosovieticã neagã din capul
locului posibilitatea unei neacceptãri a regimului moscovit în Moldova de rãsãrit,
reducând toatã rezistenþa la „acte izolate de banditism“, în faþa cercetãtorilor
fenomenului apare sarcina stabilirii cauzelor, a proporþiilor, insistenþei, duratei ºi
caracterului miºcãrii.

Faptul cã populaþia Basarabiei de sub dominaþie sovieticã avea destule
motive sã se revolte împotriva ocupanþilor, sã doreascã înlãturarea acelui regim,
este mult prea cunoscut pentru a mai fi nevoie sã insistãm asupra lui. Cu
începere de la sfârºitul anilor '80 încoace, au apãrut variate scrieri care au creat
o imagine destul de clarã asupra acestui fenomen9.

Celelalte faþete ale acestei importante pagini din trecutul þinutului sunt în pro-
ces de constituire. Încã nu se poate spune cã ceea ce s-a scris pânã acum la
acest subiect ar reliefa destul amploarea rezistenþei basarabene. Cercetãrile



istorice de la sfârºitul secolului trecut aratã cã în a doua jumãtate a anilor '40 ºi
la începutul anilor '50 în fosta RSSM au activat în jur de douãzeci de formaþiu-
ni de luptã antisovietice; unele erau lichidate, în locul lor sau în altã parte
apãreau grupãri noi. Îndatã dupã rãzboi grupurile nu erau mari, numãrând în
medie câte 12-15 oameni10, dar dupã declanºarea, în vara anului 1949, a aºa-
zisei colectivizãri în masã, adicã a forþãrii þãranilor de a intra în colhoz ºi a nimi-
cirii, prin deportãri ºi confiscãri, a nucleului economic, organizaþional ºi spiritual
al satelor, au început sã aparã organizaþii mari, unele din ele, ca Armata Neagrã
sau Partidul Democrat Agrar, având cam câte o sutã de luptãtori ºi susþinãtori11.
În aria de influenþã a acestora intrau zeci de sate din toate zonele de atunci ale
Moldovei. Nu încape îndoialã însã cã statistica aceasta nu e nici pe departe
completã, întrucât autoritãþile nu aveau interesul sã arate cã nemulþumirea ºi
revolta ar fi avut un caracter general; cercetãrile viitoare vor lãrgi, desigur, cadrul
fenomenului ºi-i vor da mult mai multã consistenþã12. Revoltele au cuprins toate
grupurile sociale mari – þãrani, întâi de toate, apoi muncitori, intelectuali, mici
negustori ºi funcþionari, elevi ºi studenþi – ºi etniile cele mai numeroase din fosta
RSSM. Armata Neagrã, Partidul Democrat Agrar ºi Gruparea lui Filimon Bodiu
au fost, în fond, organizaþii þãrãneºti, în Partidul Libertãþii predominau intelectu-
alii, Uniunea Democraticã a Libertãþii cu centrul la Bãlþi fusese alcãtuitã cu
precãdere din alogeni, mai ales ruºi ºi ucraineni, Majadahonda, care activase în
1940-1941 în oraºul Orhei ºi în împrejurimi, fusese formatã din vreo 40 de elevi
de la ªcoala pedagogicã ºi de la ºcoala nr. 2 din Orhei, nucleul organizaþiei
Arcaºii lui ªtefan (anii 1946-1947) îl constituia un grup de tineri pedagogi ºi stu-
denþi de la cele câteva colegii din Soroca; de asemenea, Organizaþia revoluþiona-
rilor din Moldova ºi Sabia dreptãþii erau formaþiuni de luptã studenþeºti º.a.m.d.

Relativ la durata rezistenþei, se poate observa cã aceasta s-a manifestat,
într-o formã sau alta, pe parcursul întregii perioade de ocupaþie, mai puþin în
ultimele douã decenii de aflare a Moldovei în componenþa imperiului sovietic,
parte din cauza unei oarecare îmblânziri a regimului, parte ca rezultat al
oboselii, al neîncrederii cã intransigenþa faþã de regim ar fi putut contribui serios
la schimbarea sau reformarea lui. Însã perioada cea mai fierbinte a luptei
basarabenilor împotriva ocupaþiei sovietice au constituit-o, fãrã îndoialã, anii
1940-1941 ºi 1944-1953. Dupã moartea lui Stalin, ca urmare a slãbirii chingilor
regimului, a rãsuflãrii complete a mitului despre o posibilã cruciadã antisovieticã
a democraþiilor occidentale ºi a consolidãrii rânduielilor comuniste, lupta
deschisã, cu arma în mânã, împotriva ocupanþilor se retrage într-o albie mai
îngustã. Confruntãrile ulterioare dintre regim ºi opozanþii sãi au purtat mai
degrabã un caracter ideologic; tocmai de aceea ºi protestatarii sunt, în majori-
tatea cazurilor, intelectuali ºi studenþi; este perioada cunoscutei disidenþe anti-
comuniste ºi antisovietice, care însã în Moldova a fost destul de slabã compa-
rativ cu Rusia ºi cu alte republici sovietice.

Dupã caracterul sãu, rezistenþa antisovieticã din Basarabia a îmbrãcat
veºmântul obiºnuit al luptei politice ºi de eliberare naþionalã. Mijloacele ºi pro-
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cedeele utilizate de luptãtori au fost cât se poate de variate. Unele formaþiuni
erau structurate judicios dupã niºte principii care sã le asigure cât mai multã
invulnerabilitate ºi operativitate, ca în cazul Partidului Democrat Agrar sau al
Uniunii Democratice a Libertãþii, aveau programe ºi statute, ca Sabia Dreptãþii,
PDA, Arcaºii lui ªtefan ºi altele; în general, nici una din organizaþiile studiate nu
acþiona spontan, fãrã o motivaþie politicã, naþionalã sau socialã mai mult sau
mai puþin profundã. Chiar ºi mica grupare a lui Bodiu, dar care a fost – datoritã
calitãþilor deosebite ale liderului – ºi cea mai consecventã ºi intransigentã din-
tre toate, ceea ce învãluie protagonistul într-o aurã de adevãrat erou, se con-
ducea dupã un document programatic pe care „cãpitanul partizan“ îl purta tot
timpul cu el ºi îl citea þãranilor pe care, astfel, îi îndemna sã arate nesupunere
stãpânirii strãine. În acest scop, membrii ºi mai cu seamã liderii formaþiunilor se
informau în permanenþã, de regulã, de la posturile de radio occidentale
Libertatea, BBC, Vocea Americii, Deutsche Welle º. a., dar bineînþeles ºi din
mijloacele de informare de la Chiºinãu ºi Moscova, precum ºi din contactele
permanente cu populaþia din zonele în care activau.

Formaþiunile antisovietice îºi aveau cea mai bunã justificare în procedeele lor
de luptã. De cele mai multe ori, practicau informarea corectã a populaþiei asupra
caracterului politicii statului sovietic în Moldova, subliniind cu toatã vigoarea
esenþa antipopularã ºi antinaþionalã, colonialã a acestei politici, dupã care
îndemnau de fiecare datã la nesupunere faþã de opresori. De asemenea, în
mod obiºnuit, luptãtorii din rezistenþã organizau sabotarea diferitelor acþiuni
politice sau social-economice ale regimului, precum organizarea colhozurilor, a
alegerilor în soviete, închiderea bisericilor ºi mãnãstirilor, educaþia ateistã în
ºcoalã etc. În sfârºit, al treilea obiectiv urmãrit de luptãtori cu deosebitã tenaci-
tate îl constituia lupta pe diferite cãi împotriva activiºtilor de partid ºi de stat care
erau iniþiatorii, promotorii ºi, bineînþeles, profitorii procesului de sovietizare a þinu-
tului. De obicei, aceastã acþiune comporta douã forme: una consta în intimidarea
acestor slujitori, ceea ce de multe ori dãdea rezultate foarte bune: în aria
miºcãrii antisovietice se amâna înfiinþarea colhozurilor, se reduceau proporþiile
deportãrilor ºi corvezile „postavcii“ (cote obligatorii), în general regimul cãuta sã
se facã mai suportabil. Alta era o mãsurã extremã – suprimarea celor mai zeloºi
slujitori ai sovieticilor ºi a iscoadelor angajate de KGB sã-i prindã pe luptãtori.
Ultimul procedeu s-a aplicat relativ mai des în cadrul organizaþiilor þãrãneºti,
care au înregistrat plenar ºi cel mai dureros efectele ocupaþiei ºi ale comunizãrii.

Un fenomen care demonstreazã cã luptãtorii din rezistenþa moldoveneascã
nu erau niºte protestatari autoizolaþi ºi fãrã capacitate de plasare a faptelor lor
în cadrul acþiunilor similare cu o geografie cât mai largã au fost numeroasele lor
tentative de a-ºi conjuga eforturile cu acelea ale luptãtorilor din alte organizaþii,
inclusiv din afara Moldovei, aºa cum au încercat Filimon Bodiu, Partidul
Libertãþii, Sabia Dreptãþii, Arcaºii lui ªtefan sã colaboreze cu benderiºtii din
Ucraina sau chiar „sã treacã Prutul ºi sã ia contact cu patrioþii din România“
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(Arcaºii)13, adicã cu luptãtorii anticomuniºti din organizaþiile Sumanele Negre,
Graiul Sângelui sau Miºcarea naþionalã de rezistenþã, despre care aflaserã de
la posturile de radio din Occident.

Tentaþia izului acelor vremi

În, de acum, îndelungata mea activitate în variate sectoare ale istoriei – de
la spaþiul infinit al fascinantei antichitãþi ºi pânã la contemporaneitatea univer-
salã, de la istoria timpurie ºi medievalã a românilor ºi pânã la istoria contempo-
ranã a Basarabiei ºi la cea recentã a R. Moldova – nu am întâlnit un segment
de timp, ºi un fenomen cuprins în acest segment, mai interesant, mai încãrcat
de scene vii, impresionante, dramatice decât vremea în care ºi încercãrile prin
care basarabenii au cãutat sã respingã ocupaþia sovieticã. Explicaþia constã,
dupã toate aparenþele, în faptul cã în acea conjuncturã istoricã cu totul
neobiºnuitã oamenii au fost puºi în situaþia de a se confrunta spectaculos ºi
tragic, în acelaºi timp, cu propriul lor destin ingrat, exteriorizând prin gesturi
neobiºnuite faþete ale naturii umane, gesturi care în genere se manifestã destul
de rar. În mãsura în care intrã în învãlmãºeala evenimentelor ºi este sesizat de
problemele, chipurile, scenele, de cele mai variate întâmplãri, surprize ori chiar
de cutare sau cutare detalii agasante, istoricul nu numai cã nu poate fi indiferent
la ceea ce descoperã ºi urmãreºte pas cu pas, ca detectivul lui Collingwood, ci
dimpotrivã, dacã este un suflet activ ºi un cercetãtor pasionat, trebuie sã aibã
grijã sã nu fie purtat de acestea în afara bunului simþ, care, observa N. Iorga pe
bunã dreptate, este condiþia de bazã a conceperii istoriei adevãrate, restul fiind
curatã poezie14, care poezie, în asemenea caz, ar sfida istoria.

Aºa cum s-a putut vedea ºi din exemplele pe care le-am dat mai sus despre
contactele cu martorii oculari sau cu participanþii la miºcarea de rezistenþã ºi
despre exerciþiile de verificare a informaþiei istorice în teatrul de acþiuni ºi cum
se va vedea prin exemplul trãdãrilor, fenomenul în discuþie oferã nenumãrate
ºanse de angajare participativã a istoricului în obiectul cercetãrii. În continuare
voi aduce alte câteva pilde dintr-o serie de fericite ocazii de acest gen, tot aºa
cum, mai târziu, voi propune o urmãrire a fenomenului dintr-un alt unghi al
aceleiaºi viziuni, acela al trãdãrilor.

La 16 noiembrie 1950, pe la ora 14.00, casa lui Porfirie Suruceanu din satul
Mândreºti, raionul Teleneºti, este înconjuratã de un grup de oameni înarmaþi din
trupele sovietice de securitate. Filimon Bodiu le-a ieºit în întâmpinare trãgând
din pistolul-mitralierã ºi aruncând grenade asupra lor, urmat îndatã de soþia sa
Olimpiada, care avea un revolver ºi purta o geantã de piele cu o bandã de
gloanþe. Ce i-a determinat pe cei doi sã aparã fãrã ezitare în faþa morþii? În casã
se aflau cei doi copii ai lor, Ion, de 16 ani, ºi Iulia, de 10 ani. Dupã o informaþie
neverificatã, când a observat cã este atacat, Bodiu a strecurat-o pe Iulia în afarã
printr-o ferestruicã foarte îngustã din spatele casei. Ion, protejat de pãrinþii care
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dãdeau piept, disperaþi, cu inamicul, trebuia sã sarã cel mai apropiat gard într-o
grãdinã învecinatã ºi sã fugã. Dar casa era înconjuratã ºi toþi au fost împuºcaþi:
Ion a fost doborât cu o rafalã tocmai în momentul când încãlecase gardul,
prãbuºindu-se în grãdina în care trebuia sã sarã. Iulia, de care KGB-ul nu s-a
interesat dupã aceea niciodatã ºi despre care mama ei nu a mai aflat nimic, a
fost, desigur, împuºcatã, dupã ce primise îndemnul tatãlui sãu de a fugi, ºi a fost
îngropatã în ascuns. Este relevant faptul cã oamenii KGB-ului, care aveau tot
interesul sã culeagã informaþii despre acea legendarã miºcare, nici nu au încer-
cat sã cruþe viaþa mãcar unuia dintre cei patru membri ai familiei Bodiu, doar
întâmplarea având grijã ca Olimpiada sã supravieþuiascã, rãnitã grav de mai
multe gloanþe, din care unul va rãmâne pe tot restul vieþii în corpul ei. Cazul
acesta este o excepþie foarte rarã, în fond singularã, deoarece regula pentru
KGB era sã-i prindã de vii pe liderii rezistenþei ºi pe ceilalþi luptãtori. Aºa s-a pro-
cedat cu toate celelalte organizaþii care ne sunt cunoscute. Poate oare fi un
argument mai convingãtor despre faima de luptãtor neînfricat a lui Bodiu ºi frica
pe care el o bãgase în autoritãþi? Sigur cã îºi are importanta ei parte de con-
tribuþie ºi ura pe care sovieticii o aveau faþã de cei care li se opuneau cu toatã
îndârjirea.

Documentele KGB-ului au înregistrat multe nume de sate ºi oameni pe unde
a fost Bodiu, cerându-le socotealã celor care, ca slujitori ai ocupanþilor, îºi
bãteau joc de þãranii moldoveni. Numeroase au fost locurile prin care a peregri-
nat familia sa. Cercetãtorul, plin de curiozitate, este tentat sã urmeze acest iti-
nerar, sã caute oamenii menþionaþi în documente ºi sã-i iscodeascã spre a afla
atâtea lucruri interesante, uitate în indiferenþã ºi tãcere.

În anii 1946-1952, în perioada lucrãrilor agricole, pe anumite parcele de
pãmânt deasupra satului Cuizãuca, raionul Chiperceni, un om trudea cu râvnã
toatã noaptea pânã spre revãrsatul zorilor, când îºi strângea sculele grãbit ºi
dispãrea în codru. Acel muncitor agricol nocturn era Vasile Odobescu, unul din-
tre principalii lideri ai organizaþiei antisovietice Partidul Democrat Agrar, fost ser-
gent în armata românã în timpul Marelui rãzboi. Se trãgea dintr-o familie de
þãrani gospodari, de la care prinsese dragoste pentru pãmânt ºi dorinþa de a
face din el o sursã de nãdejde pentru traiul familiei sale. Dar sovieticii i-au spul-
berat aceastã speranþã, ºi anume asta l-a fãcut duºman de neîmpãcat al aces-
tora. Era deosebit de precaut ºi de ager, încât, deºi Securitatea cunoºtea zona
pe unde putea fi gãsit, totuºi mai bine de ºase ani nu a reuºit sã-l prindã. Iar el
continua sã-ºi lucreze pãmântul, din când în când se furiºa în  sat pentru a fi cât
de puþin împreunã cu copiii ºi soþia sa ºi chiar de a petrece o orã-douã cu rudele
apropiate – la o cumetrie, la o zi onomasticã sau la o mare sãrbãtoare creºtinã.
Pentru foarte tinerii membri ai organizaþiei, cum erau Alexandru Duca ºi Ilarion
Tãutu, pe care el îi ocrotea ca pe propriii sãi copii, „bãdica Vasile“, cum îi ziceau
ei, deºi era ºi el destul de tânãr, era un om cu totul deosebit, care îmbina în
modul cel mai firesc dârzenia ºi calmul cu foarte multã cãldurã sufleteascã.
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Cãlãuza nefastã a rezistenþei: trãdãrile

Procedeul cel mai eficient de luptã a autoritãþilor împotriva organizaþiilor de
rezistenþã antisovieticã a fost distrugerea acestora din interior prin infiltrarea în
sânul lor a informatorilor ori prin coruperea în variate feluri a unor membri ai for-
maþiunilor. Trãdãrile puse la cale prin aceste scenarii sunt una din paginile cele
mai incitante ºi mai instructive ale istoriei rezistenþei antisovietice din Basarabia.
Nu a existat nici o organizaþie în care poliþia politicã sovieticã sã nu fi lucrat în
interiorul ei cu ajutorul oamenilor special plasaþi  acolo. Voi aduce doar câteva
exemple mai concludente de acest fel.

În mod sigur, nu a existat în Moldova grupare antisovieticã ce ar fi dat atâta
bãtaie de cap ocupanþilor ca aceea a lui Bodiu. Fiind prins o datã, el a evadat
din  arestul Miliþiei datoritã forþei sale fizice neobiºnuite – pur ºi simplu a doborât
uºa ºi s-a fãcut nevãzut, dupã care a devenit extrem de dinamic ºi de vigilent.

Se miºca iute dintr-un loc în altul, de cele mai multe ori împreunã cu familia
sa, prindea repede orice iscoadã pusã pe urmele lui ºi o omora, ceea ce a creat,
prin grija autoritãþilor, bineînþeles, zvonul fals cum cã ar fi fost deosebit de crud15.
Pe la începutul anului 1950, Securitatea reuºeºte sã-l introducã în grupul lui
Bodiu pe Nicolae Bucilã, un þigan din Mândreºti, poreclit „Parapel“. Alegerea a
fost cum nu se putea mai bunã, þiganul fiind fin de cununie al lui Bodiu. În afarã
de informarea periodicã a KGB-ului despre miºcãrile ºi acþiunile luptãtorului,
turnãtorul mai avea ºi sarcina sã alimenteze în permanenþã, mai ales în sânul
grupãrii, ideea cã Bodiu era un bandit sângeros, ceea ce, creând fricã ºi suspi-
ciune, trebuia sã ducã la ruinarea grupului de luptã, la izolarea liderului ºi la cap-
turarea sa. Când însã Olimpiada i-a dat de înþeles þiganului cã bãrbatul ei era
pe cale de a descoperi diversiunea, acesta, cuprins de groazã, a dispãrut pen-
tru totdeauna din calea aceluia pe care se angajase sã-l piardã. Dupã acest
eºec, Securitatea a recurs la un procedeu mai subtil ºi anume la coruperea
unuia dintre oamenii cei mai apropiaþi lui Bodiu. E nevoie sã precizãm aici cã
posibilitãþile autoritãþilor de a-i forþa pe oameni sã colaboreze cu ele erau destul
de mari, întrucât aceºtia se îngrozeau numai la auzul numelor KGB ºi NKVD
(Ministerul de Interne sovietic). Omul ales de data aceasta a fost Porfirie
Suruceanu la care adeseori, o datã cu rãcirea timpului, Bodiu obiºnuia sã-ºi
aducã familia, fãrã însã sã rãmânã mult la el: stãtea câteva zile, apoi, când ºtia
cã autoritãþile puteau fi informate despre locul aflãrii sale, pleca, pentru ca, dupã
alte câteva zile, când Securitatea credea cã pãrãsise acele locuri pentru toatã
iarna, revenea ca sã stea mai multã vreme. În momentul ciocnirii sale finale cu
grupul operativ al Securitãþii, familia lui Bodiu se afla în casa lui Suruceanu cam
de o lunã. În mod surprinzãtor, cu toate cã la 16 noiembrie era zi de duminicã
ºi vreme rãcoroasã, nimeni din familia numeroasã a lui Suruceanu nu era
acasã. Acest fapt, precum ºi atacul în plinã zi (lipsa gazdelor de acasã în timpul
nopþii i-ar fi dat de bãnuit lui Bodiu) nu lasã nici o îndoialã cã Securitatea îl
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forþase pe vechiul sãu prieten sã colaboreze cu ea. Tocmai de aceea arestarea
ºi deportarea tuturor membrilor vârstnici ai familiei Suruceanu se aratã de-a
dreptul uluitoare. Aceasta însã nu a fost o greºealã sau o întâmplare. Peste tot
unde au existat organizaþii antisovietice, aceeaºi soartã au avut-o toþi acei care
s-au aflat în contacte mai mult sau mai puþin directe ºi permanente cu cei mai
activi membri ai formaþiunilor. La prima examinare, fenomenul pare absurd ºi
inexplicabil. Într-adevãr, ce rost avea condamnarea în baza faimosului art. 54-1
„a“ (25 ani de detenþie plus cinci ani de suspendare a drepturilor civice) a tutu-
ror acelora care avuseserã niºte contacte sporadice ºi întâmplãtoare cu Bodiu
ºi a celor care au colaborat cu el destul de strâns? Citirea atentã ºi repetatã a
documentelor te face sã-þi dai seama de rostul acestei acþiuni aparent lipsite de
sens: prin acele arestãri masive ºi condamnãri la detenþii îndelungate,
autoritãþile sovietice urmãreau nu doar ºi nu atât înspãimântarea populaþiei ºi
supunerea ei absolutã faþã de odiosul regim, ci mai curând suprimarea oricãror
mãrturii clare despre acea miºcare, anularea rezistenþei, închiderea accesului
acesteia la istorie. Motivul era pe cât de simplu pe atât de limpede, dar cate-
goric: basarabenii nu puteau fi nemulþumiþi de puterea sovieticã. Pentru aceas-
ta, luptãtorii din rezistenþã au fost smulºi de acolo unde au  activat împreunã cu
mediul lor uman nemijlocit, alcãtuit din camarazii de luptã ºi din toþi ceilalþi care
erau cât de cât informaþi asupra caracterului real al acþiunii lor.

Nu mai puþin interesantã este ºi acþiunea KGB în interiorul Partidului
Democrat Agrar. Folosindu-ºi cu dibãcie informatorii, Securitatea a operat în
aceastã organizaþie douã valuri de arestãri la intervale de un an ºi jumãtate.
Pânã la arestarea  sa, în iulie 1951, doctorul S. Baranovschi din Pereni, raionul
Rezina, era urmãrit îndeaproape de douã  informatoare din sat ºi de cãtre un
tânãr ofiþer de securitate care se dãdea drept logodnicul uneia dintre cele douã
fete. Simion Zlatan, conducãtorul de atunci al organizaþiei, zis ºi „colonelul
Denis“, alias Mordvinov, avea de mai multã vreme legãturi, dupã toate
aparenþele, destul de strânse,  cu o femeie tânãrã din satul Popenchi, raionul
Râbniþa, Elena Lalovskaia. Aceasta a fost convinsã de agenþii KGB sã-l vândã.
Astfel, casa ei, unde Zlatan pãstra ºi unele documente ale organizaþiei antiso-
vietice din care fãcea parte, deveni cea mai bunã capcanã pentru acest luptã-
tor neînfricat, deºi, se pare, mai puþin principial ºi responsabil ca unii dintre
tovarãºii sãi din acelaºi partid, precum Vasile Odobescu, Emilian Boþolin,
Emanuil Þurcanu, Grigore Ciolan, S. Baranovschi sau  mai tinerii A. Duca ºi
I.Tãutu. La un moment dat, între Zlatan ºi KGB-ul reprezentat de ofiþerul Bulgak
se pomeni o tânãrã pe nume Vera Ursu, o cunoºtinþã mai veche a lui Zlatan,
trãitoare în Chiºinãu, în locuinþa cu nr. 7 de pe strada Podolskaia 52, dar origi-
narã de la þarã. Aceste legãturi ale lui Zlatan au facilitat ºi grãbit distrugerea
PDA, care, din câte cunoaºtem, numeric ºi organizatoric a fost cea mai puter-
nicã formaþiune þãrãneascã de luptã împotriva Sovietelor în Basarabia.

Dupã valul de arestãri din vara anului 1951, conducerea PDA a revenit în
întregime lui Vasile Odobescu, pe care autoritãþile nu reuºiserã sã-l atragã în
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cursele întinse celorlalþi lideri ai  formaþiunii. Din acel moment, gradul de con-
spirativitate al organizaþiei creºte, membrii partidului nu mai au voie sã circule
decât cel puþin în doi, înarmaþi.

În toamna lui 1952, cu concursul unui cunoscut membru al organizaþiei, Petru
Bobeicã, în PDA reuºeºte sã pãtrundã un oarecare ªtefan Roºca, care se
dãdea drept originar din satul Zgãrdeºti, raionul Chiºcãreni. (Nu este deloc
exclus ca între acest Roºca ºi un alt Roºca, originar din acelaºi sat, fost mem-
bru al grupãrii lui Bodiu ºi dispãrut la un moment dat miraculos ºi fãrã urmã, faþã
de care KGB-ul nu a  manifestat nici un interes, sã existe cea mai strânsã legã-
turã, al cãrei caracter, din pãcate, încã nu este cunoscut.) La insistenþele
repetate ºi tot mai mari ale lui Bobeicã, cumnatul lui Odobescu, Nicolae Clima,
îl sfãtuieºte pe conducãtorul organizaþiei sã se întâlneascã cu Roºca. Fãrã sã
se lase convins dintr-o datã, Odobescu îi cere lui Clima, în cele din urmã, sã
verifice originea ºi statutul solicitantului. Clima confirmã spusele lui Roºca, ceea
ce presupune cã ºi el ar fi consimþit sã participe la cursa pe care KGB-ul o
pregãtea cu atâta precauþie ºi migalã ultimului lider important al Partidului
Democrat Agrar. Greºeala de a se fi abãtut o clipã doar de la obiceiul sãu de a
controla el însuºi, de fiecare datã, informaþia care i se aducea, a fost fatalã. La
primele douã întâlniri, în casa lui Clima, Roºca, dându-se drept fotograf ºi
susþinut de Bobeicã, i-a propus lui Odobescu un paºaport (de fapt, un act, un
buletin de identitate – n.red.) cu nume strãin. Propunerea a fost respinsã cate-
goric de fiecare datã. Pentru cea de a treia întâlnire, Bobeicã reuºise sã-l
convingã pe Odobescu sã plece împreunã cu el ºi cu Roºca la ªoldãneºti, nu
se ºtie în ce scop anume. Se pare cã Odobescu era pur ºi simplu forþat sã plece
pentru un timp din zona în care cercul se strângea tot mai mult în jurul sãu.
Exact în momentul când, noaptea, pe o ceaþã deasã, cei trei ieºiserã la ºosea
deasupra  satului Cuizãuca, în dreptul lor se opri un autocamion. Roºca se fãcu
a negocia  cu ºoferul condiþiile  plecãrii, ceea ce-l determinã pe Odobescu sã
iasã din ceaþã ºi sã se apropie de maºinã, apoi sã urce. Pe datã, acolo sus mai
multe mâini îl înºfãcarã ºi îl trântirã pe paiele din benã. Roºca fugi, cineva se
fãcu a trage douã-trei focuri dupã el.

A doua zi de dimineaþã au fost arestaþi în Bãlþi alþi doi membri activi ai orga-
nizaþiei, Alexandru Duca ºi Ilarion Tãutu. Cam pe atunci când Roºca apãruse în
Cuizãuca, ei acceptaserã propunerea unui oarecare Petru Bursuc, „fotograf“, de
a-ºi face  paºapoarte cu alte nume ºi a se angaja la lucru. Zis ºi fãcut. Dupã
cumpãrarea paºapoartelor, cei doi tineri au fost primiþi la lucru în Bãlþi într-un
mod oarecum miraculos, fãrã nici un fel de întrebãri ºi fãrã nici o problemã,
Duca la o fabricã de bere, iar Tãutu la una de uleiuri. Acolo au ºi fost luaþi ca din
oalã la scurt timp dupã angajare. Întâlnindu-se ulterior cu Odobescu în
închisoare, Duca a aflat cã Bursuc ºi Roºca erau o singurã persoanã. Duca
susþine cã dupã eliberarea sa din detenþie s-a întâlnit accidental cu Bursuc –
Roºca în Strãºeni. „Fotograful“, cuprins de panicã, pe datã s-a  fãcut nevãzut.
Dar în aceeaºi zi, Duca a fost cãutat de cãtre doi „miliþieni“ în civil, care l-au des-
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cusut de unde îl cunoaºte pe „Roºca“, dupã care l-au avertizat foarte aspru sã
evite cu orice preþ „bãnuielile periculoase“. De atunci, cei doi nu s-au mai întâlnit16.

Exemple tot atât de relevante se întâlnesc ºi în documentele referitoare la
Armata Neagrã, Partidul Libertãþii, dar de fapt nici o organizaþie nu a fost scutitã
de atenþia interesatã ºi permanentã a Securitãþii, aºa încât la un moment dat se
pare cã KGB-ul a fost mereu în preajma acestor formaþiuni, din chiar clipa înfi-
inþãrii lor ºi poate chiar semnând actele de naºtere ale unora dintre ele.

Care era atitudinea populaþiei faþã de luptãtorii din rezistenþã

Indiferent ce relaþie a existat între organele autoritãþilor de ocupaþie ºi orga-
nizaþiile antisovietice, între KGB ºi anumiþi membri ai acestor formaþiuni, nu
încape nici o îndoialã cã în pofida stãruinþelor acelor organe de a determina
populaþia sã se detaºeze categoric de luptãtori ºi sã-i condamne pentru acþiu-
nile lor, în realitate toate încercãrile acestea nu au dus la nici un rezultat serios.
Bineînþeles, un luptãtor ca Bodiu insufla nu numai multã stimã, dar uneori ºi
fricã, pentru cã autoritãþile nu mai oboseau sã rãspândeascã cele mai
înfricoºãtoare zvonuri despre el. Tocmai de aceea, nu întâmplãtor, în unele
opere artistice din perioada sovieticã (de pildã, în nuvela lui V. Vasilache
Surâsul lui Viºnu sau în filmul lui V. Gajiu Corbii nu împart prada) el este prezen-
tat ca un simplu bandit, violator, beþivan ºi petrecãreþ, ºi asta în situaþia  când
chiar documentele KGB-ului, fãrã sã mai vorbim de relatãrile martorilor oculari,
nu conþin nici o referire de acest gen. Interogatoriile care s-au fãcut de cãtre
organele „judiciare“ ale KGB-ului confirmã tot respectul sincer al þãranilor faþã
de luptãtorii activi din rezistenþã. Nu am constatat, în zecile ºi zecile de docu-
mente, nici un caz de condamnare a luptãtorilor din partea populaþiei care trãia
în zonele de manifestare a formaþiunilor antisovietice. Dimpotrivã, de fiecare
datã, cei interogaþi confirmau cã atunci când, de pildã, Bodiu, Odobescu, Zlatan,
Borº le vorbeau despre fãrãdelegile ocupanþilor ºi necesitatea de a lupta
împotriva lor, ei erau întru totul de acord cu aceste observaþii ºi propuneri.

În toate relatãrile pe care le-am auzit în Mândreºti, Ciulucani, Budãi, Câºla ºi
în alte sate în care a activat Bodiu, am constatat un respect sincer faþã de acest
luptãtor, de multe ori, pur ºi simplu, admiraþie. Filimon Bodiu ºi soþia sa
Olimpiada se bucurau de mare stimã pentru bunãtatea lor sufleteascã, pentru
disponibilitatea lor, niciodatã dezminþitã, de a sãri în ajutor; ambii erau harnici,
aveau mâini de aur, se pricepeau la toate. De multe ori mândreºtenii, pânã la
trecerea lui Filimon în ilegalitate, îl ascultau cu drag cum cânta  cu vocea lui pu-
ternicã ºi curatã tot felul de cântece populare româneºti.

În iarna anului 1949-1950, dupã ce câteva zeci de militari din trupele de
Securitate l-au înconjurat în mijlocul satului Condrãteºti, raionul Corneºti, pe
conducãtorul grupului de luptãtori antisovietici din localitate Gavril Andronovici
ºi l-au împuºcat, sãtenilor li s-a interzis sã se apropie de el, lãsându-l sã-l
mãnânce câinii. S-au gãsit  totuºi câþiva oameni care nu au ascultat ordinele



cãlãilor, l-au ridicat pe luptãtor, l-au pus într-un sicriu, l-au dus în cimitir, au dat
la o parte þãrâna de pe un mormânt proaspãt ºi l-au pus acolo. A doua zi ºi dupã
aceea mai multe zile la rând, Securitatea s-a dat peste cap sã afle unde a dis-
pãrut „banditul“, dar nu a mai putut  afla nimic. Ba mai mult, grupul lui
Andronovici nu numai cã nu a dispãrut, ci a crescut foarte mult, transformându-
se în cunoscuta organizaþie Armata Neagrã, condusã de  Ionicã Borº.

În general, cu toate stãruinþele autoritãþilor de ocupaþie de a bãga frica în
oameni ºi a-i determina sã nu colaboreze cu „bandiþii“, luptãtorii antisovietici au
avut o susþinere deosebit de preþioasã din partea populaþiei. Studierea docu-
mentelor de arhivã ºi investigaþiile la faþa locului au dus la concluzia cã numãrul
susþinãtorilor permanenþi ai formaþiunilor de luptã era cam tot atât de mare ca al
luptãtorilor, pe când mediul social favorabil acestora era mult mai larg. În zona
de activitate a  Armatei Negre, de pildã, tot timpul, în anumite  sate se gãseau
niºte case gata sã-i gãzduiascã pe luptãtori, creându-le un minimum de condiþii
corespunzãtoare pentru a se odihni oricât ar fi fost nevoie, a se spãla, a-ºi
schimba hainele ºi punându-le la dispoziþie proviziile necesare pentru mai multe
zile. În zona comunei Bahmut din judeþul Ungheni era cunoscutã – bineînþeles,
doar unui grup restrâns de oameni – parola „Pãsãrelele au sosit la cuib“, ceea
ce însemna cã luptãtorii, care staþionau din când în când în acea comunã,
apãruserã din nou.

Am insistat în rândurile de mai sus doar asupra câtorva aspecte, mai semni-
ficative, ale luptei basarabenilor împotriva ocupaþiei sovietice pentru a sublinia
importanþa istoricã deosebitã a acestui fenomen, locul sãu cu totul aparte în
întreaga istorie a Moldovei de rãsãrit, calitatea sa de impresionantã paginã vie
a trecutului acestui þinut al spaþiului românesc. E suficientã, cred, ºi o examinare
sumarã ca aceasta pentru a semnala valoarea euristicã a fenomenului ºi deci
utilitatea cercetãrii lui, mai bine zis, a reluãrii investigaþiilor rãmase la etapa de
început ºi deocamdatã abandonate.
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O autobiografie a tatãlui meu
din închisorile U.R.S.S.

Numele meu este Roºca Ivan Vasile, sunt cãsãtorit,
ºi am doi copii. M-am nãscut la 10 iulie 1895, în satul
Beliavinþ, plasa Lipcani, Judeþul Hotin. Pãrinþii mei au
fost þãrani, de naþionalitate românã, locuitori ai acestui
sat de mai multe generaþii. Tatãl meu a avut 15 desea-
tine1 pãmânt, iar familia noastrã era compusã din 6
suflete: tatãl, mama, 3 fraþi ºi o sorã.

Fraþii ºi sora mea locuiesc ºi în prezent în satul
Beliavinþ, iar pãrinþii au murit în acelaºi sat. În copilãrie,
împreunã cu fratele mai mare am lucrat ca argat pe
loturile semãnate cu varzã, la Mordki Land. 

Tata, cu ajutorul nostru, lucra în dijmã pãmântul lui O.
Akkerboim din satul Beliavinþ ºi pãmânturile proprieta-
rilor Rosenzweig ºi Kaufman din satele învecinate.

În acei ani nici în satul nostru ºi nici în satele apropi-
ate nu exista ºcoalã. Numai în 1903 – 1904 pe un câmp,
între douã localitãþi situate în preajma Beliavinþului, s-a
construit o clãdire pentru învãþãmântul public, dar a
funcþionat numai cu o singurã clasã.

Tata m-a înscris la aceastã ºcoalã pe care am
frecventat-o timp de 3 ani  ºi am terminat-o primul, cu
nota maximã (distanþa între casa noastrã ºi ºcoalã era
de circa 7 verste2).

Dupã absolvire, datoritã posibilitãþilor materiale
reduse, tata nu mi-a permis sã merg la o ºcoalã medie,
dar cu ajutorul primei mele învãþãtoare am continuat
studiile în particular. Îmi amintesc cã din primii bani
câºtigaþi de mine (1 rublã ºi 15 copeici), muncind cu

LUDMILA TATOMIRESCU

Momente din istoria
Basarabiei în amintirile
unui martor ocular

Dorinþa de a afla ade-
vãrul, de a elucida impli-
carea tatãlui meu în
evenimentele din
Basarabia anilor 1915-
1940, care i-au  struc-
turat destinul, m-a purtat
pe nebãnuite cãrãri, prin
locuri a cãror simplã
existenþã îmi inspirã
teamã. Nu am putut sã
ignor rãul pe care îl ºtiam
cuprins între pereþii muþi,
în spatele ferestrelor
zãvorâte. O clãdire pe
care am ocolit-o instinctiv
cunoscându-i rolul male-
fic, tainele cumplite pe
care le ascundeau stra-
turile de vieþi ascunse de
ani, nedezvãluite total
nici azi, încremenite în
tãcere.

Mi-am impus abor-
darea acestei instituþii,
posibilã deþinãtoare a
unor documente în care
sã fie consemnate activi-
tatea ºi VINA, în contex-
tul istoric al respectivei
perioade, care a condus
la arestarea, deportarea,
judecarea, condamnarea
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ziua, am cumpãrat pe ascuns o ALGEBRÃ de Melinin ºi
Burenin. La descoperirea acestui act „samavolnic“ tata
m-a pedepsit aspru. El nu înþelegea ca eu sã merg mai
departe la învãþãtura ºcolarã.

Am reuºit sã termin ºcoala medie cu toate greutãþile
întâmpinate ºi dupã absolvire am avut un serviciu,
„copist“ în cadrul Administraþiei Plasei Lipcani. Dupã un
timp, depunând multã stãruinþã, am reuºit sã obþin un
post în capitala de judeþ Hotin. La început ca ajutor, iar
apoi promovând în funcþia de secretar al Reprezen-
tantului Tribunalului Chiºinãu în Judeþul Hotin.

Profesorii din cadrul liceului existent în oraº au orga-
nizat cursuri serale pentru parcurgerea programei de
învãþãmânt liceal ºi pregãtire a examenelor. M-am
înscris, am frecventat cursurile, am susþinut examenele,
am absolvit liceul.

În 1915  am fost chemat în armatã ºi atunci am urmat
ºcoala militarã din Poltava, dupã terminarea cãreia am
fost numit în serviciu la Regimentul de Rezervã 42. Am
fost trimis pe front în cadrul Regimentului rusesc 158
infaterie Kutaisechi, unde am rãmas pânã la Revoluþia
din octombrie. În armatã am fost ales în sovietul de-
putaþilor.

Îmbolnãvindu-mã, mi s-a acordat concediu medical
ºi am plecat în patrie la Beliavinþ, judeþul Hotin, unde m-a
surprins ocupaþia austro-ungarã ºi apoi alipirea
Basarabiei la România. 

La sfârºitul verii anului 1919, dorind sã-mi continui
studiile întrerupte, m-am înscris la Facultatea de Drept
din cadrul Universitãþii Cernãuþi. 

Între timp în România a fost adoptatã o lege specialã
pentru Basarabia, care stipula reforma agrarã. Pãmân-
turile moºierilor, nelucrate de proprietari, se expropriau ºi
se atribuiau þãranilor sãraci, fãrã pãmânt sau cu pãmânt
puþin. Pentru aceastã lege au fost constituite o comisie
centralã la Chiºinãu ºi comisii judeþene în teritoriu. 

În vederea susþinerii drepturilor þãranilor se alegeau
reprezentanþi. Din satul Beliavinþ au fost desemnaþi trei.
Eu eram între aceºtia, în calitate de coordonator. De la
începutul activitãþii am descoperit o serie de nereguli,
admise de Comisia Judeþeanã Hotin, toate în favoarea
celor cu mult pãmânt, nedreptãþindu-i pe þãranii ne-
voiaºi. Nu am reuºit sã convingem Comisia Judeþeanã

tatãlui meu.
Serviciul de INFOR-

MAÞII ªI SECURITATE
AL REPUBLICII
MOLDOVA  a rãspuns
prompt la cererea mea,
înmânându-mi o
scrisoare care conþinea o
serie de acte originale
ale tatãlui meu: diploma
de licenþã în Drept, actul
de identitate cu interdicþia
de a intra în U.R.S.S.,
certificatul de naþionali-
tate românã, autobio-
grafia în limba rusã, pe
care am tradus-o ºi o
anexez.

Citez din scrisoare:
„din motive politice, ca
fost membru activ al unor
partide burgheze, a fost
arestat pe 3 iulie 1941,
escortat în închisoarea
din Irkutsk, Federaþia
Rusã, ºi prin hotãrârea
Consfãtuirii excepþionale
pe lângã N.K.V.D. al
U.R.S.S. din 16 august
1942 privat de libertate
pe un termen de 10 ani,
ispãºindu-ºi pedeapsa în
lagãrul-sat ªevcenko,
raionul Taiºet, Regiunea
Irkutsk, a decedat la 27
decembrie 1944 din
cauza bolii pulmonare.
Este înhumat în cimitirul
local, mormântul nr. 106.
Decesul este înregistrat
la Oficiul Stãrii Civile
Chiºinãu“.

Scrisoarea se
încheie: „conform decre-
tului Prezidiului Suprem
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sã renunþe la abuzurile formulate prin ignorarea sau elu-
darea legii. 

Soluþia aleasã de colectivitatea în cauzã (þãranii
sãraci din satul meu ºi din câteva sate alãturate) pentru
a depãºi situaþia dificilã în care se afla a fost delegarea
mea la Comisia Centralã din Chiºinãu pentru depu-
nerea ºi susþinerea unei reclamaþii referitoare la modul
de rezolvare de cãtre Comisia Judeþeanã Hotin a pro-
blemei agrare. 

Pentru îndeplinirea mandatului am plecat la Chiºi-
nãu, unde am expus Directorului General  al Comisiei
Centrale, inginer Cardaº, nemulþumirile celor care m-au
delegat. Drept rãspuns la reclamaþia prezentatã,
Directorul General m-a numit în funcþia de împuternicit
al Centralei la Comisia Judeþeanã Hotin, în vederea
aplicãrii corecte a drepturilor de împroprietãrire a
þãranilor, consfinþite prin lege. 

Întorcându-mã acasã cu acest verdict, satisfacþia
þãranilor a fost mare ºi au rãspândit vestea imediat, dar
au urmat nemulþumirile celor bogaþi. Dupã interpelarea
mea în Comisia Judeþeanã ºi îndeplinirea obligaþiilor pe
care mi le-am asumat, reprezentanþii pãrþii defavorizate
de lege, cei cu mult pãmânt, au plecat la Chiºinãu ºi
Bucureºti, ºi a 3-a zi am primit o telegramã care
conþinea revocarea numirii mele ca împuternicit al
Comisiei Centrale.

Ignorând acest fapt, am continuat, în calitatea mea
de ales al þãranilor din satul meu ºi alte câteva sate
învecinate, sã apãr în Comisia Judeþeanã interesele ºi
drepturile þãranilor referitoare la împroprietãrire.

În încercarea de a mã convinge sã renunþ la
susþinerea cauzei þãrãnimii am fost invitat pentru discuþii
în camera agronomului din raionul Lipca, Covalþov-
Covalesco. Nebãnuind nimic rãu, am acceptat, dar am
fost agresat fizic, lovit de Covalþov-Covalesco în
prezenþa agronomului judeþean din Hotin, Atbrojevici ºi
a alþi doi delegaþi din satul meu.

Au urmat o serie de reclamaþii contra mea la
Jandarmerie, percheziþii repetate acasã. Nu s-a gãsit
nimic care sã mã incrimineze în nici un mod, totuºi am
fost arestat, dar în aceeaºi zi eliberat. A existat ºi un
denunþ „anonim“ în care se spunea cã am colaborat cu
instigatorii rãscoalei din Hotin – Atachi. Tentativa de a

al U.R.S.S. din 16 ia-
nuarie 1989, cetãþeanul
Roºca Ion Vasile este
reabilitat prin concluzia
Procuraturii Generale a
Republicii Moldova din
18 aprilie 1989“.

Clarificarea locului
detenþiei, data arestãrii
rãmân în continuare
neelucidate. Solicitarea
mea cãtre S.I.S. al R.M.
de a obþine mai multe
informaþii mi-a fost
refuzatã. Mi s-a oferit „tot
ce a fost posibil“.

Sora tatãlui meu,
Profira Surugiu, a primit
de la tata scrisori din
Vorkuta. Înºtiinþarea
decesului, cu cele câteva
rânduri în care sunt
menþionate locul mor-
mântului ºi data, tot din
Vorkuta i-au fost expedi-
ate. S-ar putea sã mã
apropii de adevãr dacã
Societatea Crucea Roºie
din Chiºinãu, la care am
apelat ºi care mi-a
promis sprijinul, va reuºi
sã afle dacã locul indicat
de S.I.S. al R.M. este
mormântul tatãlui meu.

Data arestãrii, 4 iulie
1940, este ziua în care
l-au ridicat pe tata de
acasã, iar 3 iulie 1941
este data înscrisã în do-
cumentele S.I.S. al R.M.
Nu ºtiu dacã 22 iunie
1941 – începutul rãzboiu-
lui are vreo relevanþã.
(Vezi articolul „Scrisoare
din Vorkuta“ de acelaºi
autor, în „Memoria“, nr. 46.)
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mã implica în evenimentele din Hotin – Atachi3 din ia-
nuarie 1919 m-a determinat sã plec definitiv din Judeþul
Hotin la Iaºi, transferându-mã ºi la Universitatea din Iaºi.

În baza adeverinþei eliberate de Primãria satului meu
natal am obþinut o bursã de la Administraþia Judeþului
Hotin ºi am fost primit la Cãminul Studenþesc al
Universitãþii Iaºi cu o taxã micã, pentru plata cãreia m-au
ajutat tatãl ºi fraþii mei. Dupã absolvirea facultãþii ºi
susþinerea tuturor examenelor m-am angajat la
Comitetul pentru Protecþia Pãdurilor din Chiºinãu,
nedorind sã mã întorc la Hotin pentru a evita delaþiunile
ºi persecuþiile la care am fost supus datoritã activitãþii
mele vizând ameliorarea vieþii þãranilor. Totodatã m-am
înscris la aceeaºi facultate pentru parcurgerea cursu-
rilor necesare conferirii titlului de doctor în specialitatea
economie-finanþe.

La Iaºi am fãcut parte din cercul studenþilor
basarabeni.

În 1923 m-am cãsãtorit cu Ecaterina Mani, iar când
am primit diploma de licenþã am fost numit candidat,
ajutor al judecãtorului de pace din Ialoveni, raionul
Chiºinãu.

În 1926 a fost numit judecãtor-ºef Daºco, cu care nu
m-am putut înþelege. Deoarece ºi salariul postului era
mic, am demisionat, alegând meseria de avocat, pe
care am început sã o practic în comuna respectivã

În 1928 fiind avocat în comuna Nisporeni, judeþul
Chiºinãu, mi s-a nãscut o fetiþã Alla. Înainte de naºterea
celui de-al doilea copil m-am mutat la Chiºinãu

Convingerile mele politice, grija pentru starea
þãranilor din Basarabia m-au condus spre Partidul
Þãrãnesc, al cãrui program prevedea împãrþirea tuturor
moºiilor la þãrani.

M-am înscris  în Partidul Þãrãnesc aflat atunci la
guvernare, dorind sã contribui la elaborarea proiectului
legii agrare.

În 1932 am fost numit  jurisconsult la Banca Oraºului
Chiºinãu ºi apoi la Primãria Chiºinãu, unde am lucrat
pânã în prezent. Examenele pentru titlul de doctor ºi
teza le-am susþinut în economie-finanþe.

În Partidul Þãrãnesc am activat pânã la desfiinþarea
tuturor partidelor politice din România (30.03.1938), dar
am fost în opoziþie, în aripa stângã a partidului. Am pro-

Poate cã situaþia cre-
atã a precipitat necesi-
tatea eliminãrii politice,
îndepãrtarea de locurile
natale.

Autobiografia pe care
mi-au dat-o, scrisã la
maºinã, nedatatã ºi
nesemnatã, îmi produce
suspiciuni, planeazã în
incertitudini. Din text
rezultã ca a fost con-
ceputã în detenþie, în
consecinþã alterarea situ-
aþiilor consemnate pe
hârtie este foarte proba-
bilã. Menþionarea unora
din etapele vieþii ºi elu-
darea altora presupune,
cred, dorinþa, necesitatea
de a se proteja ºi de a
proteja familia.

Nu cunosc decât o
parte din desfãºurarea
evenimentelor expuse
(închise într-un interval
de timp accesibil mie ca
putere de înþelegere
corespunzãtoare vârstei).
Cele la care am fost
prezentã, cele pe care mi
le-a povestit mama sau
sora tatei.

Negarea ataºamentu-
lui tatei la rãscoala din
Zona Hotin – Atachi, în
ianuarie 1918, de fapt o
incursiune bolºevicã în
Basarabia, a fost un act
de curaj. Contribuþia la
aceastã acþiune a existat,
dar a constat în partici-
parea la luptele pentru
respingerea forþelor so-
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movat în partid ideea „Basarabia pentru basarabeni“,
atrãgându-mi nemulþumirea conducerii partidului. Dupã
informarea mea referitoare la problema crizei economi-
co-financiare, conducãtorii partidului au declarat în faþa
tuturor participanþilor cã eu vreau sã imprim Partidului
Þãrãnesc un program socialist. În fond eu eram pe linia
politicã a lui C. Stere.4

La serviciu eram considerat un avocat capabil, mi se
încredinþau procese de mare rãspundere, decisive pen-
tru prestigiul primãriei. Dar opiniile mele   au constituit
un punct negativ în activitatea mea, acþionau în
defavoarea mea, atrãgându-mi o anume dizgraþie pe
care o atribui originii mele, verticalitãþii mele  ºi în prin-
cipal curajului de a respinge încercãrile de fraudã, dând
avize nefavorabile cheltuirii ilegale a banilor publici. Nu
am avere.

Note
1 deseatina – 1,09 ha.
2 versta – 1,06 km.
3 Rãscoala din Hotin – Atachi a fost în realitate încercarea

sovieticilor de a invada teritoriul Basarabiei cu complicitatea
unor localnici ucraineni ºi ruteni. Ocupaþia a durat ºapte zile,
când trupele române au respins atacul forþelor sovietice ºi au
restabilit ordinea. Tatãl meu a participat la eliberarea pãmân-
tului natal alãturi de Armata Românã. (L.T.)

4 Constantin Stere (1895-1936), jurist, om politic, prof. uni-
versitar ºi scriitor român, a pus bazele teoretice ale popo-
ranismului social-economic (n.red.)

vietice dincolo de fron-
tierã, peste Nistru, acþi-
une în care a fost rãnit.
Adeziunea la Partidul
Þãrãnesc, mai ales cã
fãcea parte dintre de-
putaþi, era cunoscutã.
Bãnuiesc cã acestea
sunt cel puþin o parte din
motivele reþinerii tatei la
Chiºinãu în perioada 28
iunie – 4 iulie 1940,
urmatã de arestare.

Traducând autobi-
ografia nu am intervenit
în construcþia episoade-
lor, am menþinut inter-
valele temporale, am
reprodus cu exactitate
viziunea sa despre lume,
am respectat solidari-
tatea cu satul natal, con-
fruntãrile. M-am strãduit
sã pãstrez limbajul ºi
atmosfera, sã nu emit
judecãþi subiective.
Autobiografia se opreºte
aici reprezentând
ultimele momente de
viaþã liberã pe pãmântul
natal. Urmeazã anii de
detenþie care i-au adus
sfârºitul, acoperiþi proba-
bil de cruzime, întuneric
ºi durere, despre care nu
voi ºti niciodatã nimic.

Vreau sã mai adaug
doar faptul ca tata nu a
fost un simplu contem-
plator. El a luptat pentru
principiile lui, s-a strãduit
sã depãºeascã limitele,
sã treacã peste liniile de
demarcaþie.
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Relativ puþinã lume ºtie cã ºi dupã 23 August 1944 tru-
pele sovietice au continuat sã ia prizonieri români (dupã
unele surse, aproape 140 000, mai ales în Moldova).

În rândurile de mai jos este relatat periplul unui sol-
dat român de la înrolare pânã la întoarcerea din pri-
zonieratul sovietic.

Numele lui e Petre BLEJDEA, domiciliat în comuna
Periº, jud. Ilfov.  S-a nãscut în 1921 în satul Brãtuleºti,
azi parte a comunei Periº. Ocupaþia de bazã: teracotist,
în prezent pensionar.

A fost încorporat în februarie 1942 la Batalionul 8
Grãniceri – Chiºinãu. Instrucþia de bazã a fãcut-o într-o
cazarmã de lângã Chiºinãu, iar dupã 10 luni a fost
avansat fruntaº ºi mutat într-o unitate de grãniceri din
Soroca.

Era în perioada bãtãliei de la Stalingrad, dupã care a
început ofensiva sovieticã.

Misiunea grãnicerilor români era de a patrula pe malul
stâng al Nistrului. Petre Blejdea a fãcut parte din pichetul
de la Slobozia, la Sud de Tiraspol. Existau pichete ºi la
Tighina, ªerpeni, Grigoriopol, Vadul lui Vodã, Dubãsari,
apoi pe cursul superior al Nistrului, la Râbniþa, Camenca,
Tambol ºi Moghilãu. Practic, grãnicerii români pãzeau
Nistrul pe toatã lungimea frontierei.

Un pichet avea câte 12-15 soldaþi, împãrþiþi astfel ca
sã poatã patrula în schimburi de câte 3-4 oameni pe dis-
tanþe de 9-10 km. Pichetele þineau legãtura între ele prin
radio.

În 1944, sovieticii au ajuns la Nistru. Statul Major al
trupelor române din Basarabia i-a convocat la Chiºinãu
pe comandanþii batalioanelor 8 Grãniceri ºi 9 Vânãtori,
dându-le întãriri. Totodatã s-a ordonat oprirea ruºilor la 76

GHEORGHE BLEJDEA

Vântul rece
din Siberia



Nistru ºi asigurarea re-
tragerii trupelor române ºi
germane din Ucraina în
Basarabia. Comandanþii
au revenit pe front ºi au
întrebat din om în om dacã
dupã retragere se vor
preda sau vor lupta mai
departe. Toþi soldaþii au
ales varianta luptei.

Întâi le-au promis cã vor fi eliberaþi, apoi i-au închis sub pazã în Grãdina
Zoologicã. Acolo au stat douã zile, timp în care au fost aduºi ºi alþi prizonieri
români. Cu toþii au fost îmbarcaþi în „bou-vagoanele“ unui tren de marfã care
pleca în Uniunea Sovieticã ºi nu în România. Cuvântul de ordine era „paºol na
Sibir“.

Într-un vagon erau îngrãmãdiþi 150-200 de oameni, care nu aveau loc nici sã
se întindã pe jos. Dormeau direct pe scândurile goale, rezemaþi unii de alþii. Nu
li se dãduserã nici mãcar paie.

O datã sau de douã ori pe zi, trenul oprea în câte o haltã. Prizonierii erau
numãraþi de soldaþi sovietici înarmaþi. Primeau pe zi câte un sfert de pâine ºi o
gamelã cu apã, cât sã nu moarã de foame ºi de sete. Nevoile ºi le fãceau într-o
gaurã din mijlocul vagonului. Cãlcau unii peste alþii ca sã ajungã la ea.

Cu toate aceste condiþii inumane, în vagonul lui Petre Blejdea nu a murit
nimeni. Îi nãpãdiserã însã pãduchii. Cu lacrimi în ochi povesteºte cã el nu mai
vãzuse pãduchi atât de mulþi ºi mari.
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Astfel, chiar dacã forþele sovietice erau supe-
rioare, românii s-au bãtut pentru fiecare kilo-
metru ºi dincoace de Nistru, respectiv de Prut.

Ofensiva rusã a lovit mai puternic în zona
Huºi, dupã care frontul s-a stabilizat pe alinia-
mentul Iaºi-Huºi-Bârlad-Tecuci-Focºani-Galaþi.
Era spre sfârºitul lui august 1944.

Armata românã a avut mulþi morþi ºi rãniþi,
printre care ºi câþiva camarazi ai lui Petre
Blejdea. El a avut norocul sã nu fie rãnit.

Unitatea lui s-a regrupat într o pãdure din
zona Bârladului, poreclitã „Trei parale“.

În acel moment li s-a ordonat sã înceteze
lupta, deoarece România se aliase cu URSS.
Ruºii însã i-au încercuit, i-au dezarmat ºi cu lovi-
turile paturilor de armã i-au urcat în vagoanele
de marfã ale unui tren cu destinaþia Iaºi.



Cãlãtoria a durat mai mult de o lunã. Reconstituind ruta pe o hartã, de la Iaºi
trenul a trecut prin Chiºinãu, Odessa, Krivoi Rog, Rostov pe Don. Undeva în
bazinul Donbass garnitura s-a desfãcut în douã pãrþi. Una a rãmas pe loc,
cealaltã ºi-a continuat drumul. Petre Blejdea ºi camarazii lui erau în cea care a
plecat. Nu-ºi mai aminteºte bine, dar ºtie cã la un moment dat au ajuns la
Moscova. Acolo au fost iarãºi numãraþi ºi þinuþi o zi întreagã închiºi în tren. Mai
departe au trecut prin Gorki, Kazan, Sverdlovsk ºi s-au oprit la Celiabinsk.
Ajunseserã la destinaþie.

Sub îmbrânceli ºi lovituri au fost debarcaþi, încolonaþi ºi duºi într-un lagãr
undeva la marginea oraºului. Petre Blejdea a fost repartizat în lagãrul 2, bara-
ca 12. Dupã cum a aflat mai târziu, în jurul Celiabinskului erau 8 lagãre, fiecare
cu câte 12 barãci. O baracã adãpostea 150-200 de prizonieri care dormeau în
paturi suprapuse pe douã nivele. Barãcile erau foarte mari; pe timpul iernii
îngheþau de frig ºi vara se sufocau de cãldurã.

În cele 8 lagãre de la Celiabinsk erau cam 15 000 de prizonieri. O parte din
ei erau germani.

La sosirea în lagãr au fost spãlaþi ºi dezinfectaþi. Uniformele militare au fost
înlocuite cu salopete numerotate. Ca hranã primeau câte un sfert de pâine pe
zi, la prânz câte o gamelã cu ciorbã chioarã cu cotoare de varzã ºi câteva bucãþi
de cartof, seara ºi dimineaþa câte o canã cu „ceai“: un fel de apã caldã puþin
îndulcitã.

În acest fel au fost hrãniþi aproape un an. Apoi au fost „puºi în raþie“ care con-
sta din: 

dimineaþa, câte o canã cu ceai ºi un cub de marmeladã cu gust de sfeclã;
la prânz, o porþie de ciorbã ceva mai „deasã“ plus o mâncare de varzã sau

cartofi cu un zgârci de carne;
seara, puþinã mâncare fãrã carne ºi o canã cu ceai.

Porþia de pâine a crescut la o jumãtate pe zi.
Prizonierii munceau în mai multe locuri.
Locul de muncã pe timp de iarnã era o uzinã mecanicã mare, poreclitã

„Holodnaºtab“ („statul major al frigului“). Uzina producea piese de schimb pen-
tru maºini agricole, camioane, autobuze ºi maºini grele. Prizonierii germani erau
foºti meseriaºi în civilie ºi fãceau muncile calificate: strungãrie, lãcãtuºerie,
sudurã ºi altele. Cei români erau puºi la muncile necalificate ºi grele: încãrcat ºi
descãrcat camioane cu piese, cãrat tot felul de fierãrie ºi altele.

Vara se muncea la ºosele ºi la construcþia de blocuri. La blocuri prizonierii
trebuiau sã care cãrãmizi, saci cu ciment ºi alte greutãþi mari. Li se fãcuserã
niºte stative din lemn cu hamuri, astfel ca sã poatã urca scãrile cu câte 40-50
kg în spinare. Se lucra zi-luminã ºi doar în pauza de prânz aveau o jumãtate de
orã de odihnã. Astfel a fost construit un cartier cu cel puþin 50 de blocuri, inclu-
siv strãzi, alei ºi spaþii verzi.

Drumul din lagãr pânã la locul de muncã era lung de 3-4 km ºi îl fãceau pe
jos, încolonaþi câte 4 ºi pãziþi pe ambele flancuri de soldaþi înarmaþi. Numai iarna

78



erau duºi la lucru cu dubele. Soldaþii se purtau cu ei ca niºte brute. Dacã se
întâmpla ca pe cineva sã-l roadã un bocanc sau sã-l doarã un picior ºi încetinea
ritmul, era lovit cu patul armei, sã þinã pasul cu ceilalþi.

Dupã ce s-au terminat blocurile a început munca la sovhozuri, care erau mai
departe de oraº. De aceea s-au amenajat alte lagãre cu acelaºi tip de barãci,
împrejmuite ºi bine pãzite. Din primãvarã pânã în toamnã lucrau la sovhozuri;
iarna erau aduºi în lagãrele de lângã oraº pentru munca în fabricã.

În lagãre nu existau grade militare. Ofiþerii munceau cot la cot cu soldaþii.
Cu toatã paza, câþiva ofiþeri au evadat. Unii dintre aceºti temerari au fost

prinºi tocmai în apropierea Nistrului. La prima vedere pare ciudat, dar nici unul
din evadaþi nu a fost ucis. Au fost duºi înapoi în lagãr, li s-au dat câteva zile de
carcerã numai cu pâine ºi apã, apoi au trecut din nou la muncã. Cererea de
mânã de lucru era atât de mare, încât ruºii au avut grijã sã nu moarã nimeni.

Munca în lagãr a durat pânã în toamna lui 1948, când a sosit un ordin de la
Moscova ca toþi prizonierii de la Celiabinsk sã fie eliberaþi.

Într-o zi au fost adunaþi ºi un ofiþer rus, dupã ce le-a citit ordinul, le-a spus:
„Vâ paºli domoi“. Li s au dat uniforme sovietice, au fost duºi în camioane la garã
ºi îmbarcaþi tot în „bou-vagoane“, dar mai puþin îngrãmãdiþi. Aveau loc sã stea
ºi întinºi. Drumul pânã la Nistru a durat numai o sãptãmânã. La Tighina au fost
verificate din nou numele ºi numerele matricole din evidenþele sovietice. Cei
care nu au corespuns au fost urcaþi din nou în tren ºi întorºi în URSS, la o des-
tinaþie necunoscutã.

Petre Blejdea ºi camarazii lui au avut noroc ºi au scãpat. Au fost transportaþi
toþi cu un tren de marfã pânã la Focºani, unde i-a preluat armata românã. S-au
putut spãla cum trebuie, au fost hrãniþi omeneºte ºi au primit uniforme noi,
curate. I s-a dat fiecãruia câte o foaie de drum CFR clasa a II-a pânã acasã ºi
mâncare pentru drum.

Evident cã la Periº nimeni nu ºtia cã vine. Familia ºi cunoscuþii îl credeau
mort, fiindcã din lagãr nu avusese permisiunea sã scrie. Lumea era la muncã
pe câmp.

În drumul spre casã s-a întâlnit cu un frate care mergea pe bicicletã.
Recunoscându-l, acesta a cãzut într-un ºanþ. A mai fost vãzut ºi de alþi oameni,
care din gurã în gurã au dus vestea în tot satul. Printre ultimii au aflat ºi pãrinþii,
care au venit în grabã de la câmp cu cãruþa.

Timp de douã zile, acasã a fost un adevãrat pelerinaj: rudele, consãtenii ºi
preotul satului au venit sã-l îmbrãþipeze ºi sã asculte ce povestea.

Peste scurtã vreme s-a dus la fabrica de teracotã unde lucrase înainte de
încorporare ºi a fost reangajat. De la pãrinþi a primit un pogon de pãmânt ºi un
mic teren, pe care ºi-a ridicat o casã. S-a însurat ºi i s-au nãscut douã fete, care
la vârsta potrivitã s-au mãritat, plecând fiecare la casa ei.

Cu pãmântul a trebuit sã intre „la colectivã“, unde i s-a pus aceeaºi condiþie
ca la fabricã: sã-ºi þinã gura, ca sã nu aibã necazuri.
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Pentru munca la fabricã a primit o pensie modestã, la care s-a adãugat pen-
sia derizorie de colectivist.

În 1991 i s-a scris în livret gradul de plutonier major ºi i s-a dat un supliment
de pensie ca veteran de rãzboi. Nu a primit nici o decoraþie. Din pensie ºi din
grãdina de lângã casã obþine strictul necesar pentru trai.

Petre Blejdea mai þine minte cã în aceeaºi perioadã cu el au fost încorporaþi
3 sau 4 consãteni, care însã astãzi sunt morþi ºi nimeni nu mai ºtie ce s-a întâm-
plat cu ei.

Amintiri consemnate de Gheorghe Blejdea
vãr primar, inginer pensionar, Bucureºti

Cântec de jale
scris de Petre Blejdea 
în lagãrul de prizonieri 
de la Celiabinsk – Siberia

Foaie verde mãrãcine,
I-auzi maicã, trenu’ vine!
ªi nu vine de vreun bine,
Vine sã mã ia pe mne,
Sã mã ducã-n þãri strãine
Unde nu cunosc pe nime’!

Frate, frate, frãþioare,
Frãþiorul meu mai mare,
Ia mai pune mâna-n ºale
ªi dã un chiot de jale!
Cã de când ne-am cãtãnit
Noi scrisoare n-am primit!...

Taicã, maicã, oþi fi trãind?
Boii-n grajd stau bãtrânind,
Plugu-n brazdã a ruginit...
Mai bine am fi murit!
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Peste sacrificiile ºi suferinþele celor implicaþi în
miºcarea de rezistenþã de pe plaiurile mioritice ale
Muscelului parcã s-a aºternut mantia uitãrii. Sunt zeci
de ani de atunci, rãni care s-au cicatrizat în marea sufe-
rinþã suportatã de neamul românesc. Revoluþia din
decembrie 1989 a instaurat o nouã erã în viaþa politicã
a þãrii, dar amprentele lãsate de aceste decenii de opri-
mare comunistã sunt încã vizibile. În majoritate vic-
timele acestui regim odios au trecut în veºnicie.
Societatea liberã de azi refuzã sã-ºi mai aducã aminte
de suferinþele lor.

Confruntat cu oprimarea comunistã dupã abolirea
monarhiei, judeþul Muscel a fost desfiinþat. Dãduse prea
mult de lucru conducãtorilor marxiºti. Ca o reacþie
fireascã în faþa acþiunilor de abolire a proprietãþii, de
abolire a tuturor libertãþilor prin instaurarea unui regim
totalitar, societatea conºtientã a muscelenilor a început
sã strângã rândurile ºi sã acþioneze clandestin împotri-
va mãsurilor de comunizare a þãrii. Printre conºtiinþele
care au înþeles sã acþioneze împotriva regimului instau-
rat la adãpostul tancurilor sovietice s-a aflat ºi colonelul
Gh. Arsenescu, ostaºul de elitã al oraºului voievodal
Câmpulung. Despre el s-a scris prea puþin, deºi numele
lui a intrat în legendele difuzate atunci la poalele
munþilor din Muscel.

Nãscut la 31 mai 1907, anul furtunilor þãrãneºti,
Gheorghe Arsenescu a primit de mic copil educaþia
ostãºeascã de la tatãl lui, cãpitanul Ion Arsenescu, unul
dintre ofiþerii eroi rãnit grav în luptele dramatice din 6
august 1917 la Mãrãºeºti ºi decedat într-un spital de
campanie. Rãmasã vãduvã, mama celor ºase copii a
trebuit sã munceascã din greu pentru a-ºi creºte copiii.
Fiind cel mai mare, Gicã i-a fost un sprijin preþios la

I. CONSTANTINESCU MÃRÃCINEANU

Un erou de legendã:
Colonel (r) Gh. Arsenescu



muncile agricole ºi gospodãreºti, prilej cu care a cucerit simpatia rudelor ºi pri-
etenilor.

Înclinat spre uniforma militarã, Gh. Arsenescu a intrat în 1926 la ªcoala de
infanterie pe care a absolvit-o printre primii cu nota maximã de „foarte bine“.
Avansat locotenent, a fost repartizat pentru scurtã vreme la un regiment de
grãniceri de unde s-a înscris la ªcoala superioarã de infanterie de la Sibiu pe care
a terminat-o cu brio, fiind clasat printre primii cinci din cei 225 de ofiþeri cursanþi.

Din grija ºi dragostea pentru mama sa, ca ºi pentru cei cinci fraþi mai mici, el
a cerut sã fie mutat la Regimentul 30 Dorobanþi din Câmpulung. Dotat pentru
meseria armelor, trãgãtorul de elitã a intrat la ªcoala de Rãzboi pe care a ter-
minat-o tot printre primii, dupã care a plecat la Târgoviºte pentru a-ºi efectua
stagiul ca ofiþer de stat major cu gradul de cãpitan. Aici, cu prilejul rebeliunii
legionare din 22 ianuarie 1941, în fruntea unei unitãþi de tancuri a zãdãrnicit ten-
tativa rebelilor de a ocupa sediul prefecturii ºi al instituþiilor publice din cetatea
Târgoviºtei. Revenit la Câmpulung, a contribuit la refacerea casei pãrinteºti.

Declanºarea celui de al doilea rãzboi mondial l-a gãsit pe Gh. Arsenescu ºef
al biroului de operaþii al Diviziei 20 a Vânãtorilor de Munte sub comanda gene-
ralului erou Dumitrache, participând la campania din Rãsãrit pentru redobândi-
rea provinciilor furate. A fost rãnit în Crimeea. Refãcut, s-a întors pe front, iar în
august 1944 a fost avansat maior. Dupã terminarea rãzboiului, a fost numit ºef
al Comisiei judeþene pentru aplicarea armistiþiului. Prin abilitatea sa a reuºit sã
stãvileascã pretenþiile exagerate ale sovieticilor. În 1947 a fost avansat locote-
nent-colonel. Neîmpãcat cu noul model de educaþie militarã instaurat în armatã,
copie fidelã a celei sovietice, ofiþerul de elitã decorat cu ordinul „Steaua
României“ a fost trecut în cadrul disponibil.

S-a retras la Câmpulung unde îºi construise o casã ºi o micã fermã care a
aprovizionat o perioadã de timp piaþa oraºului cu lapte, unt ºi smântânã. S-a
înscris în Partidul Naþional Liberal unde a fost cooptat în conducerea orãºeneascã
a partidului. Izgonirea Regelui ºi instaurarea regimului de democraþie popularã l-a
revoltat. Considerând cã situaþia politicã internaþionalã va duce la declanaºrea
unui nou rãzboi, ceea ce va obliga guvernul comunist sã decidã arestarea ofiþe-
rilor deblocaþi ºi a oamenilor politici adversari, ca ºi eliminarea tuturor elementelor
de valoare din þarã, Gh. Arsenescu, împreunã cu Nicolae Enescu ºi fraþii Ion ºi
Gheorge Purnichescu, industriaºi, a iniþiat la locuinþa acestora din Cetãþeni înfi-
inþarea unui grup de rezistenþã cu angajamente ferme de a acþiona pentru
apãrarea libertãþii ºi proprietãþii, pentru restaurarea monarhiei. La aceastã iniþia-
tivã au aderat ºi alþi prieteni dintre care s-au evidenþiat: avocatul Ion
Constantinescu, inginerul Radu Rosetti, colonelul Gh. Duþeanu, cãpitanul Petre
Cojocaru, Gheorghe Chiriþã, Florian Potcoavã, învãþãtorul Dumitru Burtea ºi mulþi
alþii, încât acþiunea lor a luat amploare în nordul judeþului.

La finele lunii martie 1949, fiind informat prin omul sãu de legãturã Miron
Grigore cã, datoritã unei escapade de neiertat a lui Traian Marinescu, au fost
arestaþi câþiva dintre membrii grupului, Gh. Arsenescu a pãrãsit capitala unde se
refugiase în timpul iernii pentru extinderea miºcãrii ºi s-a deplasat pe valea râu-
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lui Doamnei, în satul Nucºoara. În casa învãþãtorului Ion Arnãuþoiu  s-a întâlnit
cu grupul condus de Toma Arnãuþoiu, ofiþer deblocat, printre care se aflau in-
telectuali ºi þãrani din sat, pentru a trece imediat la acþiunea de extindere a
miºcãrii de rezistenþã, de a acþiona împotriva organelor de securitate care sufo-
cau viaþa austerã a populaþiei din zonã. În acea perioadã s-a întâlnit ºi cu grupul
avocatului Dumitru Apostol din Curtea de Argeº, care avusese deja câteva con-
fruntãri cu Securitatea, soldate ceva mai târziu cu arestarea întregului grup.

Într-o noapte (19 iunie 1949) câþiva din conducerea grupului, fiind înconjuraþi
de trupele de securitate chiar în casa bãtrânului învãþãtor, au reuºit sã se
desprindã din încercuire, prin împuºcarea a doi subofiþeri de securitate care au
nãvãlit asupra fugarilor. A fost o noapte grea. Arestãrile au fost extinse.

Câteva sãptãmâni mai târziu, Gh. Arsenescu, însoþit de un þãran, a pãrãsit
zona lãsând grupul Nucºoara sã acþioneze sub conducerea lui Toma Arnãuþoiu.
În drum spre Câmpulung, cei doi aflaþi în casa unui bãtrân din Bughea au fost
înconjuraþi. Au reuºit sã iasã din încercuire ºi s-au refugiat la stâna unui per-
ceptor din Mãþãu.

Prin curajul ºi experienþa sa, Gh. Arsenescu a reuºit sã deruteze vigilenþa
urmãritorilor, strecurându-se printre ei. S-a refugiat în zona Dragoslavele ºi
Rucãr, continuându-ºi acþiunea cu alþi fugari din munþii Muscelului.

Loviturile Securitãþii au continuat. Primul grup de 40 de arestaþi a fost
anchetat sub cele mai odioase torturi ºi condamnat la ani grei de muncã silnicã.
A urmat arestarea ºi condamnarea fraþilor Ion ºi Gh. Purnichescu, cu soþiile ºi
prietenii lor, arestarea ºi condamnarea altor localnici, þãrani ºi intelectuali sus-
pectaþi cã au contribuit la aprovizionarea cu alimente a fugarilor.

Dupã arestarea ºi condamnarea unui grup de ofiþeri activi din grupul maioru-
lui Dumitrache, Gheorghe Arsenescu, aproape singur, a trebuit sã treacã prin
toate capcanele întinse. În noaptea de 14 septembrie 1951, traversând vârful
Mãgura spre râul Târgului, a fost surprins într-o ambuscadã în care a fost
împuºcat în abdomen ºi în umãrul stâng, fãrã sã fie capturat. Revenit în ascun-
zãtoarea oferitã la marginea oraºului de cãtre bãtrânul Apostol Poºtoacã, ºi-a
aplicat singur tratamentul cu medicamentele aduse de bãtrân de la socrul lui, Gh.
Buduluca. Traiul în condiþii de totalã izolare ºi permanente riscuri nu i-a fost uºor.

Marea lui dezamãgire a fost capturarea ºi anihilarea grupului de la Nucºoara,
cu aproape o sutã de arestãri. Într-o noapte fraþii Toma ºi Petre Arnãuþoiu, printr-o
imprudenþã de neiertat ce le-a fost fatalã, s-au aflat în casa prietenului lor
Grigoruþã Poenãreanu din Corbºori, unde fuseserã invitaþi de acesta. În com-
plicitate cu cãpitanul Cârnu, ºeful trupelor de intervenþie ºi anchetator în acelaºi
timp, gazda, bunul lor prieten, le-a pus somnifere în bãutura oferitã, astfel încât
Securitatea i-a capturat fãrã dificultate. A urmat arestarea tuturor fugarilor
ascunºi în ascunzãtoarea sãpatã în peretele unei râpe. Patru din cei ascunºi au
fost împuºcaþi în ambuscadã. Arestãrile au continuat, intelectuali ºi þãrani fiind
anchetaþi ºi judecaþi. Prin hotãrârea Tribunalului Militar Bucureºti nr. 107 din 19
mai 1959 au fost condamnaþi la pedepse grele, din care 12 condamnaþi la
moarte. În noaptea de 19 iulie 1959 au fost executaþi la Jilava: preotul Ioan
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Drãgoi, preotul Ion Constantinescu, preotul Nicolae Andreescu, Toma Arnãuþoiu,
Petre Arnãuþoiu, Gheorghe Tomeci, Titu Jublean, Nicolae Bãsoiu, Ion Sãndoiu,
Benone Milea, informatorul  lui Cârnu, Nicolae Ticu, învãþãtorul Ion Nica.

Viaþa în ascunzãtoare devenise dramaticã pentru Gh. Arsenescu. Dupã eli-
berarea din închisoare a soþiei sale, a luat legãtura cu ea, prin scrisori în care
Maria îºi îneca lacrimile ºi suferinþa.

„Fii tare, îi scria ea. Du-þi crucea mai departe cu credinþa nestrãmutatã cã
Dumnezeu nu ne va uita. Nu fac decât sã trãiesc cu amintirea clipelor petrecute
împreunã ºi speranþa cã va veni ºi ziua fericitã a revederii noastre. M-am întors
suferindã. Mã vãd cutreierând strãzile capitalei în cãutarea unui adãpost pentru
mine ºi bãiatul nostru, fãrã lucru, fãrã un ban. Din tot ce-am avut n-am mai gãsit
nimic. Cunoºtinþele de altãdatã se feresc de fricã de mine, de parcã aº fi ciu-
matã. Nici la fratele tãu n-am mai fost de când mi-a spus sã nu mai merg la el
cã ºi lui îi este fricã.

Mi-am gãsit un serviciu ca vopsitoare la o cooperativã de tâmplãrie unde
lucrez cu doi bãtrâni de la 6 dimineaþa la 6 seara pentru câþiva lei, pentru cã nu
reuºim sã facem norma. Nici pentru mâncare nu ne ajunge la douã persoane.
Sunt urmãritã peste tot, atât eu cât ºi bãiatul, dar ne-am oþelit. M-au dus cu
Jeep-ul la miliþie ºi mã preseazã cu insistenþã sã divorþez de tine. Dacã n-o fac
mã vor duce la Aiud. Mã tem cã n-am sã mai rezist. Þi-am rãmas credincioasã
ºi demnã. Mã zbat pentru Gigi, acest copil care este ºi el arãtat cu degetul. Este
al 8-lea Paºte pe care-l petrecem despãrþiþi de tine. Totuºi Sfânta Înviere ne dã
putere sã ducem acest calvar pânã la capãt. Nu ºtiu cât voi mai putea rezista“.

Demoralizat ºi bolnav, Gh. Arsenescu ºi-a purtat suferinþa cu scrâºnire din
dinþi în ascunzãtoarea din care evada uneori pentru a pãstra contactul cu alþi
fugari de pe valea Dâmboviþei, pentru a face miºcare. Se împliniserã aproape
11 ani de singurãtate, hãituit ºi bolnav, fãrã sã vadã vreo luminã la capãtul
tunelului. Aflase între timp de la soþie cã primul lot de 42 condamnaþi în care fi-
guram ºi eu, judecat de douã ori, a fost readus la judecatã pentru a treia oarã
în urma recursului în anulare depus de procurorul general al þãrii, Alexa
Augustin, la Tribunalul Suprem, iar instanþa de fond dupã 17 ºedinþe extenuante
i-a condamnat la pedepse mult mai mari.

Un vecin al bãtrânului Poºtoacã l-a zãrit pe Gh. Arsenescu într-o noapte în
grãdinã. Ieºise pentru miºcare. Fiind arestat pentru sabotaj, individul Croitoru a
deconspirat prezenþa lui Arsenescu în schimbul promisiunii cã va fi achitat pen-
tru infracþiunea lui. În noaptea de 1 februarie 1960 Gh. Arsenescu a fost cap-
turat. Supus unei anchete îndelungate de 2 ani, cu cele mai sadice torturi, fiind
internat ºi la spitalul de psihiatrie de la Poiana Mare – Dolj, el a fost judecat ºi
condamnat la moarte prin sentinþa penalã nr. 107 din 11 februarie 1962.

Izolat în vestita celulã zero din Jilava, cu pereþii verzi de igrasie, cu beton
umed pe jos, cu tavanul din care picurau broboane de apã, fãrã pat, fãrã rogo-
jinã ºi hrãnit doar cu un sfert de pâine ºi o canã cu apã caldã la douã zile, Gh.
Arsenescu îºi aºtepta ziua execuþiei. În noaptea de 29 februarie, la ora 20.30
consemneazã procesul verbal: Noi, lt. col. Csako Eduard, judecãtor la Tribu-
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nalul Militar al Procuraturii Militare ºi maior Alexandrescu Gh., directorul peni-
tenciarului Jilava pentru punerea în aplicare a sentinþei nr. 107 din 11 febr. 1962
prin care Arsenescu Gheorghe a fost condamnat la moarte. Dupã identificarea
lui, condamnatul la moarte a fost scos din celulã, legat la ochi ºi executat prin
împuºcare cu pistoletul de cãtre o echipã formatã din trei militari reangajaþi din
personalul locului de deþinere. Medicul penitenciarului a constatat moartea con-
damnatului dupã care corpul celui executat a fost preluat de comandantul pe-
nitenciarului Jilava care a dispus înmormântarea la locul unde se înhumeazã
ceilalþi deþinuþi decedaþi în penitenciar.

Copia de pe certificatul medical eliberat de cãtre dr. Gheorghe Alexandrescu
certificã: Arestatul Arsenescu Gheorghe de 53 ani suferã de boalã hipertensivã,
boalã ulceroasã (operat pentru sindrom stomacal), tahicardie sinusalã, amigda-
lo-faringitã acutã având ºi cicatrice dupã plagã în coapsa dreaptã, în regiunea
stângã a abdomenului ºi umãrul stâng.

Aºa a cãzut eroul de legendã despre care au fost lansate multe zvonuri prin-
tre locuitorii din nordul judeþului. A fost capturat în somn înainte de a mai folosi
grenada pe care o purta lângã pernã pentru ultimele clipe de libertate. Mi-am
imaginat ultimele lui gânduri din seara dramaticã a execuþiei:

Zãbrele de gheaþã-n ferestrele sparte
îmi stau priveghere în ultima noapte,
în ceasul de rugã când printre ºoapte
îmi cântã ciuvica prohodul de moarte.

Mi-e inima arsã, iar trupul o zdreanþã
ºi-n juru-mi nu-i nimeni s-audã
când picurã sânge în temniþa crudã
ºi nu-mi mai adie vre-un zvon de speranþã.

Degeaba mã-ncearcã un palid îndemn
când totul se-nvârte în nouri de fum,
pe Tine Isuse sfielnic Te chem
sã-mi fii cãlãuzã pe ultimul drum.

De ce sã mai sper când gâdele-n poartã
m-aºteaptã sã-mi curme cãtuºa de-osândã,
când setea ºi foamea lãsate la pândã
nu-mi mai suportã bicisnica soartã.

E clipa supremã. Golgota mã cheamã
sã urc cu zãvozii la groapa comunã
în care nu-s lanþuri, nici teamã.
Hai vino Isuse de-mi pune pe frune cununã.
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Dupã ce v-am citit mãrturia publicatã de istoricii
Cornel Jurju ºi Cosmin Budeancã, am avut impresia cã
aþi plecat pe munte mai mult din dragoste pentru Mihai
Jurj, soþul dumneavoastrã,  decât din convingeri antico-
muniste... 

Dacã nu plecam, mã arestau. Am ales din douã vari-
ante una. Securiºtii ºtiau cã eu îi pot duce la locul unde
se afla ascuns Mihai. Ei m-au lãsat pe mine douã luni
dupã ce el a fugit, o crezut cã poate-poate îl prind cumva
vinind acasã sau mã duc io. Mihai era foarte abãtut... El
nu rezista dacã eu nu eram cu el. Mihai era mai supãrat,
mai slab... Avea el curaj, dar eu tot timpul l-am îmbãrbã-
tat. Altfel, cred cã ºi el fãcea ce o fãcut ªuºman bãtrânu’. 

Vã mai amintiþi ziua în care v-aþi decis sã rãmâneþi
definitiv pe munte alãturi de Mihai? 

Bãtrânul ªuºman o fãcut gãlãgie, cã-s prea tânãrã ºi
n-oi rezista... Nu le-am creat probleme niciodatã, mai
degrabã am fost sprijin pentru bãrbatã-meu, Doamne
iartã-l, cã... s-o dus la 26 de ani... 

Cum vã petreceaþi timpul dintre desele schimbãri ale
ascunzãtorilor? 

Mai jucam cãrþi, mai citeam ziare, mai povesteam...
Eu citeam pe Biblie mai mult sau dacã aveam o carte, la
fel, o citeam. 

Ce nu vã plãcea acolo pe munte? 
Când începea sã cadã frunza, atuncea plângeam, cã

rãmâneam dezbrãcaþi... Atuncea ne vedea lumea de
departe. Rãmâneau copacii goi ºi era o atmosferã tristã,
mohorâtã. Cãdeau lapoviþã, ploaie. Dacã fãceai o colibã

OCTAVIAN COMAN

„Trebuie sã ai curaj,
trebuie sã spui nu“

(Interviu cu luptãtoarea martirã
Lucreþia Jurj-Costescu)
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sau stãteai sub umbrar, îngheþa frunza aia ºi atunci când
mergeai pe ea fãceai gãlãgie.

Atât timp cât v-aþi aflat pe munte aþi fost nevoiþi sã vã
construiþi unele adãposturi ascunse. Cum arãta un astfel
de sãlaº? 

Ne-am fãcut adãposturi ºi în pãmânt, „catacombe“,
aºa le spuneam. Sãpam în pãmânt o groapã adâncã de
vreun metru ºi ceva, cât sã poþi sta în genunchi. Am
bãgat frunze acolo ºi, pe deasupra, puse lemne groase
ºi pãmânt. Dar o fãceam în aºa loc, unde nu putea sã
intre omul acolo, cã era pe huiet ºi mai plantam ºi noi
mãrãcini ºi crengi. Am fãcut o uºiþã din crengi de brad ºi,
dacã auzeam pe cineva, intram acolo ºi lãsam uºiþa ºi
gata! ªi dormeam câteodatã aici. 

Iar în restul nopþilor?
Dormeam sub câte un brad cu crengile pânã jos, mai

ales vara, cã era cald. Aveam ºi câte o pãturã... Însã
dormeam îmbrãcaþi! Nu te puteai dezbrãca. Ce te fãceai
dacã auzeai pe cineva... fugeai dezbrãcat?! 

A fost o viaþã care nu se poate imagina. Sã nu dea
Dumnezeu omului cât poate... Cã omul foarte multe
poate... Foarte multe poate... ªi numai acela nu face faþã
care-i slab de înger. Ãla nu rezistã ºi-ºi pune capãt zilelor
la o aºa încercare. Trebuie sã fii tare ºi sã ai credinþã foarte
adâncã în suflet ca sã duci crucea pe care am dus-o noi
acolo. Omul trebuie sã se bucure ºi de rãu ca ºi de bine,
fiindcã Dumnezeu îþi dã suferinþã, dar îþi dã ºi putere. 

Pânã când ne-o fost ceasu’, nu ne-o prins

Odatã porniþi pe aceastã cale a rezistenþei împotriva
unui întreg sistem, implicit v-aþi asumat ºi moartea ce
putea surveni la tot pasul. Totuºi, v-a ispitit vreodatã gân-
dul de a vã preda?

De predat nu ne predam. Soþul s-ar fi împuºcat, dar
el nu mã puºca pe mine. Mihai nu s-ar fi dat viu nicio-
datã. Nu ne-am gândit sã ne predãm, pentru cã soarta
noastrã o ºtiam care este. Ei nu se mulþumeau cu ce
spui ºi scoteau de la tine ce doreau ei ºi apoi  te con-
damnau la moarte. 

Acum, pe mine nu mã condamnau la moarte, cã n-am

A murit Lucreþia Jurj,
ultima femeie-partizan.
Lucreþia Jurj a fost prin-
tre puþinele femei ce au
luat parte activ la
miºcarea de rezistenþã
din munþi, timp de patru
ani. A petrecut perioada
dintre 1950 ºi 1954 lup-
tând alãturi de cei din
grupul ªuºman din
Rãchiþele împotriva
instaurãrii regimului
comunist în România.
Dupã lungii ani de hãitu-
ialã din partea
autoritãþilor este
arestatã. În ambuscada
de dinaintea capturãrii,
soþul ei, Mihai Jurj, este
grav rãnit. Nu-l va mai
revedea niciodatã.
Urmeazã periplul prin
închisorile Jilava, Mislea,
Miercurea-Ciuc, Cluj ºi
Vãcãreºti, în 1964 fiind
eliberatã bolnavã de
tuberculozã. Trãieºte cu
efervescenþã clipele
Revoluþiei ºi  prin mãr-
turiile depuse joacã un
rol fundamental în
reconstituirea firului exis-
tenþei grupului ªuºman.

Anul trecut am avut
ºansa de a-i lua un
interviu. Cred cã a fost
ultimul acordat de
Lucreþia Jurj. Tot atunci,
am mai descoperit ceva:
cum aratã zâmbetul
libertãþii. Lucreþia Jurj
avea un surâs de om pe
care rãul nu l-a putut
doborî.

Octavian Coman



tras. Dacã aº fi zis cã am tras... De altfel, la
proces m-o întrebat: „Ai purtat armã?“ „Am
purtat, sigur cã am purtat.“ „De ce ai purtat
armã, dacã nu ai tras?“ „Pãi, sã nu ducã soþul
douã!“ Avea soþul o carabinã, un ZB ºi o armã
de vânãtoare. Cum sã ducã el trei... Carabina
îmi plãcea, cã era mai micã. Aia o desfãceam,
o curãþam. 

Aflatã într-o situaþie primejdioasã, aþi fi
tras?

Da, cum sã nu.

Care era starea de spirit în grup? 
Era o bucurie pentru noi când ne reîntâl-

neam primãvara. Noi ne-am împãcat foarte
bine toþi. Numai vara stãteam împreunã ºi, de
obicei, ºi acum stãteam puþin împreunã.
Bãieþii lui ªuºman erau tineri, necãsãtoriþi ºi
se duceau sara, pânã în sat, la Rãchiþele.
Întorºi de acolo, ziua dormeau. Teodor
ªuºman jr. avea destule fete prin Rãchiþele... Am stat ºi la închisoare cu multe
care o fost drãguþe de ale lui. 

Eram ºi supãraþi de multe ori... Mai plângeam... Mai ales ªuºman bãtrânu'. A
avut o familie aºa de frumoasã, gospodãrie ºi s-a ras de pe faþa pãmântului: soþia
i-a murit, pã copii i-o trimis cu domiciliu obligatoriu, când i-o murit soþia nu s-a
putut duce la înmormântare. 

Pânã când ne-o fost ceasu’, nu ne-o prins.

Optimismul luptãtorilor din munþii României a fost puternic susþinut ºi de credinþa
unei apropiate sosiri a americanilor. ªi în interiorul grupului ªuºman a fost la fel?

Sigur cã toatã lumea a aºteptat venirea americanilor. Nimeni n-o ºtiut c-am
fost vânduþi. Ascultam Vocea Americii ºi Europa Liberã ºi tot spuneau sã avem
rãbdare. Noi speram cã poate se întâmplã ceva. La fel în 1956, când o fost cu
ungurii, am crezut cã poate se întâmplã ºi la noi ceva. Atunci dacã se întâmpla,
atunci era bine... Când o fost în Ungaria, sã fi fost ºi aicea, atunci scãpam de ei.

În sate, Securitatea a pornit o puternicã represiune împotriva familiilor ºi a
tuturor celor care v-au ajutat. Nu vã apãsau suferinþele acestora? 

Sigur cã da! Acum, erau ºi care se pârau unul pe altul, chiar dacã nu
mergeam noi pe acolo. Atunci aºa era. Dacã spunea un om celor din partid cã a
vãzut un suspect la vecin, deîndatã venea maºina ºi-l lua ºi-l ducea. Nu le tre-
buiau martori. Aºa a fost comunismul... 
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Nici un frate n-ar fi putut sã suporte ce am suportat eu

Din perspectiva dumneavoastrã, ºi-au dat românii suferinþa la fraþi? 
Da. Uite, fratele lui bãrbate-meu (Roman Oneþ – n.red.), el a fost un om ade-

vãrat. Oneþ a fost arestat, bãtut sãracu ºi a fost obligat sã spuie unde suntem. ªi
când o vinit la noi ºi-a rupt cãtuºele ºi-a zis: „Frate, dã-mi o armã cã suntem
înconjuraþi, cã a trebuit sã spun unde sunteþi.“ ªi tot el ne-a salvat! Oneþ a fost
un frate adevãrat! 

O fost ºi mulþi care ºi-o trãdat fraþii... Eu am mulþumit lui Dumnezeu cã am fost
eu dintre toþi fraþii care am suferit. Nici un frate n-ar fi putut sã suporte ce am
suportat eu... 

În presa clujeanã a apãrut un  articol în care autorul   afirmã cã ªuºmanii erau
sprijiniþi de localnici doar de frica rãzbunãrii luptãtorilor. Aceasta era situaþia? 

Dar cum sã le fie fricã? ªuºmanii mergeau la oamenii care-i cunoºteau. Noi
ne-am întâlnit cu þãrani, pe care nu i-am vãzut niciodatã în viaþã, ºi ne-o dus la
ei acasã. ªi am stat toatã iarna. Ei îl cunoºteau pe bãrbatã-meu dupã nume, cã
socru-meu era renumit în pãrþile acelea. În timpul iernii, Mihai trimitea gazda cu
un bilet la oameni de încredere. ªi mergea gazda asta a noastrã ºi venea încãr-
catã: slãninã, cârnaþi, carne, de toate aducea. Noi n-am obligat pe nimeni... ªi
mulþi ne chemau, dar nu mergeam. Nu vroiam sã le creãm necazuri.

Traiul aspru din munte v-a întãrit pentru suferinþele de dupã arestare?
Eu am avut întotdeauna putere. Trebuie sã ai curaj, trebuie sã spui nu.

Degeaba te laºi doborât de greutãþi. ªi la tribunal, când m-o întrebat ce am de
spus la ultimul cuvânt, le-am rãspuns: „N-am nimic. Dacã l-aþi omorât pe bãrbatã-
meu puteþi sã mã condamnaþi ºi pe mine la moarte.“ N-am cerut milã. ªi în
anchetã am luat mult asupra mea ca sã-l uºurez pe bãrbatã-meu... Nu ºtiam cã o
murit. 

A fost aci un consãtean de-al meu ºi mi-o spus cã el era în 1954 în armatã.
ªi a aflat de la un alt soldat cã Mihai a sãrit într-o groapã cu var... Da! O sãrit într-o
groapã cu var... O pus ei var pe el! Ce sã sarã într-o groapã cu var, când el nu
se putea þine pe picioare. 

Durerea, probabil, vã este alinatã de câteva imagini plãcute, ce v-au rãmas
dupã atâþia ani pe munte.

Natura, frunza, pãsãrile…Când ne sculam dimineaþa cântau pãsãrelele. Ne
bucuram când începea frunza sã se deschidã. Astãzi era mai micã, dimineaþa
urmãtoare era mai multã frunzã. Asta era o distracþie ºi o plãcere. Am întâlnit ºi
lupi ºi urºi. Eu, când am vãzut prima datã lupul, am zâs cã-i câine. N-am ºtiut.
Tot aºa, când am vãzut ursu. Am zis cãtre bãrbatã-meu: „Uite un mãgar!“ Era
ursu care dãdea jos lâna aia de pã el. 

Când eram cu Mihai nu mi-era fricã... 



Am crezut cã se va întâmpla altfel dupã cãderea comunismului

Dupã eliberarea din închisoare n-aþi vorbit despre trecutul dumneavoastrã. De ce?
Nu vroiam. M-am recãsãtorit ºi mi-am schimbat numele. Dupã ce m-am

internat, surorile de la spital au ºtiut pentru ce fusesem condamnatã. ªi docto-
rilor a trebuit sã le spun în ce împrejurãri m-am îmbolnãvit de tuberculozã.
Doctorii o avut foarte mare grijã de mine. Mare noroc am avut cu doctorii de la
TBC... ªi tot ei mi-o dat ºi serviciu. 

Aþi avut noroc ºi de oameni buni. 
Dumnezeu mi-a dat suferinþã, da’ mi-a dat ºi oameni buni în calea mea. M-a

trimis tot acolo unde am primit ajutor. În Turda, la spital, toþi trei doctorii erau foºti
deþinuþi politici. Dumnezeu mi-o dat suferinþã, dar ºi medic sã mã vindece. 

Cum a trãit Revoluþia un om care a luptat atâþia ani pentru libertate?
Când am vãzut pe Dinescu la televizor spunând „Am învins!“, m-a apucat un

plâns... Nu m-am mai putut opri. Mã tot gândeam: „De ce n-a venit mai
devreme?“ Prea târziu a venit pentru mulþi. Mult prea târziu... 

Am crezut cã se va întâmpla altfel dupã cãderea comunismului. Un fost deþi-
nut politic din Cluj îl ºtie pe cel care l-a bãtut... ºi-l vede pe stradã. ªi nu-i face
nimeni dreptate. 

Regretaþi ceva din acei ani? 
Am fost cu soþu’ ºi nu regret cã nu l-am pãrãsit. Dacã l-aº fi pãrãsit, nu mi-aº

fi iertat-o niciodatã. Nu l-am pãrãsit ºi am stat pânã în ultimul ceas cu el. Moartea
ne-a despãrþit. 

Aºa mi-a fost viaþa, chiar ca un roman. Eu n-am cunoscut fericirea... 

De ce v-aþi decis, dupã Revoluþie, sã vã destãinuiþi? 
Pentru cei morþi. Nu m-ar fi iertat Dumnezeu niciodatã. Numai eu am rãmas,

trebuie sã vorbeascã cineva despre ei. Ar fi fost pãcat sã nu ºtie nimeni cum au
dispãrut, cum a fost viaþa lor. Pentru ei am vorbit... nu pentru mine. Pe ei am vrut
sã-i scot din morþi ºi sã-i aduc între cei vii. 

Deja a fost publicatã mãrturia dumneavoastrã referitoare la grupul ªuºman,
iar oamenii încep sã ºtie câte ceva despre ei... Ceea ce vã doreaþi începe sã se
împlineascã. 

Da. Sunt foarte mulþumitã ºi mor liniºtitã... ªi ei cred cã sunt mulþumiþi acolo
unde sunt. Eu eram obligatã sã vorbesc. De abia aºteptam sã mã întrebe cine-
va... Parcã îmi venea sã strig pe stradã! Îmi face plãcere sã vorbesc, mãcar cã
a fost greu la început. O fost lucruri dureroase ºi o suferit ºi ei. Dintr-o familie aºa
de mare ºi bine închegatã... s-o ales prafu’. 

Istoria trebuie sã meargã înainte ºi istoria tot cu oameni care au vorbit s-a
fãcut, nu? 
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Au fost ºi ei copii ca oricare alþii. Familii cu un simþ al
familiei bine definit la început de secol. Nãzdrãvãniile
vârstei îºi spuneau cuvântul. S-au împrietenit prin inter-
mediul pãrinþilor, în tinereþe. Erau de origini diferite.

Unul dintr-o familie de artiºti (familia Vintilescu), iar
celãlalt dintr-o familie de negustori cu averi conside-
rabile (familia Davidescu). Primul cunoºtea o parte a
vieþii trãitã printre feþe bisericeºti, celãlalt avea tot ce-ºi
putea dori un adolescent din vremea aceea..., pasionaþi
de evenimentele istorice ce se desfãºurau în timp.
Treceau prin perioada adolescenþei învãþând la un liceu
de prestigiu din Ploieºti, Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel
(liceu cu tradiþie, unde au învãþat ºi personalitãþile
oraºului, cum ar fi: scriitorul I.L. Caragiale, compozitorul
Paul Constantinescu, doctori, avocaþi etc.), schimbând
pãreri despre preocupãrile vârstei, practicând sport,
fãcând drumeþii pe Valea Prahovei. Dupã terminarea
ºcolii îºi fãcuserã planuri de viitor, înscrierea la facultate,
fiecare dupã preferinþele ºi înclinaþiile sale. Pãrerile
politice erau inerente, existau concepþii solide privind
viaþa socialã ºi economicã, ascultau neîncetat „Europa
liberã“, de unde îºi luau informaþiile, pe care le
dezbãteau atunci când se întâlneau. Aveau visele
tinereþii, speranþele fiecãrui adolescent ajuns în pragul
maturitãþii, dorind sã se realizeze pe plan profesional. Îºi
formaserã un grup de prieteni, unde îºi spuneau
pãsurile sau discutau vrute ºi nevrute, dar cu un sub-
strat destul de profund pentru vârsta lor. De ce? pentru
cã aveau vise comune ºi se înþelegeau din multe puncte
de vedere. Iubeau aceeaºi muzicã, aveau aceleaºi
preferinþe de literaturã, de istorie, concepþiile lor coin-

MIHAELA VINTILESCU

Cei mai buni prieteni:
M. C. Vintilescu ºi ªt. I. Davidescu
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cideau. Se spune cã prietenii þi-i alegi dupã cum te simþi
în preajma lor. ªi ei au avut un punct comun. Se întâl-
neau la fiecare în parte, mai mult, stãteau la taifas pânã
noaptea târziu ºi câteodatã mai rãmâneau sã doarmã la
câte unul din ei. Familiile chiar erau fericite cã bãieþii se
înþeleg aºa de bine, iar o gurã în plus la masã nu era nici
o problemã. Petre Brãtilã (fratele lui Ion din grupul lor)
se ataºase de familia Vintilescu de când erau copii, iar
el era unul dintre prietenii care se simþea aºa de bine în
familia noastrã încât uita sã se mai ducã acasã câteva
zile; fratele lui, Ion, fãcea ºi el parte din grup. La Valea
Mieilor (zona Urlaþi) se duceau frecvent la conacul fa-
miliei Davidescu.

Îmi este foarte greu sã mã identific cu ei, cu atmos-
fera de atunci, atâta timp cât nu am trãit acele vremuri.
Încerc sã înþeleg, atât cât pot pricepe, din spusele
unchiului Fãnel, cât de apropiaþi au putut fi ºi prin câte
au putut trece, lucruri care au lãsat urme adânci prin tre-
cerea vremii ºi a vieþii de dupã...

Oare câþi dintre cei nãpãstuiþi de soartã au rezistat cu
atâta eroism, fãrã sã facã absolut nici un compromis, în
viaþa de dupã '45? Astfel cã, dupã ziua de 8 noiembrie
1948, când au manifestat contra regimului nou instalat,
au început sã se gândeascã la o acþiune mai amplã. Au
conceput un manifest anticomunist, pe care l-au
rãspândit în toatã þara: Ploieºti, Timiºoara, Cluj, Iaºi,
oraºe unde fiecare din grup putea ajunge pentru cã
urmau cursurile facultãþilor alese de ei.

Nu a ºtiut nimeni câte au îndurat dupã ieºirea din
închisorile comuniste. În schimb, eu, dacã în copilãrie ºi
tinereþe nu ºtiam nimic din tot ce au suferit pentru o
cauzã dreaptã, acum când ºtiu atâtea, simt cã a fost o
suferinþã cumplitã.

Plecarea LUI aºa devreme a lãsat un gol imens care
nu se va putea umple niciodatã, va rãmâne o întrebare
fãrã rãspuns: DE CE?

ªi tata, MOÞ (cum îl alintam noi), nu dorea decât sã
fim aproape de el ºi asta credem noi cã era hrana lui
interioarã, cu un univers pe care noi nu ºtim dacã l-am
înþeles vreodatã. Era un om profund, plin de înþelepciune,
un om care a cãlãtorit mereu cu valorile înþelepciunii
umane. Cred cã se lãsa condus de istoria ºi filosofia cla-
sicilor antici.
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Aºa era ºi unchiul Fãnel, un om blajin, nu voia sã
deranjeze pe nimeni, încerca pe cât putea sã fie alãturi
de cei apropiaþi sufleteºte necerând nimic în schimb.
Suferiserã prea mult în anii detenþiei, ca sã mai poatã
încerca sã schimbe o lume aflatã într-o schimbare totalã
în rãu. Distrugerea tuturor valorilor a dus implicit la ani-
hilarea celor care încercaserã sã atragã atenþia asupra
a ceea ce a urmat pe parcursul anilor. Doi oameni inte-
gri, care nu au acceptat compromisurile regimului ºi
care au adunat o viaþã în sufletul lor toatã durerea sufe-
ritã, o viaþã de martiri. În acele vremuri de bejenie, de
furtuni, ei au rãmas credincioºi lor înºiºi.

Gândul nostru se va îndrepta totdeauna cãtre ei,
rugându-ne lui Dumnezeu sã-i odihneascã în pace.

Au trãit împreunã în viaþã, au mers împreunã în
moarte, nu i-au despãrþit decât trei sãptãmâni pe drumul
fãrã de întoarcere.

Mihaela Vintilescu 
fiica lui Mihai Vintilescu

decembrie 2003

Mihai Corneliu N. Vintilescu

Nãscut în 1928, august 24, Ploieºti
Decedat, 2002, aprilie 15, Ploieºti.
Perioada de chin: 18 oct. 1949 - 16 oct. 1954 ºi 23

nov. 1956 - 18 dec. 1957, pentru redactare ºi rãspândire
de publicaþii interzise ºi agitaþie publicã, trecere fraudu-
loasã a frontierei.

A urmat cursurile ªcolii elementare nr. 1 de bãieþi,
apoi gimnaziul ºi liceul Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel din
Ploieºti. Terminând liceul în doi ani în loc de patru, s-a
înscris la Facultatea de Istorie din Cluj dar, pentru cã s-a
înscris mai târziu, a trebuit sã primeascã confirmarea de
înscriere de la minister, asta întâmplându-se în 1947.
Nu a reuºit niciodatã sã treacã pe la cursurile facultãþii,
ceea ce l-a marcat pe parcursul anilor.

Arestat în octombrie 1949 ºi dus la Braºov, unde a
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fost condamnat la 10 ani închisoare (perioada 18 oct.
1949-1952), penitenciarul Codlea.

1952-1954, Canal, Peninsula.
1957, Tribunalul Militar Braºov îl condamnã la 7 ani

închisoare, anulând celelalte sentinþe pentru rãspândire
de manifeste contrarevoluþionare împreunã cu ªtefan
Davidescu.

1956-1957, penitenciarul Jilava.
1957, 18 dec. Este eliberat ºi îºi stabileºte domiciliul

în Ploieºti.
1961-1962, urmeazã cursuri de calificare zugrav-

vopsitor, pentru a putea sã se angajeze.
1963-1966, urmeazã cursurile ªcolii de maistru con-

strucþii, unde terminã cu specializarea maistru în con-
strucþii civile ºi industriale, cu medie peste 9,50.

Angajãrile au fost pânã la pensie numai în con-
strucþii, total diferit de ceea ce îºi dorea la început.

ªtefan Ioan I. Davidescu

Nãscut 1927, decembrie 27, Ploieºti.
Decedat 2002, martie 23, Constanþa.
Condamnat la închisoare pentru redactare ºi

rãspândire de publicaþii interzise ºi agitaþie publicã.

Cursul primar l-a absolvit la ªcoala nr. 2, dupã care
a urmat gimnaziul german Sfântul Andrei din Bucureºti,
apoi liceul Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel din Ploieºti. În
1947 se înscrie la Facultatea de Textile, secþia me-
canicã, din Iaºi, unde urmeazã cursurile pânã în vara lui
1948, când este arestat ºi dus la penitenciarul Rahova.

Sept. 1949, judecat la Braºov ºi condamnat la 10 ani
închisoare corecþionalã.

Oct. 1949, dupã contestare, se anuleazã sentinþa ºi
primeºte în dec. 1949 o condamnare de 3 ani fãrã drept
de recurs.

1954, Tribunalul Militar Braºov dã o altã sentinþã,
anulându-le pe celelalte douã, ºi îl condamnã la 4 ani.

1957, Tribunalul Militar Bucureºti: este rejudecat ºi
condamnat la 7 ani închisoare pentru infracþiunea de
redactare ºi rãspândire de publicaþii interzise.
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1959, la expirarea pedepsei, i se stabileºte domicili-
ul forþat la Rãchitoasa, jud. Constanþa, 24 de luni.

1961, i se prelungeºte domiciliul forþat cu încã 24 de
luni, în localitatea Lãþeºti-Feteºti, unde îl reîntâlneºte pe
Paul Goma, pe care l-a cunoscut în 1956-1957 în
închisoarea Jilava.

1963: i-au fost ridicate restricþiile domiciliare.
Din 1963, urmând cursuri de calificare, se angajeazã

pe ºantiere în domeniul construcþii ºi iese la pensie tot
de pe un ºantier, la Constanþa.

În 2001 reuºeºte sã termine cartea Cãlãuzã prin
infern în care descrie grozãviile prin care au trecut ei, ºi
pe care nu mai apucã sã o vadã tipãritã. Cartea este
scrisã la îndemnul lui Paul Goma, cu care pãstrase
legãtura pe parcursul anilor dupã ce-i povestise în
închisoare la Jilava în 1957, celula 36 Reduit, toate pati-
mile prin care au trecut: reeducarea la închisoarea din
Piteºti în perioada 1949-1952.

Se va putea explica suferinþa înduratã atâta amar de
vreme?
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Pe la începutul anilor ’50 executam o pedeapsã de 8
ani temni]ã grea ca deþinut politic ºi lucram în fabrica de
pe lângã Penitenciarul Aiud. Pe atunci temniþa Aiudului
era cel mai mare depozit de inteligenþe de pe pãmântul
românesc. Oameni care formau prima linie de intelectu-
ali în culturã, artã, ºtiinþã, filosofie, medicinã etc., dacã
nu se închinau noilor stãpâni ºi nu le fãceau jocul, erau
urmãriþi, vânaþi, arestaþi, condamnaþi, închiºi, supuºi
tuturor injuriilor ºi loviturilor, tuturor umilinþelor ºi înjosi-
rilor posibile. Prin izolarea de lume, de fapte, de eveni-
mente ºi de orice formã a civilizaþiei umane, se urmãrea
doar îndobitocirea omului. Împotriva noastrã se exerci-
tau constrângeri inumane, foame, bãtaie, izolãri în
celule negre sau celule albe îngheþate ºi tot ce se putea
comite pentru distrugere ºi exterminare.

Aceasta era adevãrata faþã a comunismului, supri-
marea valorilor, nimicirea ºi alterarea culturii, anularea
tradiþiei, falsificarea istoriei, pe care mulþi nu o vedeau
sau nu voiau sã o vadã, mai ales dacã ne gândim ºi la
unii intelectuali din Apusul Europei, iar noi am fost þara
care am dat cele mai multe victime, am suportat cele
mai mari orori, dezastre ºi nenorociri, am trãit cele mai
teribile tragedii. Este destul sã amintim centrele de
reeducare ºi exterminare de la Piteºti, Gherla, Ocnele
Mari, Canal, Periprava, Salcia, Aiud ºi multe alte
ºantiere ale morþii. Aceasta era voinþa ocupanþilor, iar
slugile lor, comuniºtii noºtri, le-au întrecut aºteptãrile
prin zelul depus pentru a le îndeplini dorinþele ºi a ucide
tot ce a avut mai bun acest neam. Iar astãzi, nimeni nu-i
trage la rãspundere pe aceºti criminali.

În atelierul de matriþe-prese unde am fost repartizat
era o atmosferã acceptabilã pentru cã aici lucrau mese-

DUMITRU ONIGA

Nichifor Crainic



riaºi buni ºi în general cei care au fost buni profesioniºti nu s-au pretat la com-
promisuri. Îmi aduc cu plãcere aminte de Augustin Micu ºi Tiberiu Muntiu, pro-
fesori maiºtri de la un liceu industrial din Cluj, Gh. Tondeilã din Buhuºi, Dumitru
Cristea din Constanþa, ing. Sidorciuc, basarabean stabilit în Timiºoara, fraþii Ion
ºi Traian Duca, Iosif Radu ºi Traian Rusan, toþi din Câmpia Turzii, Anton Lavric
din Sighiºoara ºi mulþi alþii. Lucram ca operator la o presã mecanicã. Cu puþinã
atenþie ºi îndemânare, fãceam faþã. Mai târziu am fost luat la matriþerie, unde
am învãþat o meserie bunã care mi-a folosit ºi dupã ce am ieºit din închisoare.
La prese am lucrat cu Ion Brândaº din Bihor, Iosif Brebenaru ºi Gh. Hromatka
din Timiºoara, Ion Vorovenciu din Bucureºti ºi alþii, printre care prof. Ion
Hãlmaghi (care acum este în SUA) ºi cãruia îi împãrtãºeam din creaþiile mele.
Fãceam versuri pe care le transmiteam unor prieteni. Aceºtia le memorau ºi le
transmiteau mai departe. ªi aºa au circulat ºi poeziile mele în lumea deþinuþilor.

Într-o zi, prof. Hãlmaghi mã cheamã sã mã prezinte lui Nichifor Crainic. Am
fost foarte emoþionat numai când am auzit cã pot sã-l cunosc pe marele filosof
ºi poet cãruia îi învãþasem de curând neasemuita baladã „Baldovin ºi
Mãdãlina“ apoi, „Cântecul potirului“, „Eu“ ºi multe alte poezii cu caracter teo-
logic ºi filosofic.

Am ieºit cu multe precauþii în curte, unde lângã o stivã de rumeguº se afla
un om în vârstã, mic de staturã, brunet, slab care spãla niºte piese metalice
într-o tavã mare cu motorinã.

– Domnule profesor, am venit sã vã prezint un bucovinean pe care îl cam
chinuie muzele. Vedeþi dacã este ceva de capul lui.

Hãlmaghi îl avusese profesor pe spãlãtorul de piese din faþa noastrã, la
Universitatea din Cluj.

Ceea ce m-a surprins a fost cã poetul s-a ridicat imediat în piciaore ºi mi-a
întins încheietura mâinii, cãci palma era plinã de motorinã, m-a privit cu niºte
ochi senini ºi adânci, pãtrunzãtori, încât începusem sã roºesc. Apoi a zâmbit
larg ºi m-a întrebat:

– Ai creat poezii aici în închisoare?
– Domnule profesor, îmi recunosc aceastã vinã.
Hãlmaghi plecase ca sã nu fim vãzuþi prea mulþi împreunã.
– Bucovinene, mã bucur cã poezia nu moare nici în cele mai vitrege încer-

cãri omeneºti. Pe umerii voºtri, ai tinerilor, cade o grea povarã, sã duceþi mai
departe idealurile noastre ºi sã cântaþi toate durerile ºi suferinþele care s-au
abãtut asupra neamului românesc. Cred cã se va îndura Cel de Sus sã ne
deschidã cât mai curând porþile închisorilor ºi atunci vom putea pune umãrul ºi
mintea ca sã ridicãm þara aceasta din prãpastia în care a cãzut. Umple-þi,
flãcãule, hambarele sufletului, pentru cã avem ce scrie. Durerile ºi umilinþele
sunt cumplite, dar redresarea trebuie sã fie pe mãsurã. Ne revedem la
Gândirea. O vom face sã strãluceascã mai mult ca în trecut.

Pe atunci mai speram „sã vinã americanii“ ºi sã ne scape de robie. Noi încã
nu ne dãdeam seama, la acea orã, cã apusenii ºi iancheii ne dãduserã cu
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colac ºi lumânare lui Stalin ºi toate speranþele noastre erau zadarnice.
Am plecat ºi eu repede ca sã nu fiu vãzut de turnãtori sau gardieni.

Rãmãsesem cu o puternicã impresie. Când te uitai la el, vedeai un om slab ºi
amãrât cu haine ponosite ºi murdare, dar când începea sã vorbeascã pur ºi
simplu te copleºea. Avea o putere lãuntricã ce o exercita asupra celor din jur,
o personalitate ce domina.

Dupã aceea, mã interesam unde lucreazã ºi mã duceam sã stau de vorbã
cu el. De fiecare datã se bucura când mã vedea. Prima datã mã punea sã-i
recit noutãþile. Mã corecta, îmi schimba unele cuvinte, îmi dãdea unele sugestii
ºi multe, multe îndemnuri. Când lucram în schimburi diferite ºi ne întâlneam
doar în treacãt, la intrarea sau ieºirea din schimb, îmi striga de departe: Ne
vedem la Gândirea, bucovinene!

Pânã a-l întâlni pe Nichifor Crainic, nu prea eram convins de menirea mea
ca poet, mã consideram un fel de amator, îmi ziceam „eh, românul e nãscut
poet“ ºi slavã Domnului sunt poeþi destui, aºa cã ceea ce fac eu este egal cu
zero. Dânsul m-a obligat sã iau totul în serios:

– Poezia nu e joacã sau distracþie. Ai talent, manevrezi bine cuvintele ºi le
dai o anumitã sonoritate ce-þi este specificã. Sunã frumos. Dezvoltã aceastã
laturã ºi vei avea surprize. Talentul dat de Dumnezeu sã nu-l îngropãm cãci cu
ce agonisealã ne vom prezenta când va veni Stãpânul?

ªi aº putea spune cã dupã întâlnirea cu acest titan al culturii, mi-am recon-
siderat pãrerile în ceea ce priveºte poezia ºi altfel am început sã gândesc ºi sã
lucrez. Mi-a insuflat o deosebitã încredere care m-a cãlãuzit de atunci mereu.

Ca om, avea destule slãbiciuni. Suporta greu închisoarea ºi suferea mai
mult ca oricine de toate mizeriile la care eram supuºi, dar mai ales suferea de
foame ºi de frig. Mulþi îl condamnau pentru slãbiciunile lui ºi circulau fel de fel
de rãutãþi, lansate în mare parte de turnãtori ºi de administraþie. Serviciul dez-
informãrii lucra din plin ca sã ponegreascã, iar ofiþerii politici fãceau tot posibilul
sã înjoseascã ºi sã punã în situaþii penibile mai ales personalitãþile, ca sã poatã
acuza ºi dezbina ºi mai ales descuraja, ca apoi sã profite. La fel era ºi cu
Nichifor Crainic. Pe marginea unor slãbiciuni omeneºti scuzabile în asemenea
crâncene împrejurãri se brodau fel de fel de bârfe. Mulþi se lãsau prinºi în cursã,
fãcând fãrã voia lor jocul politrucilor. Distrugerea valorilor acestui neam intra în
programul lor. L-am apãrat întotdeauna în faþa detractorilor ºi pe cât puteam 
l-am ajutat ºi încurajat. Prea multe nu se puteau face cãci teroarea era mare. Au
fost destui însã care s-au prins în jocul mârºav al comuniºtilor ca sã-l bârfeascã,
sã-l critice ºi unii chiar au scris mai târziu despre el fel de fel de rãutãþi.

ªi totuºi, în acele condiþii groaznice, Nichifor Crainic a creat poezii nepieri-
toare ºi de o rarã frumuseþe. Le învãþam ºi le rãspândeam, iar în clipe grele,
când ajungeam la capãtul rãbdãrilor, în momente de descumpãnire ºi
deznãdejde, te rugai ºi apoi recitai acele poezii minunate, create parcã pentru
sufletul nostru, versuri care te întãreau ºi te înãlþau sufleteºte. ªi astfel timpul
trecea mai repede, durerile se estompau ºi inima îþi era mai uºoarã.
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Ultima datã l-am vãzut prin martie 1953. Era o dimineaþã friguroasã ºi eram
scoºi la closet cu tineta. În timp ce aºteptam sã-mi vinã rândul, în urma mea
apare Nichifor Crainic. Pentru mine a fost o întâmplare nemaipomenitã sã-l mai
vãd. În noaptea aceea fusese o percheziþie barbarã ºi mi s-a plâns cã i-au luat
totul, un pulovãr, o flanelã de corp, pânã ºi periuþa de dinþi. Îi era frig, strângea
pe lângã el o hainã prea largã pe un trup firav ºi slãbit. Tuºea des iar pe faþã i
se putea citi o imensã tristeþe amestecatã cu disperare. Prea multe cuvinte nu
am putut schimba. Atât am putu sã-i spun:

– Lãsaþi, domnule profesor, cã de acum se încãlzeºte timpul ºi o sã ne ajute
Dumnezeu sã rezistãm.

– Parcã nu mai pot, sunt terminat.
– Nu vã lãsaþi, nu deznãdãjduiþi, nu vã lãsaþi... ºi a trebuit sã intru în closet

ca sã vãrs tineta ºi sã iau apã. Când am ieºit, a trebuit s-o iau la fugã pe
cealaltã parte de palier, în zbieretele caraliilor. M-am întors sã-l mai vãd o datã.
Nu am zãrit decât o fãpturã micã, împuþinatã ºi chinuitã ce se estompa în
tremurul lacrimilor ce-mi umpluserã ochii.

ªi omul acesta nu era altul decât unul dintre marii gânditori ºi poeþi al bietu-
lui neam românesc, ce au luminat secolul nostru întunecat.
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Întrebat-am vântul, zburãtorul
Bidiviu pe care-aleargã norul
Cãtre-albastre margini de pãmânt:
Unde sunt cei care nu mai sunt?
Unde sunt cei care nu mai sunt?

Zis-a vântul: Aripile lor
Mã doboarã nevãzute-n zbor.

Întrebat-am luminata ciocârlie,
Candela ce legãnã-n tãrie
Untdelemnul cântecului sfânt:
Unde sunt cei care nu mai sunt?
Unde sunt cei care nu mai sunt?

Zis-a ciocârlia: S-au ascuns
În lumina celui nepãtruns.

Întrebat-am bufniþa cu ochiul sferic,
Oarba care vede-n întuneric
Taine necuprinse de cuvânt:
Unde sunt cei care nu mai sunt?
Unde sunt cei care nu mai sunt?

Zis-a bufniþa: Când va cãdea
Marele-ntuneric, vei vedea.

Unde sunt cei care nu mai sunt? 
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În ziua de 27 aprilie 1998 a decedat la Bucureºti
Nicolae Pârâianu, ofiþer de marinã, inginer constructor
de nave ºi profesor universitar, ºi a fost înmormântat la
cimitirul „ªerban Vodã“.

S-a nãscut în oraºul Tg. Jiu (cartierul Vãdeni), la 8
ianuarie 1904 ºi tot acolo ºi-a fãcut ºi studiile primare ºi
cele gimnaziale, iar cele liceale la Piteºti.

Dupã mamã, se trãgea din Marginea Sibiului (satul
Topârcea), iar dupã tatã se considera urmaº al marelui
ban al Olteniei de la începutul sec. XVIII.

În 1924 a absolvit ªcoala Navalã de la
Constanþa, ca ºef de promoþie, fiind avansat

sublocotenent.
Dupã stagii de ambarcare, efectuate pe

monitoare de Dunãre ºi pe distrugãtoare la
mare, a fost trimis la studii în Italia (Genova),
unde a obþinut titlul de doctor în ingineria
navalã, fiind trecut în corpul tehnic al armatei
(1932).

Ca inginer constructor naval a activat la
Arsenalul Marinei de la Galaþi pânã în ianuarie
1945, când a fost trecut în rezervã cu gradul

de locotenent comandor. 
În aceastã perioadã, când a îndeplinit ºi

funcþia de director tehnic, s-au modernizat cele 7
monitoare fluviale (înlocuirea artileriei grele ºi

dotarea cu armament antiaerian), s-au construit douã
submarine („Rechinul“ ºi „Marsuinul“), un puitor de
mine („Amiral Murgescu“) ºi ºase vedete torpiloare;
personal, a supravegheat construcþia bricului „Mircea“
în Germania (Kiel, 1938-1939) ºi s-a specializat în con-
strucþia de submarine, la Bremen ºi pe ºantierele

C-DOR (R) MIHAI CHIRIÞÃ

Comandorul inginer
Pârâianu Nicolae
(1904-1998)
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navale din Olanda, în acelaºi timp.
Dupã trecerea în rezervã (1945) a

desfãºurat o laborioasã activitate de
proiectare ºi profesorat în construcþiile
navale, la ªcoala Politehnicã (Secþia de
Tehnicã Navalã), IPRONAV ºi ICTME în
Bucureºti ºi la Institutul Mecanico-Naval
ºi ICEPRONAV de la Galaþi (pânã la
pensionarea definitivã în 1977, la vârsta
de 73 ani).

Între anii 1957 ºi 1964, activitatea pro-
fesionalã i-a fost întreruptã, fiind întem-
niþat la Aiud, fiindcã dupã Revoluþia din
Ungaria (1956) ºi-a exprimat în public
revolta faþã de jefuirea þãrii de cãtre „ocu-
panþi“, faptã pentru care a primit o
pedeapsã de 16 ani muncã silnicã, fiind
însoþit la închisoare de profesorii ºi studenþii care
intraserã în grevã, în semn de protest, dupã arestarea sa.

În ceea ce priveºte omul Nicolae Pârâianu a fost
apreciat tot timpul vieþii ca având un caracter ferm ºi
inflexibil, care nu admitea compromisuri, fiind animat
totodatã de simþul onoarei, al adevãrului ºi al dreptãþii,
iar curajul sãu devenise incredibil ºi demn de legendã. 

A iubit marea ºi marina. Din pãcate n-a mai putut
rezista morþii la vârsta de peste 94 ani, pentru ca sã
poatã primi gradul onorific de contra-amiral (r), la care
îl propusese recent Asociaþia Naþionalã a Veteranilor de
Rãzboi.

În relaþiile cu muncitorii a fost înþelegãtor ºi drept,
dar autoritar. Când însã aceºtia au ieºit cu steaguri roºii
ºi au strigat lozinci comuniste pe strãzile Galaþiului, în
ziua de 7 noiembrie 1944, dezamãgit, ºi-a dat demisia.
A fost primul ofiþer al armatei române care a demisionat
dupã 23 august 1944, în semn de protest faþã de noua
tendinþã de orientare politicã în þarã. 

Comandorul Nicoale Pârâianu se înscrie în istoria
marinei române ca o personalitate de vazã în con-
strucþiile navale ºi în învãþãmântul de specialitate, pe
care le-a slujit cu cinste ºi devotament.

Prin dispariþia sa, România a pierdut ºi un bun
român.

Bricul Mircea
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ªocul arestãrii fusese atât de tare, încât mã îndepãr-
tase – nici nu mai ºtiu pentru câte ore – de Acela cãruia
Îi predasem viaþa cu un an în urmã. Teama, gândurile
grele ºi poate chiar zadarnice mã separaserã, în tot
acest timp, de El. Ce slabã este natura umanã! Cum am
putut, în loc sã-L chem pe Dumnezeu ºi sã-I cer aju-
torul, sã irosesc atâtea ore în starea aceasta de pros-
traþie ºi sã mã las în voia a tot felul de cugetãri
nechibzuite? Cãci acum, celula mea era plinã de sfinþii
Sãi îngeri. Însã nu datoritã unui strigãt, a unei chemãri
trãiam acest sentiment al prezenþei divine: ea venise de
la sine, în chip misterios, în sprijinul meu! Încã o datã,
slãbiciunea mã învinse, întunecându-mi starea de bea-
titudine în care mã gãseam...

Uitând lumea de afarã, am cãzut în genunchi pentru
a mã ruga: „Iisuse, Dumnezeul meu, în puþinãtatea mea
sufleteascã Te-am pãrãsit, atunci când ar fi trebuit sã
strig cãtre Tine din cea dintâi clipã a captivitãþii mele! M-am
lãsat furatã de sãrmanele mele simþãminte omeneºti,
neglijând faptul cã Tu erai lângã mine, la dispoziþia mea,
pentru a mã întãri, a mã consola, a-mi da curaj ºi spe-
ranþã! Iartã-mi lipsurile ºi credinþa mea ºovãitoare! Tu
ºtii ceea ce-mi trebuie acum. Tu-mi cunoºti slãbiciunea
ºi-ai venit la mine, Doamne, ca sã-mi înmiresmezi celu-
la, sufletul, duhul cu prezenþa Ta binefãcãtoare. Rãmâi
cu mine, iartã-mã, þine-mã cu putere în mâinile Tale ºi
ajutã-mã sã-mi înfrâng suferinþa, fiindcã sunt nevred-
nicã ºi sãracã, eu, copilul Tãu!“

Nu gãsesc cuvintele care sã poatã exprima uºurarea
pe care mi-a adus-o murmurul rugãciunii mele. Mã sinþii,
deodatã, atât de liberã! Da, pãcii ºi bucuriei care mã
copleºiserã li se adãuga ºi senzaþia libertãþii interioare,

NICOLE VALERY-GROSSU

Fericirea pe care
am cunoscut-o
în închisoare
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cea pe care o resimþi când te-ai împãcat cu Dumnezeu.
Cel care se oferã lui Iisus, prin convertire,  pãºeºte
peste diferitele etape ale încercãrii, pe mãsura trãirii
sale în conformitate cu adevãrata învãþãturã. Momentul
culminant este acela când te simþi definitiv eliberat de
pãcatele trecutului, atunci când trãiai dupã poftele
lumeºti, urmând o cale trasatã de tine însuþi, încrezân-
du-te în spiritul tãu infirm ºi în felul de a vedea în mod
denaturat aceastã lume. Întâlnindu-L pe Iisus, deplin
conºtient de sãrãcia ºi de amãgirea unei vieþuiri vino-
vate, iar El devenind unica nãdejde, crezând în puterea
iertãrii dobândite prin sângele Sãu vãrsat pe lemnul
Crucii pentru izbãvirea întregii umanitãþi, Îl rogi sã te
primeascã în rândul acelora pe care jertfa Sa i-a purifi-
cat ºi aceastã întâlnire cu Hristos aduce, înainte de
toate, o intensã senzaþie de libertate. Insuportabila
greutate a pãcatelor, pe care duhul Sãu ne-ajutã sã le
recunoaºtem, înceteazã pe neaºteptate sã apese pe
umerii noºtri umiliþi, încât putem, de aici înainte, sã
respirãm nestânjenit. Mãrturisirea ºi iertarea pãcatelor
ne-au fãcut liberi...

Trãisem despãrþitã de Iisus din momentul arestãrii
mele pânã în clipa când, graþie harului divin, simþii
prezenþa Sa. Toate orele petrecute departe de El le
vedeam irosite, pierdute, inutile. O, cum le regretam, nu
numai în rugãciunea mea, ci amintindu-mi, fãrã în-
cetare, de primul meu contact cu acest nou mediu
reconfortant. ªi astãzi, încã, regret cã n-am pãºit pragul
celulei mele þinându-l pe Iisus de mânã. Cu El, tot acest
timp ar fi fost plin de fericire ºi de stãpânire de sine. Eu
ºtiam totuºi, simþeam cã am fost iertatã, cã o nouã
etapã a eliberãrii a început în viaþa mea creºtinã. Chiar
dacã, dãruindu-te lui Iisus, aluneci ºi cazi, graþie iubirii
Sale, recunoscându-þi greºeala, chemându-L în ajutor,
El îþi redã, prin iertare, aripile libertãþii mutilate pentru o
vreme.

Existã oare cuvinte care sã exprime fericirea
desãvârºitei pãrtãºii cu Iisus? Treceam prin momente
de extaz ºi murmuram: „Doamne, cum aº putea sã
împãrtãºesc aceasta cu alte deþinute? Nu ca sã mã
fãlesc, dar aº fi vrut atâta sã le îndrum sã se arunce în
braþele Aceluia care este sfânt!“ Când lumina cuprinse
sufletul ºi inima mea devenii asemenea unui copil care

„Pentru Nicole
Valéry-Grossu,
închisoarea este spaþiul
unde Îl descoperã ºi Îl
întâlneºte pe
Dumnezeu – se
întâlneºte cu
Dumnezeu, ar fi poate
mai exact spus –, 
într-un fel de-a dreptul
miraculos, dacã la o
asemenea intensitate a
trãirii deosebirea dintre
natural ºi miracol ar
mai avea vreo semnifi-
caþie. Ceea ce singula-
rizeazã aceastã carte
(este vorba de
Binecuvântatã fii,
închisoare) în seria
memoriilor de
închisoare, cãreia totuºi
îi aparþine, este tocmai
strania ei capacitate de
a fi o minuþioasã,
extrem de obiectivã,
aproape albã relatare
ºi, în acelaºi timp, o
vibrantã, extaticã mãr-
turisire de credinþã ºi
rugãciune, desprinse cu
desãvârºire din contin-
gent.“

Ana Blandiana



primea minunate cadouri fãrã sã le fi meritat, ºi mã ruºinai de lipsurile începutu-
lui meu de viaþã captivã...

Îmi dãdeam din ce în ce mai mult seama cã închisoarea era o favoare pe
care Dumnezeu mi-o acorda ca sã mã pot reabilita, cu mine însãmi ºi cu El.
Arestarea mea nu era, de fapt, decât o întâlnire la care Iisus mã invita pentru a
mã ridica în culmea fericirii! Murdãria patului, foamea, chiar ºi gândul la ai mei,
rãmaºi acasã, nu mai constituiau o povarã.

Cum aº fi fost în stare sã mai acuz pe cei care m-au arestat? Trebuia, dim-
potrivã, sã-i binecuvântez, fiindcã nu erau decât o unealtã în mâna lui
Dumnezeu pentru a mã atrage la El ºi a mã purifica. „Nu, nu voi m-aþi arestat!“,
vorbeam cu mine, gândindu-mã la poliþiºti: „Nu sunt vinovatã cu nimic faþã de
voi. Hristos este Cel care m-a invitat în aceastã închisoare, ca sã parcurg,
împreunã cu El, o bucatã de drum, ca sã-mi descopere ce înseamnã veritabila
iertare a pãcatelor ºi fericirea de neºters a împãcãrii cu Dumnezeu. Voi nu mi-aþi
fãcut nici un rãu ºi nu-mi puteþi face nicicând. Deoarece sunt gata sã sufãr
trupeºte. Puteþi chiar sã mã ucideþi, însã sufletul meu aparþine lui Iisus.“

Am ajuns la concluzia biblicã ºi anume cã Domnul este de partea mea, prin
îndurarea Sa ºi prin dragostea Sa nemãrginitã, iar eu, la rândul meu, îmi luai
angajamentul sã nu-L mai pãrãsesc, cãci, dacã El este locul meu de scãpare ºi
cetãþuia mea, se cade sã-mi aleg eu însãmi, în mod liber, urcuºul pe stâncã ºi
intrarea în cetãþuia ocrotitoare. Totul ne stã la dispoziþie, însã depinde de noi ca
sã profitãm de ceea ce El ne oferã. Or, eu mã aflam, într-adevãr, „sub ocrotirea
Celui Prea Înalt“ (Psalmul 91, 1-2). De aceea, eram hotãrâtã sã-I rãmân cre-
dincioasã, sã nu mã sprijin decât pe El, sã accept binele ºi rãul ca pe un dar din
partea Sa. Doream ca timpul pe care-l aveam de trãit de aici înainte sã fie o
ºcoalã pentru a-L cunoaºte ºi a crede în El mai mult, în scopul purificãrii mele,
prin suferinþã, de toate urmele unui trecut ruºinos...

Întinsã pe pat, nu puteam sã aþipesc, deºi ºtiam cã a doua zi va trebui sã-mi
continuu „manejul“, umblând cu paºi mari, fãrã oprire, de-a lungul celulei, fãrã
sã am dreptul sã mã ajez, cu excepþia orelor de masã. Speram sã rezist, cãci
sufletul îmi era liniºtit în certitudinea pe care o aveam  cã nu mai sunt singurã,
ci sub ocrotirea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, o voce îmi bâzâia neîntrerupt
la ureche: „Cum socoteºti tu sã capeþi ajutorul Domnului cât timp n-ai fãcut
altceva decât sã suporþi urmãrile fidelitãþii tale faþã de lume? Pentru ceea ce ai
fãcut din motive politice vei fi întrebatã la anchetã. Tu nu eºti din rândul celor
care au fost închiºi, interogaþi, pedepsiþi pentru cã au stãruit sã-L mãrturiseascã
pe Hristos ºi sã-I vesteascã învãþãtura... Aceºtia pot sã implore ajutorul lui
Dumnezeu, fiindcã L-au glorificat... Dar cã tu vrei sã te arunci în braþele Sale...
îþi trebuie o oarecare dozã de obrãznicie!...“

Aceste deznãdãjduitoare tentaþii îmi stãpâneau inima ºi-o rãneau. Eram pur
ºi simplu împãrþitã între convingerea profundã cã Dumnezeu mi-a iertat totul ºi
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un sentiment care, infiltrându-se ca un ºarpe veninos, izbutea sã-mi otrãveascã
bucuria libertãþii totale dãruite de Dumnezeu, îndeosebi dupã agitaþia celor douã
nopþi de nesomn, când reuºii sã scot în evidenþã tot rãul care era în mine.
„Doamne, cu toate cã nu sufãr pentru cauza Ta, ajutã-mã sã mã comport
creºtineºte, deºi nu Te-am mãrturisit în zilele libertãþii, timp de atâþia ani; sã pot,
mãcar acum, sã pot sã Te proslãvesc, pânã la capãt, în puºcãrie, înaintea tutu-
ror, de la gardianul care mã supravegheazã pânã la tovarãºele mele de nenoro-
cire pe care le voi întâlni într-o zi, cãci n-am sã rãmân, fãrã îndoialã, veºnic sin-
gurã într-o celulã...“

Dacã putui rezista la torturile folosite de anchetatorii Securitãþii, cu perse-
verenþã, cu dibãcie ºi, mai ales, cu o cruzime rarã, aceasta se datoreºte numai
ºi numai rugãciunii. Mã scãldam, ca sã zic aºa, în rugãciune ºi în cuvintele sfinte
ale Scripturii, ceea ce mi-a permis sã îndur toate chinurile, fãrã sã implic alte
persoane, pe care satrapii mei nocturni le vroiau încriminate prin „declaraþiile“
mele.

Un alt lucru m-a susþinut: încredinþarea cã numeroºi credincioºi români
stãruiau în rugãciune pentru mine. Le simþeam gândurile pioase împreunându-se
cu ale mele ºi, în mare parte, graþie lor, veneau îngerii sã mã îmbãrbãteze. Da,
toate aceste strigãte cãtre Dumnezeu au fost ascultate: rugile mãicuþei mele
(am aflat acestea mai târziu, dupã eliberare, cã ea se ruga, noaptea, ore în ºir)
ºi cele ale unui grup de credincioase, care posteau în fiecare vineri ºi se
întruneau sã se roage pentru mine...

Cel rãu, Ispititorul, încercã în mai multe rânduri sã mã îndepãrteze de la
calea cea dreaptã prin obosealã ºi nenumãrate frãmântãri. Dar, slavã Domnului,
totul a fost în van! Parcã pluteam neîncetat, dincolo de zidurile puºcãriei, ridi-
catã de îngerii mei pãzitori deasupra durerilor ºi a depresiunilor trupeºti.
Devenisem un punct de întrebare pentru conducerea închisorii, care se întreba,
probabil, de unde provenea rezistenþa mea. Nu pot sã nu mãrturisesc cã îngerii
mei pãzitori nu m-au auzit plângând, câteodatã. Ba, uneori, protestam la
interogatorii contra mijloacelor folosite ca sã mã facã sã vorbesc. Nu pot nega
de a fi fost, în anumite momente, deprimatã, dupã ce zile întregi eram supusã
„manejului“ ºi anchetelor sau altor „metode“, în vederea denunþãrii persoanelor
inocente. De câte ori nu m-am prãbuºit pe cimentul celulei, plângând în rugã-
ciunile mele ºi cerând ajutorul Celui de Sus! ªi acest ajutor indispensabil venea
întotdeauna: O putere supraomeneascã îmi invada sufletul, permiþându-mi sã
continuu itinerarul pe care l-am ales de bunã voie...

Textul a fost publicat, în limba francezã, 
în revista „Catacombes“ (oct.-dec. 1991), care apãrea la Paris.
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Urmare a unui program de cercetare am realizat în
anul 2004 câteva interviuri cu mai multe doamne, foste
deþinute politice, care au acceptat sã îmi povesteascã
experienþa lor concentraþionarã. Încarcerate la în-
ceputul anilor ’50, aceste doamne au fost amnistiate în
1955 ca urmare a Convenþiei de la Geneva. Deoarece
au dorit sa rãmânã anonime, vor apãrea în text ca
doamnele M., Z. ºi S.

Vãzutã ca o experienþã umilitoare, traumatizantã ºi
intensã, viaþa în închisorile comuniste se prezintã în
discursul acestor doamne ca o amintire dureroasã. Ea
a rãmas întipãritã în memorie pentru totdeauna mar-
când viaþa acestor femei. Exteriorizarea acestor
amintiri prin punerea lor în discurs poate determina o
eliberare, chiar dacã tardivã. 

La începutul anilor ’50 comuniºtii au declanºat un
nou val de represiune ce a dus la intensificarea
arestãrilor. Femei ºi bãrbaþi, tineri ºi bãtrâni erau
arestaþi, duºi la Securitate pentru anchetã, fãcutã de
multe ori sub torturã, judecaþi într-un simulacru de pro-
ces, condamnaþi pentru vini de multe ori imaginare ºi
apoi aruncaþi în închisori. Jilava a fost una din închiso-
rile în care comuniºtii au terorizat mii de oameni, fiind
una de tranzit. Aici erau aduse persoanele judecate
care aºteptau sentinþa ºi repartiþia în alte închisori pen-
tru ispãºirea pedepselor sau acei care aveau neºansa
de a fi rejudecaþi sau reanchetaþi, aduºi la Jilava pentru
„un supliment de anchetã“, cum se spunea. 

Dar iatã cum povestesc cele trei doamne viaþa lor la
Jilava. 

Dupã proces au fost duse la vestita închisoare în

CLAUDIA DOBRE

Viaþã cotidianã
la Jilava
(mãrturiile a trei
foste deþinute politice)

Despre Claudia
Dobre vezi „Memoria“
nr. 46, pg. 78-79.



furgonete, purtând bineînþeles celebrii ochelari negri.
Ajunse la Jilava, ele au fost repartizate în cele patru
celule destinate femeilor. Celulele aveau câte trei rân-
duri de paturi suprapuse, o celulã putând gãzdui chiar
80 de deþinute, unele dintre ele aparþinând aceluiaºi lot
de judecatã. 

Ferestrele celulelor erau bãtute în cuie, iar în
mijlocul camerei se afla o sobã în care deþinutele tre-
buiau sã aprindã focul iarna pentru a se încãlzi. De re-
gulã li se dãdeau crengi verzi ce se aprindeau greu ºi
care fãceau mai degrabã fum decât sã încãlzeascã. „La
Jilava ne-au dus într-o camerã cu foarte multã
umezealã, curgea apa pe pereþi! În camerã aveam
celebrele tinete ºi un hârdãu cu apã, dar aceastã apã
era verde pentru cã nu eram lãsate sa spãlãm bine
hârdãul“, povesteºte doamna Z. 

Mâncarea era îngrozitoare, uneori imposibil de mân-
cat. Doamna M. îºi aminteºte: „Hârdaiele cu mâncare
erau aduse pânã la uºã de cãtre bãrbaþi deþinuþi, apoi
noi le transportam în camerã. Odatã mâncarea mirosea
aºa de rãu încât gardiana care ne supraveghea îºi
legase batista la nas. Altãdatã, ni s-au adus celebrele
jumãri în interiorul cãrora miºunau viermii.“ Regimul
acesta alimentar precum ºi bromul pus în mâncare
fãceau ca, dupã câteva luni, menstruaþia femeilor sã se
opreascã. Când sosea aceastã perioadã mai delicatã,
deþinutele primeau o bucatã de vatã ºi o canã de apã
în plus faþã de norma obiºnuitã.  

Mâncarea îngrozitoare de la Jilava a devenit un sim-
bol al acestei închisori ca ºi lipsa igienei. Femeile tre-
buiau sã îºi facã nevoile în tinetele ce se gãseau în
camerã ºi sub privirea tuturor. Doamna S. povesteºte:
„La Jilava a fost îngrozitor. Aici am cunoscut tineta.
Eram pudicã ºi nu eram obiºnuitã cu aceastã comuni-
tate a femeilor. Pentru mine a fost un ºoc sã vãd femei
conversând în timp ce îºi fãceau nevoile.“ 

Toaleta zilnicã trebuia fãcutã tot în camerã. Celula
de închisoare devenise o comunitate închisã unde totul
se fãcea sub privirea celorlalte. Individul era anihilat
total. Comuniºtii urmãreau astfel umilirea ºi alienarea
totalã a deþinutelor. Pentru un simulacru de igienã,
doamnele închise în aceste celule erau duse o datã la
douã sãptãmâni sã facã un duº, camera duºurilor aflân-
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du-se într-o altã laturã a închisorii. Duºul era mai
degrabã o metodã de torturã decât un mijloc de igienã.
Femeile trebuiau sã se spele în grabã, în cinci-zece
minute. Apa era de regulã fie foarte rece, fie foarte
fierbinte ºi se oprea brusc. În acelaºi timp scurt femeile
îºi spãlau ºi lenjeria pe care apoi o îmbrãcau udã. Dacã
nu se grãbeau, la ieºirea de la duº erau lovite de gar-
dience. Totul se fãcea în mare grabã. 

Prezenþa tinetelor în celulã, duºul fãcut în grabã,
mâncarea îngrozitoare au devenit simboluri ale Jilavei,
simboluri ale mizeriei ºi umilinþei la care au fost supuse
deþinutele politice. Un alt semn al umilinþei, devenit un
adevãrat stigmat, era obligaþia de a purta zeghea.
Deþinutele purtau hainele lor, iar pe deasupra aceastã
uniformã a închisorii, confecþionatã dintr-un material
îngrozitor care zgâria pielea. 

Viaþa la Jilava era îngrozitoare de obicei, însã pen-
tru persoanele care au fost închise la Jilava în iarna
anului 1954 a fost de-a dreptul oribilã. Doamna M.
rememoreazã acele zile: „În februarie 1954 a fost fur-
tunã mare de zãpadã. Zãpada ajunsese pânã la
înãlþimea caselor. Se povestea atunci cum un deþinut
care tocmai fusese eliberat de la Jilava a trebuit sã se
întoarcã la închisoare din cauza furtunii. Ironia sorþii!“
Doamna Z., reluând descrierea iernii anului 1954 la
Jilava povesteºte la rândul sãu: „Mi-au îngheþat mâinile
ºi picioarele. Am chemat medicul dar nu a avut ce sã
îmi facã. Fetele îmi dãdeau sã mãnânc sau îmi legau
lingura de mânã ca sã pot mânca singurã. Am rãmas
sub zãpadã pânã la sfârºitul lunii martie.“

La Jilava deþinutele se puteau plimba câte o jumã-
tate de orã pe zi în curtea interioarã. Plimbarea se
fãcea în cerc ºi cu mâinile la spate, vorbitul fiind
interzis. Primirea de pachete sau scrisori de acasã era
interzisã la Jilava. Orice comunicare cu exteriorul pro-
priei celule era interzisã. A comunica cu cei din afara
celulei devenea astfel un mijloc de a eluda sistemul ºi
de a i se opune. Deþinutele politice de la Jilava fãceau
tot ce puteau ca sã afle veºti din exterior. O bucãþicã de
ziar, veºti transmise prin morse, întrebãri adresate
noilor veniþi sau aflaþi în tranzit de la o închisoare la
alta, peste tot se cãutau informaþii despre lumea de
afarã. 
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Uneori deþinutele trebuiau sã spele cãmãºile ºi
lenjeria militarilor ºi a gardienilor care le pãzeau. De
multe ori ele se rãzbunau, mai ales când acestea erau
foarte murdare, rupându-le. Spãlatul lenjeriei nu era
însã lucrul cel mai neplãcut la Jilava. Doamna M.
povesteºte cum „odatã, în timp ce spãlam lenjeria gar-
dienilor, unul dintre ei a vãzut cã tremuram de frig ºi 
mi-a zis sã intru în cãmãruþa lui ca sã mã încãlzesc.“ 

Viaþa cotidianã la Jilava era îngrozitoare. O razã de
luminã încãlzea însã acest infern: intensa activitate cul-
turalã ce se desfãºura în celule ºi care devenise o
formã de rezistenþã împotriva sistemului comunist, dar
ºi o metodã de supravieþuire a celor închiºi. Se învãþau
limbi strãine, se spuneau poezii, se povesteau romane
ºi filme, se þineau conferinþe pe diverse subiecte, iar
femeile care nu îºi pierduserã credinþa fãceau rugãciu-
ni. Doamna Z. evocã cu mândrie imaginea unui mediu
unde cultura era singura în mãsurã sã le smulgã din
lumea în care rãul devenise o banalitate a vieþii lor coti-
diene: „Era o societate distinsã în celula noastrã de la
Jilava. Soþii ale foºtilor miniºtri, profesoare universitare,
profesoare de liceu, secretara ambasadei americane
care ne învãþa engleza… Vorbeam între noi mai ales în
francezã ºi germanã ca sã nu ne înþeleagã gardienii.
Foarte multe femei se rugau ºi toatã lumea povestea
câte ceva.“ 

Cum era vorba de o comunitate de 80 de femei, era
firesc sã aparã ºi certurile. „Ne certam între noi, uneori
pentru nimic. Chiar ºi pentru o bucãþicã de pâine. ªefa
camerei, toate camerele aveau o ºefã, trebuia sã dis-
tribuie pâinea tãiatã deja, deci sã distribuie toate
bucãþile, care erau mai mari sau mai mici. Atunci înce-
pea cearta. Fiecare vroiam o bucatã de pâine mai
mare, totuºi ºi bucãþile mici trebuiau împãrþite.
Tensiunea în celule era foarte mare. Erau zile când ne
înþelegeam bine ºi zile când ne certam din te miri ce.“
povesteºte doamna M.  

Amintirile vieþii cotidiene în închisoarea de la Jilava
sunt amintiri dureroase. De altfel, una dintre doamnele
care mi-au povestit despre experienþa dumneaei la
Jilava aprecia cã aceastã închisoare a fost un adevãrat
centru de exterminare. „Dacã scãpai de la Jilava aveai
ºanse sã supravieþuieºti închisorii.“ Toate cele trei
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doamne au pãstrat amintiri traumatizante despre timpul
petrecut la Jilava. Aceastã adevãratã „Bastilie a
României“, cum o numea una dintre doamne, a
reprezentat un pol al umilinþei îndurate de fostele
deþinute politice. 

Experienþa închisorii comuniste a fost o experienþã-
limitã pentru aceste doamne. Lupta, reînnoitã în fiecare
zi, pentru supravieþuire a impus o luptã în primul rând
contra propriului corp. Tãria de caracter a acestor femei
le-a permis sã împingã cât mai departe limitele tole-
ranþei personale, sã depãºeascã foamea ºi setea, sã
îndure frigul, lipsa somnului ºi tratamentele inumane la
care au fost supuse.  
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De voi fi fost cândva ciorchine,
Sunt azi o boabã stoarsã-n teasc

În flãmânzenia din mine,
Turnaþi o zeamã ºi renasc.

Nichifor Crainic, Cântecul foamei

În casa unchiului meu, construitã de el, din str.
ªcoala Floreasca nr. 30, Bucureºti, familia a trãit fericitã
cu cei doi copii – Ileana ºi Alexandru – veseli, frumoºi,
sãnãtoºi ºi cuminþi. În sufragerie se petreceau eveni-
mentele plãcute când se adunau cu toþii fie sub luminile
bradului de Crãciun, fie în jurul farfuriilor cu ouãle roºii,
cozonaci ºi lumânãrile de Paºte, fie când Alexandru
venea premiant acasã de la Liceul „Principele Carol“,
povestind cu admiraþie despre profesorul de limba
românã Radu Gyr.

…Dar acum sufrageria e pustie, doar Ileana, ajunsã
bunicã bunã ºi înþeleaptã, îºi aminteºte de cei plecaþI în
lumea umbrelor.

Nu mai sunt nici pãrinþii, nici soþul tandru ºi ocrotitor,
nici fratele vesel, inventiv, adolescent pus pe ºotii – aºa
cum I-a pãstrat în  amintirea ei. Au rãmas doar fotografi-
ile lor, dar într-un sertar, legate cu o panglicã, cu grijã,
sunt 14 cãrþi poºtale, care au mângâiat obrajii plânºi ai
mamei. Atât e tot ce a rãmas de la fratele Alexandru. 

1948, an al tragediei pentru þarã, dar ºi pentru familia lor.
Puiu (Alexandru) era student la Politehnicã, avea 20 de
ani, când un vecin ofiþer roagã pe pãrinþii lui sã pãstreze
niºte arme, pistoale. Atât i-a trebuit tânãrului, care cobora
curios în pivniþã sã mânuiascã, sã citeascã mãrcile, sã
pipãie armele. Le-a vorbit prietenilor despre ele. Zvonul a
circulat, cãpãtând în acele vremuri alte conotaþii.

ECATERINA IONESCU

Scrisori
din penitenciare



Când regimul a avut nevoie de cât mai mulþI „duºmani de clasã“, l-au gãsit ºi
pe Puiu, un miel de sacrificat. Numele de familie cu rezonanþã germanã, Þetler
(ortografiat în penitenciare Zeler, Þendler, Tzeller, Teler...), care cunoºtea limbi
strãine, deci era „cosmopolit“. Uneltind un proces, Securitatea a inculpat  ºi alþi
tineri de pe stradã, ºi astfel „s-a fãcut“ de-o organizaþie anticomunistã.

Tatãl murise, iar mama alerga disperatã la procese, la avocaþi, sã-ºi salveze
fiul. Acuzat ca legionar, directorul liceului a depus mãrturie la proces cã
„legionar“ nu putea sã fi fost Puiu, având la acea vreme… 10 ani.

Pe un petic de hârtie al Tribunalului Militar Bucureºti, Secþia I (dosar 3125 /
1948) mama scrisese completul de judecatã: colonel mag. Vasilescu Mihail,
preºedinte locot. Boieru Ion, cãpitan Grigorescu Chiriac, col. Florea Marian. Câþi
tineri a nenorocit oare acest „complet“ de judecatã, judecatã  strâmbã ºi oarbã?
Alexandru a fost condamnat la 20 de ani detenþie. 

Au trecut anii, mulþi. Doar cele 14 cãrþi poºtale primite de la fratele ei mai
mãsurau anii. Cãrþile poºtale din perioada 1948-1956 – deºi a folosit creioane –
s-au pãstrat bine ºi sunt citite ºi azi. Ele poartã ºtampile de la Piteºti, Aiud,
Gherla, Oradea, Dej, Botoºani. 14 cãrþi poºtale în 18 ani de detenþie, toate cu
ºtampila „Cenzurat“. În 1949 scria cã are dreptul la „o carte poºtalã pe lunã ºi
de a primi tot una“. Scrise mãrunt, abia comunicau ce-ºi dorea, cã era „sãnã-
tos“. Are voie sã primeascã „vitamine, calciu, sirop tonic (dacã se gãsesc), dar
sã trimitã ºi certificatul de rudenie”.

În alta cerea „puþin sãpun, pastã de dinþi, aþã albã, calciu tablete“, vitamine
prescrise de medicul închisorii, 5 pachete de þigãri „Mãrãºeºti“ ºi un cuvânt este
tãiat energic de cenzurã. Scria îngrijorat pentru cei de acasã sã nu-i împovãreze
„dacã cele ce vã cer vã strâmtoreazã materialiceºte vã rog sã-mi scrieþi.
Deoarece de Paºti nu vom fi împreunã, vã rog totuºi sã mã consideraþi în
mijlocul vostru“…

În 31 ianuarie 1949 scria cã are nevoie de „aþã, lânã de þesut mai multã, 10
lame de ras, petice, un ac de canava“... sau cerea „chibrituri, usturoi, calciu
tablete, aþã albã, douã batiste“, nu cerea îmbrãcãminte, cã „ce am cârpesc, aici
n-am nevoie de lux“, dacã totuºi îi vor trimite haine „nu e grabã extremã“.

În martie 1948 scria cã lucra ca „strungar în echipa de noapte“. De la Aiud, în
1948, cartea poºtalã conþinea doar câteva rânduri cã are voie la un pachet de 3
kg ºi adaugã lista oficialã: „slãninã, zahãr, unt presat, unturã, marmeladã bloc,
brânzã“. Dulciurile erau interzise. Sublinia „nu prãjiturã, bomboane, ciocolatã“.

Familia avea un singur sprijin, pe un unchi. Mama fiind casnicã, Ileana ter-
mina liceul… Jenat, cu bun simþ, îi scria mamei îndatoritor: „înþeleg sacrificiile
ce le faci pentru a-mi îndulci existenþa ºi aºtept cu nerãbdare ocazia sã-þi pot
dovedi cã merit dragostea d-tale. Deºi ºtiu cã cele ce-mi trimiteþi îþi îngreuneazã
traiul, te rog totuºi trimite un sãpun de faþã ºi pastã de dinþi, salam, slãninã“. Mai
cerea „unsoare de bocanci, ace de cusut, aþã albã ºi neagrã…, un ghem de pe-
tice pentru cârpit, vaccin antiexantematic…“

Astea cerea un tânãr care avusese atâtea proiecte de viitor, plin de vise, el
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îºi dorea doar aþe, petice, batiste. Batiste folosea ºi mama în plânsul ei neîn-
cetat. Ultima carte poºtalã oficialã o primeºte mama lui Alexandru de la Sfatul
Popular al oraºului Botoºani, din 30 martie 1965 „privind identificarea locului în
care a fost înmormântat în Cimitirul «Eternitatea» din oraºul Botoºani la mar-
ginea de est a cimitirului...“. Actul de deces era din… 21 iulie 1962. Aºa s-a
sfârºit un tânãr student smuls din mijlocul familiei, al colegilor, al lecþiilor, al
cursurilor universitare. Un tânãr care ar fi avut un viitor strãlucit. Pus în lanþuri,
înfometat între ziduri, viaþa i-a fost distrusã, deturnatã. Mama nu l-a mai vãzut
niciodatã ºi a murit imediat ºi ea. O þineau în viaþã doar speranþele  cã Puiu va
veni acasã ºi cãrþile poºtale de la el.

Din mãrturiile scrise de foºti deþinuþi  am aflat adevãrul despre aceste cãrþi
poºtale. Vladimir Dumitrescu, în cartea sa Închisorile mele: „Într-o bunã zi a venit
ºi momentul distribuirii cãrþilor poºtale pentru scris acasã înainte de Crãciun,
fiecare am primit câte o carte poºtalã, dupã ce ni s-au dat instrucþiuni severe cã
nu trebuie sã scriem decât zece rânduri, în care sã spunem cã suntem sãnãtoºi
ºi sã indicãm ce alimente ºi îmbrãcãminte sã ni se trimitã. Pentru toatã brigada
– între 40 ºi 50 de oameni – ni s-au dat douã cioturi de creion, aºa încât au tre-
buit sã treacã ceasuri pânã ce corespondenþa a fost terminatã, fiecare carte
poºtalã fiind atent cititã de brigadier, care mai ºtergea cuvinte ce nu i se pãreau
potrivite. Se ºtie cã în puºcãriile politice ºi în lagãrele deþinuþilor politici hârtia ºi
creionul sunt douã „arme“ a cãror posesiune aduce carcera ºi chiar bãtaia ºi pen-
tru descoperirea unor asemenea unelte „primejdioase“ se fãceau foarte des
percheziþii extrem de severe ºi de meticuloase“ (p. 40-41). De altfel, în camerele
unde scriau era afiºat pe perete textul tip al cãrþii poºtale, pe care trebuia sã îl
respecþi întocmai. Le scriau la colþul mesei, în picioare, pe tocul uºii.

Iar despre petice – pe care le cereau de-acasã, dacã nu de la colegii de
celulã – existã în toatã literatura memorialisticã de recluziune o paginã amarã,
dar genialã în cartea Tortura pe înþelesul tuturor a lui Florin Constantin Pavlovici,
care considera cãmaºa colegului sãu Comãniþã o „arheologie penitenciarã“, ea
avea 300 de petice (în 4 350 de zile de detenþie), din mãtase, pânzã de toate
culorile, date de zeci de alþi deþinuþi. Despre ace m-am lãmurit citind dupã
Revoluþie tot din cãrþile-mãrturii care au apãrut. Astfel, Ion Ioanid în Închisoarea
noastrã cea de toate zilele (vol. I,  p. 28, 29) scrie: „saltelele au fost o sursã per-
manentã de aþã pentru nevoile noastre. Dupã regulamentul închisorii, de câte
ori am fi avut nevoie, ar fi trebuit sã batem la uºã sã cerem gardianului ac ºi aþã“
sau o altã mãrturie „un ac ºi aþã trebuia sã cerem la «raport» ºi ni se dãdea cu
socotealã. Ascunderea acului atrãgea dupã sine intrarea la «neagra»“. „Odatã
am rupt acul din nebãgare de seamã, am anunþat la raport pozna mea, arãtând
capetele acului rupt în douã. M-am ales numai cu o asprã dojanã“, mãrturisea
academicianul Ion Nistor în Amintirile sale. Iatã ºi o altã relatare: „Exista un ac
de cusut fãcut dintr-un os de tata cu care putea sã coasã un fir descusut din
ceva ºi sã coasã altceva. L-a adus acasã. Lucrul ãsta îl impresionase pe Pillat,
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iar pe tata îl amuza cã îl cucerise pe Pillat cu acest ac“, povesteºte actriþa Ileana
Iordache, fiica scriitorului Vl. Streinu (St. Tãnase, Anatomia mistificãrii, p. 431).
Iar din ciclul de  poezii ale lui Nicolae Caratanã reþin: „Iatã într-o cutã o umbrã
de ac / fãcut dintr-o sârmã în curte gãsitã / Boarfele rupte barbar / trebuia sã le
prinzi sã nu geamã“. Iar despre foame: „Ne dau foame cu toptanul / Foame,
foame saci întregi / Saci întregi ºi harabale / Pline vârf cu foame grea / Hectolitri
ºi chintale cântãreºte foamea mea“. În Supa din coji de fasole: „Chiar aºa
gãrgãriþate / Toate sunt cu miezul nul / Dinþi care s-au descusut / Dinþi care-au
trãit destul / în gamelã þi-au cãzut / Într-a mea sunt douãjºapte / coji care înoatã
vag“.

Foamea fãcea ravagii în închisori, pe lângã ordine brutale, înjurãturi, umi-
linþe, lanþuri la picioare, izolare ºi mizerabile condiþii sanitare. Foamea ducea la
masacrarea celor condamnaþi la moarte prin caºexie, leptospirozã, TBC,
hepatitã, febrã tifoidã, eczeme, bube. Schelete, cu burþile lipite de spate, pãreau
mãºti,  sperietori de ciori, cadavre vii…

Despre foamea înduratã în gulagurile româneºti au scris în jurnale ºi memo-
riile lor profesori universitari, medici, academicieni, personalitãþi ilustre.
Consemnez câteva: „dimineaþa ni se dã trei sferturi de cãniþã de apã caldã,
botezatã ceai. E adevãrat cã are vag miros de tei, iar gardianul susþine cã ar fi
având ºi zahãr (…) Masa, la prânz ºi seara se compune din arpacaº, nu din
fasole. Aceastã mâncare de arpacaº, adicã de orz cojit, mâncarea regiunilor
sãrace unde nu creºte grâul (…) în materie de arpacaº sunt tot felul de grade,
de la mâncarea densã, groasã, un pilaf ordinar, pânã la zeama alburie, lungã în
care gãseºti, pe fundul gamelei, ºi douã linguri de boabe.“ O „înºelãtorie a
foamei“, „arpacaºul a fost mâncarea dominantã a puºcãriei“, alteori mâncarea
este „un fel de spãlãturã de vase“, „þi-e foame chiar din momentul când ai ter-
minat de mâncat“ (Cinci ani ºi douã luni în penitenciarul din Sighet. 7 mai 1950-
5 iulie 1955 – Const. C. Giurescu, 1994, p.66, 74).

Teohar Mihadaº  – profesor, scriitor – se destãinuie în pagini zguduitoare în
volumul Pe muntele Ebal, despre cele îndurate în cei 7 ani de detenþie, când a
cãrat 12 ore pe zi, flãmând, la roabã, ars de soare, plin de eczeme, desculþ,
haine nu mai avea, lucra în pijama... ºi culmea, „bandiþii“ scriau acasã cã sunt
sãnãtoºi. Când a fãcut greva foamei i s-a urlat: „poþi sã crãpi. Câºtigã republica
un sfert de pâine pe zi ºi scapã ºi de un bandit“. Arestat la Cluj, în anchete
primea „la prânz lãturi calde de cartofi, care zãceau, cred, în pivniþe, de pe vre-
mea ungurilor, cãci erau încolþIþI ca niºte arici…, seara mehlem bãlos din fier-
turã de orz... decorticat (arpacaº în terminologie marxist-leninistã) sau varzã
acrã“. La Canal: „supã de paste fãinoase ºi mâncare de cartofi cu deºeuri de
carne (!): zgârciuri, urechi, burtã, ochi, buze, falcã, fãtãciuni, copite, anusuri,
spline...“ „...se chema totuºi mâncare dacã o comparãm cu ciorbele de ardei
iute de la Aiud“ (p. 144); „s-au curãþat atunci în perioada ciorbelor de ardei iute
cei bãtrâni, cei cu intestinele mai debile, distroficii, în general. Zilnic mureau câte
cinci, apoi opt, apoi zece, apoi doisprezece...“ (p.116); mai departe spune cã era
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fericit  vara: „eram hrãnit din belºug. Doar era sezonul ºerpilor. Ii prindeam cu
dexteritate de hindus ºi erau foarte mulþi, foiau tufiºurile de ei... eram bine
hrãnit“. La Aiud „ciorba era o nenorocitã de fierturã de gulii. Apa tulburatã cu nis-
caiva sare ºi câteva felii de gulie“…„marþea ºi vinerea în loc de pâine, primeam
turtoi, un bãbuc cam de trei sute de grame“ (p. 111) sau în sezonul ºerpilor de
canal deþinuþii îi prindeau cu dibãcie. Seara mimând cã fierb în gamelã o batistã
„noi fierbeam ºerpii fãrã cap ºi-i serveam cu sare, adicã rasol. Erau delicioºi“ (p.
194). Tot la Canal „dimineaþa un polonic de cafea neagrã din orzoaicã, foarte
discret îndulcitã ºi un sfert de pâine spongioasã. La prânz, un polonic de varzã
fiartã cu apã ºi sare sau arpacaº, iar seara un polonic de arpacaº sau varzã, cu
acelaºi sfert de pâine“ (…) „Brigadierii, pontatorii, turnãtorii o duceau foarte bine.
Primeau mâncare la discreþie, dar mai ales se hrãneau din pachetele confiscate“
(p. 163). Marcel Petriºor, trecând prin Jilava, Gherla, Dej, Aiud, supus izolãrii,
înfometãrii scrie cã mâncau din gamele sparte, lipite cu sãpun sau cu zdrenþe:
„nici urmã de zgârciuri, de maþe sau de copite, nici urmã de nimic dubios, care le
produsese scârbã la început, nu se mai vedea nimic pe fundul sau pe pereþii
vasului. O poftã nesatisfãcutã îi fãcuse sã lingã totul.“ (Fortul 13, p. 54).

I. Ioanid în cartea sa aratã cã la Piteºti primea „la prânz o gamelã cu ciorbã,
fie cu câþiva cartofi, fie cu varzã acrã, fie cu arpacaº. O datã, ºi câteodatã de
douã ori pe sãptãmânã era «carne». Asta înseamnã cã gãseai în ciorbã câteva
bucãþI de burtã, spãlatã aproximativ ºi deci mirosind puternic sau câteva ºuviþe
din bruma de carne ce se gãseºte pe un cap de vitã. Putea sã-þi cadã în gamelã
ori un ochi, ori o bucatã de buzã  de vacã cu pãrul pe ea, împreunã cu o
puzderie de cioburi de oase ºi mãsele de vitã. A treia posibilitate în zilele de
carne ºi cea mai frecventã, în acea epocã, erau copitele“ (vol. 1, p. 29). Scoºi
la muncã pe arºiþa verii la smuls buruienile dintre morcovi din solul uscat, cu
palmele înþepate, însângerate, aveau totuºi o consolare bieþii oameni: mâncau
„pe sãturate morcovi cruzi“ (vol. 5, p. 69).

Ion Antohe aminteºte de Flax, un deþinut de la Aiud, care cotrobãia în hor-
nurile înfundate cu cuiburi de ciori ºi stãncuþe, prindea puii pe care îi aducea „jos
la unul din focurile care erau în fabricã sau chiar în bucãtãrie, unde-i jumulea, îi
frigea ºi îi mânca; ba, mai invita ºi pe alþii (…) la fripturã de cioarã ºi stãncuþã“
(Rãstigniri în România dupã Ialta, p. 263). Tot Ion Antohe scrie despre
„Socratele României“, Petre Þuþea, cã „uzat de viaþa în puºcãrie, îi lipsea o mare
parte din danturã ºi din cauza aceasta avea oarecare dificultãþi în pronunþarea
unor cuvinte. L-am vãzut când lua masa. Îi trebuia mult timp sã mestece carti-
lage, tendoane, cozi ºi alte asemenea «subproducte», cum li se spunea în
puºcãrie unor asemenea resturi folosite la masa osândiþilor“ (ibidem, p. 453).
Inginerul Dan M. Brãtianu în detenþie la Piteºti, în 1948, îºi aminteºte: „mânca-
rea era îngrozitoare“. Dimineaþa, doi decilitri dintr-un lichid negricios botezat
cafea, însoþit de 100 grame de pâine; la prânz un cartof tãiat în patru, sau trei-
patru frunze de varzã, sau 15-20 boabe de fasole albã, sau douã-trei linguri de
mazãre furajerã plinã de gãrgãriþe, toate acestea într-un litru de apã caldã.
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Seara, o fierturã insipidã de arpacaº“ (Martor într-o þarã încãtuºat – p. 61).
Colonelul Alex. Sadoveanu, nepot al scriitorului Mihail Sadoveanu, îl învãþa în

celularul 1 al Ministerului de Interne pe profesorul Ion Antohe sã nu refuze mân-
carea: „Dumneata bea cafeaua acum dimineaþã ºi eu am sã-þi spun de ce nu tre-
buie sã faci greva foamei, fiindcã ei asta vor: sã scape cât mai repede de noi. Or,
noi trebuie sã luptãm, sã ne agãþãm cu dinþii de viaþã ºi sã ajungem sã apucãm
ziua când þara va scãpa de stãpânirea comunistã“ (p. 98). Dar ºi colonelul, peste
ani de zile, la Aiud, „era numai piele pe os, cu faþa încreþitã ºi pãmântie“.

Petre Pandrea – scriitor, diplomat, avocat ºi jurnalist – în Reeducarea de la
Aiud sublinia cu stupoare cã „Vãzusem generali scrormonind dupã coji de
cartofi ºi mã cutremurasem. Vãzusem deþinuþi scobind tãrâþa caldã a porcilor
pregãtitã de Moº Bârã, bãtuþi cu biciul de gardianul Mayer, care nu-i putuse
alunga. Porcii directorului erau graºi ºi deþinuþii scheleteci, în zdrenþe“ (p. 196).

Banu Rãdulescu, în primul numãr al „Memoriei“ (1990), descrie iadul
Piteºtului, închisoarea studenþilor anticomuniºti, peste 1 000, de la toate facul-
tãþile din þarã, cu diferite condamnãri, unde: „mâncarea a devenit de nemâncat.“
Dimineaþa „ceaiul apã chioarã. La prânz un sfert de pâine (singura pâine în 24
de ore) ºi un polonic de fierturã: arpacaº sau câteva bucãþI de cartofi, sau
imposibila de mâncat ciorbã de burtã, verde, cu bãligarul plutind la suprafaþa
hârdãului (…) cine apuca sã înghitã din ea o lingurã, douã, vãrsa imediat; hâr-
daiele erau duse înapoi neatinse; asta la început; când însã foamea a pus
stãpânire pe închisoare «bandiþii» n-au mai refuzat s-o mãnânce la prânz ºi la
masa de searã“ (p. 21).

Ar fi nenumãrate mãrturii amare, pline de dramatism. Mai amintesc unele
dintre ele. În Biserica furatã, preotul Alex. Raþiu aratã cã în primãvara lui 1953
li s-a dat zilnic „varzã nefiartã cu deºeuri de burþi ºi potroace de animale“ (p. 39).

Tot I. Ioanid  descrie hârdaiele  cu ciorbã aduse cu cãruþa la Salcia. Mai întâi
gardianul „care urma sã ne serveascã a luat cu o mânã polonicul ºi cu cealaltã
a ridicat capacul. Nu mi-a venit sã cred ochilor: toatã suprafaþa ciorbei era nea-
grã de muºte moarte! Aveam sã aflu cã era un lucru obiºnuit. Nu se gãsise
soluþia de a stârpi roiurile de mii de muºte, care nãpãdiserã bucãtãria lagãrului“
(vol. 5, p. 14-15).

Culmea e cã Nic. Popa prefera „mâncarea cu copite de vitã în locul burþii,
deoarece  copitele dãdeau parcã un gust mai plãcut arpacaºului“ (Coborârea în
iad, 1999, p. 71). Venerabilul critic ºi scriitor Barbu Brezeanu, deþinut într-unul
din lagãrele Canalului, mãrturiseºte: „ni se aducea din când în când de la
Constanþa câte un camion cu resturi de oase de la ciorbele restaurantelor“
(„România literarã“, nr. 12/2003).

În închisoare, Pãstorel Teodoreanu, condamnat la 7 ani pentru bancuri
(„defãimare adusã regimului democrat-popular din România ºi a marelui prieten
de la Rãsãrit“), era scheletic, în ultimul hal de slãbiciune. Nu el fãcuse epigrama
despre statuia soldatului rus din Piaþa Victoriei? „Soldate rus, soldate rus / De ce
te-au pus aºa de sus / C-ai dezrobit popoarele? / Sau cã îþi put picioarele?“ 
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Întrebat «cum te simþi Nea Pãstorel în postura de musulman?» el rãspundea
voios «excelent, numai cã îmi lipsesc cadânele».  Nici el nu a supravieþuit mult
dupã eliberare. Uneori, cinic, vesel mima cã bea bere sau descria câte un meniu
«sardanapalic» cãci nu degeaba editase o carte de bucate“ (Zâmbete în iad, N.
Vlad, p. 90).  

Unii prizonieri din lagãrele sovietice vorbesc de foametea înduratã. Astfel,
Vasile Iancu în Fuga de memorie arãta cã „într-un lagãr din Tula s-au mâncat
ºobolani, ºoareci, delicatese“ (p. 97) sau Naum V. Lospa în 50 de luni în robia
sovieticã scria despre foamea din lagãrul Izium – Ucraina, în 1945, cã au mân-
cat cartofi degeraþi „de foame e bunã ºi ceapa degeratã, da’ pãi cartofii“, în cel
mai bun caz aveau de mâncat varzã muratã, castraveþi, arpacaº, caºa“ (p. 155).

Academicianul Onisifor Ghibu, închis la Caracal, scria cã unui deþinut de la
Timiºoara i-a trimis soþia un pachet cu alimente. „Pachetul a fãcut pânã aici trei
zile cu poºta, dar aici, la Caracal, a mai stat pe deasupra încã opt zile, în care
timp toate alimentele s-au stricat“ (Ziar de lagãr. Caracal – 1945, p. 163).

Gh. Zane în Memoriile sale aminteºte de fostul senator Remus Zãgãnescu,
om în vârstã, care a fost bãtut de gardian pentru cã a cerut din pachetul primit
costiþa: „bãtut în cap pânã la sânge cu o costiþã de porc cu oasele ieºite pe
margine“ (p. 183).

Durerea era cã deºi „pachetul primit era semnul cã cei de acasã – sau cel
puþin expeditorul lui – erau în viaþã, dar le arãta, totodatã, prin conþinutul lui ºi
starea lor materialã. Multe din pachetele care soseau în lagãr, mai ales ale
þãranilor, erau sãrãcãcioase ºi aduceau primitorului mai multã mîhnire decât
bucurie.Cele mai triste cazuri erau ale celor care îºi aºteptau zadarnic pachetul
ºi rãmâneau îngrijoraþI ºi pradã incertitudinii ºi presupunerilor care le tulburau
sufletul“ (I. Ioanid, vol. 5, p. 68).

Scrisori mincinoase, dictate, trunchiate, aºa se trimiteau acasã la familiile
amãrâte, ca ele sã creadã cã e adevãrat cã e „sãnãtos“, pentru ca apoi, cu sac-
rificii, sã reuºeascã sã achiziþioneze ceva alimente, þigãri, haine groase, sã le
trimitã celor dragi aflaþi în suferinþã. Dar scrisorile au fost o speranþã de care se
agãþau cei de-acasã.

Scrisori pe care ar trebui sã le citeascã tinerii, sã înþeleagã tragedia unora de
vârsta lor, ca ºi a celor mai în vârstã, sã înþeleagã prigoana comunistã, durerea
familiei deþinutului.

Scrisori mincinoase, foame adevãratã.
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Pe pãrintele Matei Dumitru l-am cunoscut în Spitalul Sf. Spiridon, unde am
lucrat la început ca extern, ºi apoi ca intern prin concurs, la clinica prof. dr.
Gheorghe Chipail. Iniþial, relaþiile noastre erau pur profesionale, dânsul fiind de-
legatul Episcopiei Romano-Catolice din Iaºi pentru asistenþa medicalã a bolna-
vilor din spital. Îmi amintesc cã printre bolnavii internaþi acolo erau ºi prizonieri
germani, unii dintre ei romano-catolici, pe care de asemenea i-a ajutat cu
medicamente, îmbrãcãminte ºi alimente. Fiind vorba de o acþiune umanitarã, în
mai multe rânduri l-am secondat pe pãrintele Matei, deoarece într-unul din
saloanele în care îmi exercitam funcþia erau mulþi prizonieri germani.

În perioada 1946-1947, preotul Matei Dumitru a coordonat Ajutorul Catolic în
Moldova, înfiinþând la Iaºi chiar o cantinã francezã pentru studenþimea ieºeanã.
În aceastã calitate a intrat în conflict cu autoritãþile comuniste locale din acea
vreme, care doreau sã preia aceste ajutoare în interes personal.

Fiind de acord cu atitudinea sa, în afara legãturilor profesionale între pãrin-
tele Matei ºi mine, s-au creat pe fond intuitiv relaþii de afecþiune ºi stimã reci-
procã, gãsindu-ne pe aceeaºi baricadã de rezistenþã moral-creºtinã.

Îmi amintesc cã într-o discuþie avutã la un moment dat, dânsul îºi punea
întrebarea: de ce lumea creºtinã din aceastã parte a Europei de Est se teme de
moarte, în special preoþii, deoarece, dupã aproape 2000 de ani, Dumnezeu
oferã celor care cred în El ocazia martirajului. Ideea aceasta, mãrturisesc sin-
cer, m-a cutremurat; mi-am dat seama atunci cã faptul de a deveni martir prin
sabia comunistã era un dar de la Dumnezeu ºi dânsul era pregãtit pentru aceas-
ta.

Pentru mine, un preot care trãia cu o astfel de finalitate nu putea fi decât un
preot cu totul ºi cu totul deosebit ºi de aceea încrederea mea în persoana sa
moralã era totalã.

Acesta a fost motivul care m-a determinat, în dimineaþa zilei de 17 iunie
1948, sã iau poziþie când doi agenþi veniserã sã mã invite la Siguranþa Statului
pentru a da relaþii despre câþiva colegi arestaþi. Reuºind sã dispar din faþa lor,
primul gând a fost sã cer ajutorul preotului Matei care, împreunã cu un fost stu-
dent medicinist, Mihai Gheorghiu, m-a ajutat sã pãrãsesc Iaºul. Prin bunãvoinþa
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lor am ajuns în comuna Frumoasa, din fostul judeþ Neamþ, la preotul Klein, ºi
apoi la pãrintele Camil Dancã din Hãlãuceºti, fostul judeþ Roman. De aici, am
plecat la rudele mele din Focºani ºi de acolo la Bucureºti, în primãvara anului
1949.

În acea primãvarã a anului 1949 l-am întâlnit pe pãrintele Matei Dumitru, cu
totul întâmplãtor, pe când treceam prin faþa capelei din Pitar Moº, unde dânsul
locuia provizoriu. Revederea ne-a bucurat deopotrivã. Cu aceastã ocazie am
aflat cã, din motive asemãnãtoare, a fost nevoit sã pãrãseascã Iaºul, care nu
mai prezenta siguranþã.

Ne-am hotãrât sã ne revedem. Eu lucram onorific la Policlinica Spitalului
Griviþa (fost „Vasile Roaitã“), unde am fost vizitat de câteva ori de pãrintele
Matei, pentru probleme medicale.

Cu o lunã înainte de arestarea sa, mi-a fãcut propunerea de a-mi schimba
locuinþa mutându-mã la o fostã gazdã din str. Toamnei nr. 109, la soþii
Georgescu, ºi ei catolici. Am acceptat propunerea, dar într-o dimineaþã din mai
1950 am auzit o bubuiturã în uºã, însoþitã de un strigãt disperat sã deschid, cã
este poliþia. Am reuºit ºi de data aceasta sã dispar, sãrind pe fereastrã.

Între timp, cunoscusem prin preotul Matei pe inginerii Romuald Druºci ºi Nelu
Procopovici – de asemenea fugari. Cu primul urma sã mã întâlnesc chiar în ziua
întâmplãrii, la ora prânzului. Nu îmi aduc aminte în ce scop (probabil pentru a-l
aproviziona cu alimente); am aflat de la ing. Druºci cã preotul Matei Dumitru fu-
sese arestat, iar descinderea de la noua mea locuinþã se explicã prin aceastã
arestare.

Druºci era foarte neliniºtit, mai ales pentru soþia sa, care era însãrcinatã.
Printr-un coleg de-al meu, fugar ºi el, T. Mija, li s-a gãsit o altã gazdã ºi nu ºtiu
prin a cui imprudenþã au fost arestaþi – împreunã cu colegul meu – ºi soþii
Druºci, ºi Nelu Procopovici, ºi bineînþeles toþi cei care i-au ajutat.

Rãmas de unul singur, am reuºit sã supravieþuiesc prin unele relaþii perso-
nale, pânã la sfârºitul lunii octombrie 1951, când am fost arestat, punându-mi-
se în sarcinã tot arsenalul delictelor comuniste.

Între timp, am aflat din presã despre procesul înscenat Legaþiei Franþei din
Bucureºti în care erau acuzaþi de înaltã trãdare pãrintele Matei, secondat de ing.
Drusci ºi de alþii. Tot din presã am aflat despre condamnarea lor la moarte.

Este totuºi o paginã nescrisã despre acest preot martir. Fapta din dosar pen-
tru care am fost condamnat la 20 de ani muncã silnicã este puerilã. Eram acuzat
cã am furnizat preotului Matei Dumitru informaþii referitoare la nemulþumirea
muncitorilor de la atelierele „Griviþa Roºie“, cu privire la salariile pe care le
primeau. În realitate, eu discutasem cu un muncitor ilegalist de la atelierele
respective despre salariile medicilor, afirmând cã nu este drept ca un medic sã
fie mai prost retribuit decât un muncitor. Este adevãrat cã dupã discuþia avutã
cu ilegalistul în cauzã, primul om cãruia i-am relatat aceastã întâmplare, ca pe
un fapt banal, a fost preotul Matei Dumitru. Mi s-a prezentat la anchetã aºa-zisa
„informaþie“, bãtutã la maºinã, dar neiscãlitã de preotul Matei. Eu am negat
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aceastã înscenare ºi am cerut confruntãri cu martori la proces, martori care mi-au
fost refuzaþi fie de instanþele de judecatã, fie de Securitate. Apãrarea, din lipsã
de probe materiale, mi-a cerut achitarea, dar în final am fost condamnat la 20
de ani muncã silnicã, pentru înaltã trãdare. Am fost condamnat nu pentru fapte
deosebite, ci pentru încrederea ºi afecþiunea care mã legau de preotul Matei. În
acest context îmi amintesc de o vizitã fãcutã împreunã monseniorului Schubert
de la Catedrala Sf. Iosif ºi preotului romano-catolic Müller, din comuna Popeºti-
Leordeni. Desigur, au fost ºi alte întâlniri ºi vizite la bolnavi ale cãror adrese nu
mi le mai amintesc.

Marea mea satisfacþie a fost cã am reuºit sã rãmân singur în dosar, nein-
plicând pe nici unul din oamenii care timp de 3-4 ani m-au ajutat. Rezistenþa
mea moralã a fost alimentatã ºi de faptul cã o parte din vremurile de pribegie
am stat alãturi de un om, om-preot, pregãtit pentru martiraj, eu fiind convins cã
supravieþuirea prin acei îndelungaþi ani de suferinþãã a fost un dar de la
Dumnezeu, animat ºi de rugãciunile nepãmânteºti ale preotului martir Matei
Dumitru.

Ca o reacþie la tentativa ocupanþilor veniþi din Rãsãrit pentru distrugerea
poporului nostru, românii se înþelegeau din priviri, îºi strângeau mâinile, îºi
uneau forþele ºi, încrezãtori în Dumnezeul lor, sperau poate prea devreme în
înfrângerea „balaurului roºu.“

Ortodocºi sau greco-catolici, romano-catolici sau reformaþi, erau conºtienþi
cã deasupra Cerului acestui pãmânt se gãsea ºi veghea acelaºi Dumnezeu,
nepãrtinitor, ca Judecãtor Suprem.

Iatã câteva întâmplãri în care semnificaþia dumnezeirii s-a implicat în sufe-
rinþa confraþilor mei.

Cu doi ani în urmã, am plecat la ora prânzului de la serviciu (în timpul rela-
tivei libertãþi) întranumitã direcþie, cu scopul de a ajunge în Drumul Taberei, la
un prieten care mã aºtepta. Nu ºtiu datoritã cãrui fapt m-am urcat într-un
troleibuz – altul decât cel care trebuia. Parcã o forþã nevãzutã m-a împins în acel
troleibuz, conºtient fiind cã nu acela era mijlocul de transport care urma sã mã
ducã la adresa pe care mi-o fixasem. Am continuat drumul depãºind mai multe
staþii, cu intenþia de a coborî ºi a lua troleibuzul adevãrat, dar nu am coborât
decât în cu totul altã staþie unde, într-adevãr, un bolnav, fost deþinut politic
cunoscut de mine, în vârstã de 80 de ani (Constantin Dobre), se gãsea rezemat
de un gard de vreo câteva ore, aflându-se în pragul unui accident vascular cere-
bral.

Bineînþeles, l-am condus acasã cu douã mijloace de transport ºi l-am scos
din aceastã stare. Drumul sãu spre casã i-ar fi fost imposibil, dacã nu ar fi fost
ajutat.

O altã întâmplare este legatã tot de un bolnav în vârstã de 89 de ani, Marin
Bondoc, aflat în supravegherea mea de foarte mulþi ani. În fiecare zi de joi a
sãptãmânii, obiºnuiam sã-l vizitez acasã medical, în drumul meu cãtre serviciu.

Nu ºtiu din ce cauzã, într-o zi de marþi, cãtre ora prânzului, în loc sã-mi con-
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tinuu drumul spre serviciu, paºii ºi-au schimbat direcþia cãtre locuinþa acestui
bolnav. L-am gãsit în pragul casei, pe un scaun de pe care încerca sã se ridice,
fãrã a reuºi ºi fãrã a mã recunoaºte. Mi-am dat seama cã se instala un spasm
vascular cerebral, motiv pentru care l-am internat urgent în clinica de neurolo-
gie a Spitalului Universitar Bucureºti.

Dupã douã sãptãmâni, revenea restabilit acasã. M-am întrebat, atunci, cine
mi-a schimbat paºii ºi gândul de a devansa cu douã zile vizita mea la acest bol-
nav, aflat singur la domiciliul sãu? Ca ºi în primul caz, m-am gândit la o forþã
care mã veghea ºi pe mine ºi care putea fi identificatã cu preotul Matei,
deoarece, aºa cum susþin, baza relaþiilor mele cu dânsul a fost asistenþa me-
dicalã a bolnavilor, iar în profesia mea am multe astfel de „trimiteri“ pe care nu
mi le pot explica altfel. Am început sã cred cã acea mânã nevãzutã aparþine
celui ce a fost preotul martir Matei Dumitru.

În încheiere, voi relata o întâmplare personalã pe care nu mi-o pot explica
decât tot prin aceastã legãturã. Era în dimineaþa zilei de 14 iunie 1990, când la
ora 10 începeam consultaþiile la cabinetul medical AFDPR, din str. Mântuleasa
nr. 10. Era ziua mea de consultaþii la acest cabinet. Plecat de-acasã în acest
scop, nu ºtiu datoritã cãrui fapt picioarele mele înaintau greoi. În general, eu mã
miºc repede pe stradã. Atunci însã se instalase o greutate în picioare, care m-a
obligat sã întârzii. Când am ajuns la cabinet, cu o întârziere de aproximativ 30
de minute, am aflat cã de atâta timp plecaserã minerii veniþi sã devasteze ºi sã
molesteze pe cei aflaþi în aceastã incintã. Întâlnire desigur neplãcutã ºi pentru
mine, dacã aº fi ajuns fãrã întârziere la conultaþii.

Mã întreb... oare cine m-a scutit de aceastã neplãcere?!
Personal, mã simt ocrotit... ªtiu de cine...!!!
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Pe doctorul Francisc Pirré l-am cunoscut în vara anu-
lui 1954, ca deþinut politic la spitalul penitenciar
Vãcãreºti, unde au murit sute sau poate mii de români,
deþinuþi politici.

Pãrea îmbãtrânit înainte de vreme, epuizat de sufe-
rinþele fizice ºi morale care-l copleºiserã. Nu pot sã
spun exact ce vârstã avea, dar cred cã era în jurul a
ºaizeci de ani.

Cu trei ani în urmã fusese smuls din sânul familiei
sale din Arad, unde coordona activitatea medicalã a
unui sanatoriu care-i aparþinea.

Dupã ce i-au naþionalizat aceastã unitate medicalã, a
fost arestat, ca sã nu poatã relata, atât în þarã, cât ºi în
strãinãtate, aceastã flagrantã ºi criminalã decizie a
guvernului nou instalat.

Era alsacian de origine. Strãbunicii sãi fuseserã
aduºi în România în timpul regelui Carol I, pentru a
pune în valoare þinuturile din zona Arad, dupã tehnicile
ºi metodele occidentale.

Medic eminent, onest, educat în spirit creºtin, avu-
sese neºansa de a-ºi pierde soþia înainte de arestarea
sa. Întreþinea doi copii: cel mare – student la Medicinã,
iar celãlalt elev la un liceu din Arad, amândoi deosebit
de înzestraþi.

Dupã arestarea sa, fiul student a fost exclus din fac-
ultate, „ca fiu de duºman al poporului“, formulã nefastã
care avea sã motiveze multe nelegiuiri sãvârºite în acea
perioadã de tristã amintire. Pe lângã cei doi copii,
medicul mai întreþinea douã surori bãtrâne ºi bolnave.

În salonul unde l-am cunoscut ca deþinut bolnav era
nedeplasabil, þintuit la pat. Nu se putea mobiliza, fiind
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total epuizat de un TBC intestinal, pentru care nu
primea tratamentul specific bolii, ci doar câteva
paleative nesemnificative. Scaunele care-l torturau ziua
ºi noaptea ne obligau pe noi, cei mai tineri la vremea
aceea, sã-l ajutãm.

Dupã ce i-am cunoscut suferinþa, ca medic ºi coleg
de detenþie încã în putere (internat fiind pentru o nevral-
gie de trigemen), am simþit obligaþia moralã sã-l iau în
grija mea.

Douã sãptãmâni a durat lupta cu neputinþa de a-l
ajuta aºa cum ar fi trebuit. Deshidratat ºi demineralizat
la maximum, fãrã un tratament adecvat ºi fãrã un regim
alimentar corespunzãtor bolii de care suferea, doctorul
Pirré se stingea ca o lumânare care-ºi trãia ultimele
pâlpâiri, în umedele celule ale Vãcãreºtiului.

Conºtient de tot ce va urma, într-o dimineaþã ne-a
fãcut sã înþelegem cã eforturile noastre sunt inutile ºi cã
ne va pãrãsi; fãrã lamentãri, demn ºi fãrã reproºuri la
adresa destinului.

În salonul vecin se gãsea internat un preot greco-
catolic, Ion Vesa de la Blaj. L-am chemat sã oficieze ri-
tualul creºtin de despãrþire pentru totdeauna de cei
dragi. Pãrintele Vesa, îngenuncheat la patul muribundu-
lui, ºi-a fãcut datoria; l-a confesat ºi l-a împãrtãºit. Apoi,
cu sufletul împãcat ºi cu chipul mai luminat, doctorul
Francisc Pirré ºi-a cerut iertare de la copii  ºi surori,
regretând cã-i pãrãseºte, nu din vina lui, rugându-L pe
Dumnezeu sã-i ocroteascã. În continuare, la fel de
conºtient, a murmurat cu claritate o ultimã rugãciune
implorând Cerul sã-l primeascã întru Împãrãþia Sa. ªi-a
fãcut semnul crucii, dupã care a închis ochii, de unde s-a
scurs o lacrimã... pentru copiii sãi, pentru surorile sale,
pentru toþi cei pe care i-a iubit ºi poate chiar pentru
aceia care l-au trimis la moarte.

Ne-a pãrãsit fãrã zgomot, înconjurat de dragostea
noastrã, dar ºi de durerea acelora care, dupã voinþa lui
Dumnezeu, continuau sã trãiascã un calvar destinat
nouã românilor, ca ºi altor popoare, pentru purificarea
noastrã, pentru redresarea noastrã moralã, pentru a
deveni mai buni, mai drepþi, mai îndurãtori, mai iertãtori,
mai creºtini.
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În perioada 24 – 26 septembrie 2004 a avut loc ediþia a IV-a a Simpozionului
Internaþional „Experimentul Piteºti – reeducarea prin torturã“ organizat de
Fundaþia Culturalã „Memoria“ – filiala Argeº, Primãria municipiului Piteºti,
A.F.D.P.R. – Filiala Argeº, Muzeul Judeþean Argeº ºi Institutul Român de Istorie
Recentã – Bucureºti. Au participat peste 100 de deþinuþi politici din þarã ºi
strãinãtate care au supravieþuit regimului de exterminare din România în anii
dictaturii comuniste, însumând mai mult de 600 de ani de detenþie politicã. 

Simpozionul s-a desfãºurat în douã secþiuni: 
Secþiunea I – „Experimentul Piteºti – reeducarea prin torturã“; 
Secþiunea a II-a – „Opresiunea þãrãnimii române în timpul dictaturii comuniste“. 
La festivitatea de deschidere a simpozionului au fost prezenþi peste 300 de

participanþi, Sala Mare a Primãriei Piteºti dovedindu-se neîncãpãtoare.  
Simpozionul a fost deschis de domnul profesor universitar dr. ing. Ilie Popa,

chairman-ul simpozionului, care a evocat semnificaþia ºi importanþa deosebitã a
evenimentului, solicitând asistenþei pãstrarea unui moment de reculegere în
memoria tuturor victimelor comunismului, apoi a mulþumit participanþilor ºi tuturor
celor care au contribuit la realizarea acestor serii de manifestãri.  În continuare
a dat citire mesajelor primite din þarã ºi strãinãtate (Franþa, Statele Unite ale
Americii, Germania, Republica Moldova) ºi a dat cuvântul câtorva personalitãþi
participante la deschidere. 

Au vorbit: dl. ing. Vadim Pirogan – Preºedintele A.F.D.P. din Republica
Moldova, dr. Tudor Pendiuc – primarul municipiului Piteºti, Ion Varlaam (Franþa)
– Preºedintele Uniunii Mondiale a Românilor Liberi, prof. dr. ªerban Rãdulescu-
Zoner – Preºedintele Alianþei Civice din România, prof. univ. dr. Adoc –
Academia de Arte Plastice Bucureºti, prof. univ. dr. Radu Stancu – Directorul
Muzeului Judeþean Argeº, Doru Braia (Germania), dr. Sergiu Rizescu –
Preºedintele A.F.D.P. – Filiala Argeº, istoric Nicolae Videnie – Institutul Român
de Istorie Recentã din Bucureºti ºi alþii.  

Vorbitorii au subliniat importanþa ºi semnificaþia cu totul deosebitã a eveni-
mentului atât pentru generaþiile prezente cât ºi pentru cele viitoare ºi au mulþu-
mit organizatorilor ºi participanþilor. În cuvântul sãu, domnul primar al municipi-
ului Piteºti a nominalizat atât efortul remarcabil al unor supravieþuitori, oameni
de vârstã înaintatã, cât ºi al unor persoane mai tinere care nu au trecut prin
închisorile comuniste, subliniind în mod special efortul domnului profesor uni-
versitar dr. ing. Ilie Popa – preºedinte al Fundaþiei Culturale „Memoria“- filiala

Memoria în prezent



Argeº pentru organizarea acestor manifestãri menite a scoate la luminã ororile ce
au avut loc în timpul dictaturii comuniste, astfel încât asemenea fapte care duc la
degradarea majorã fizicã ºi psihicã a omului sã nu se mai repete. În încheiere ºi-a
manifestat dorinþa ca aceste manifestãri sã continue ºi în anii urmãtori.  

O prezenþã ineditã a fost participarea învãþãtorului marelui scriitor Marin Preda,
domnul Gheorghe Florea, de 98 ani, care a povestit câteva din pãþaniile domniei
sale în puºcãriile comuniste ºi câteva amintiri despre copilul Marin Preda.

La sfârºitul festivitãþilor de deschidere, câteva grupuri de elevi de la unele din
liceele piteºtene, însoþite de profesorii lor, impresionaþi de cele ºtiute ºi auzite,
au înmânat flori tuturor deþinuþilor politici, supravieþuitori ai holocaustului comu-
nist, prezenþi în salã.    

Dupã încheierea festivitãþilor de deschidere, a avut loc o vizitã a partici-
panþilor la fosta puºcãrie de deþinuþi politici din Piteºti, în care, privatizatã fiind
din anul 1990, funcþioneazã astãzi douã mari firme de construcþii foarte
rentabile. Este de remarcat cã patronul firmei ARGECOM a acceptat sã mon-
tãm  o placã comemorativã pe faþada clãdirii administrative a fostei puºcãrii.
Aici, deºi nu s-a permis vizitarea interiorului clãdirii, au avut loc momente
emoþionante, s-au depãnat amintiri, s-au identificat ferestre cu gratii originale
ale unor celule de torturã prin care au trecut o mare parte dintre participanþi.      

S-a vizitat apoi complexul monumental „Experimentul Piteºti – reeducarea
prin torturã“ unde s-a oficiat o slujbã de pomenire a tuturor martirilor trecuþi prin
reeducãri pentru faptul cã s-au opus bolºevizãrii þãrii, pentru pãstrarea tradiþiilor,
credinþei ºi fiinþei neamului românesc.   

În dupã-amiaza primei zile s-a vizitat expoziþia cu tematica simpozionului
deschisã de organizatori în sãlile Muzeului Judeþean Argeº ºi apoi s-a trecut la
prezentarea lucrãrilor pe cele douã secþiuni în douã moderne sãli ale Muzeului
Judeþean. 

A doua zi s-a continuat prezentarea lucrãrilor pe secþiuni, iar în dupã-amiaza
zilei au avut loc douã mese rotunde cu tematicile simpozionului. 

În total s-au prezentat 72 de lucrãri care vor fi publicate, ca ºi cele de la ediþi-
ile anterioare, în volum. La încheierea lucrãrilor s-a adoptat o rezoluþie pentru
mass-media. 

În a treia zi a simpozionului a avut loc o excursie la monumentele istorice de
la Curtea de Argeº ºi la Barajul Vidraru de pe râul Argeº.   

În final se pot remarca urmãtoarele: 
Dacã în anul 2000, la sondajul efectuat de doctorul Alexandru Popescu de la

Universitatea Oxford, în faþa fostei puºcãrii politice, pe 50 de subiecþi piteºteni,
din care numai 4 au rãspuns cã ºtiu unde se aflã fosta închisoare, iar de aºa
numitul „Experiment Piteºti – reeducarea prin torturã“ nu auzise nimeni, ediþia a IV-a
a Simpozionului a fost reflectatã în aproape toatã presa localã, au fost prezen-
tate secvenþe la televiziunile locale ºi naþionale. 

O parte din volumele editate cu lucrãrile primelor douã ediþii au fost donate
de filiala Argeº a Fundaþiei Culturale „Memoria“ ºi au intrat în patrimoniul a 29
universitãþi ºi biblioteci mari din þarã ºi a 35 de universitãþi, mari biblioteci, pu-
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blicaþii, oameni de culturã din Statele Unite ale Americii, Canada, Australia,
Franþa, Elveþia, Germania, Anglia. 

Este de remarcat faptul cã domnul prof. George W. Breslauer, decan al
Facultãþii de ªtiinþe Sociale ºi Litere de la Universitatea Berkeley din Statele
Unite ale Americii‚ a mulþumit în mod deosebit ºi a transmis cã va introduce
„Experimentul Piteºti – reeducarea prin torturã“ ca obiect de studiu în facultate,
solicitând documente suplimentare.   

În încheiere, prezentãm cele douã mesaje, cel al doamnei Doina Cornea ºi
cel al domnului Cicerone Ioniþoiu, adresate participanþilor la simpozion.

Ori de câte ori mi se oferã prilejul de a mã exprima la manifestãri organizate
pentru cunoaºterea adevãratei feþe a comunismului, mã simt adânc emoþionatã, cu
atât mai mult azi ºi aici, unde Securitatea a reuºit sã împingã tortura la paroxism.

Combinând brutalitatea bestialã cu sadismul diabolic, cel mai cumplit ºi inu-
man aspect al Experimentului represiv mi se pare cã a fost conversiunea con-
stantã a formelor de torturã moralã, deoarece ea punea în joc sentimentul de dis-
perare al celor torturaþi, care se aflau în faþa unui timp linear fãrã altã perspectivã
decât tortura reluatã la nesfârºit. Dar, convergând cu disperarea despre care vor-
beam, mai punea în joc ºi nimicirea încrederii în cei mai apropiaþi din celulã ºi
deveniþi brusc torþionari. Omul de lângã tine era transformat deodatã în fiarã.

Mai era, apoi, ruºinea, iar deþinutul nu mai avea resursele sufleteºti pentru a
rezista suferinþelor fizice, sentimentale, abdicãrii morale, ruºinii, remuºcãrii. Iatã
de ce a fost atât de diabolicã tortura de la Piteºti. Toate aceste dureri de neîn-
durat, oricare ar fi fost ele, sã le considerãm azi sfinte ºi sã le mulþumim celor
care le-au suportat, pentru cã suferinþa lor are, ca orice suferinþã, o valoare
purificatoare. Am credinþa cã martirii de la Piteºti, prin ridicarea lor din Infern, au
luat asupra lor ºi o parte din pãcatele lumii noastre.

Dumnezeu sã-i binecuvânteze!
Mulþumiri organizatorilor!

Doina Cornea

Vã felicit ºi sunt alãturi de Dumneavoastrã în aceastã strãdanie perseveren-
tã de dezvãluire a strãfundurilor monstruosului ºi oribilului Experiment Piteºti ºi
în iniþiativa notabilã de cinstire a þãrãnimii, adevãrata „Talpã a Þãrii“, care s-a
dãruit luptei pentru independenþa naþionalã ºi apãrarea proprietãþii, sub un
regim de cruntã teroare, impus din rãsãrit ºi înfãptuit de unelte autohtone.

Neînfricarea acestor bravi „fii ai suferinþei“ a fost un viu exemplu de dârzenie
ºi luptã curajoasã, afirmat pe tot cuprinsul României.

Suferinþele lor au fost inimaginabile, iar fermitatea lor s-a manifestat în bãtãlii
cu furca ºi coasa în mânã împotriva automatelor, mitralierelor ºi tunurilor ce-i
asaltau ca pe front. 

Dreptul la neuitare ºi la recunoºtinþa urmaºilor face ca astãzi, în Argeº, care
a fost o adevãratã Vale a plângerii, sã-i cinstim pe aceºti apãrãtori ai gliei



133

strãbune ºi sã le închinãm imnuri de mulþumire ºi rugãciuni pentru jertfa lor. 
Este de dorit ca elevii ºi învãþãtorii sã întocmeascã monografii ale satelor opri-

mate, cu evidenþierea prin fapte ºi nume a celor care ºi-au apãrat viaþa ºi avutul. 
Iar Dumneavoastrã, încã o datã, vã mulþumesc pentru acþiunea începutã, dar

mai ales continuatã cu râvnã, conºtiinciozitate ºi profunzime.

Cicerone Ioniþoiu
Paris, 23 septembrie 2004

*
*       *

Gheorghe Mazilu, În Ghearele Securitãþii, ediþia V, 2004
L-am cunoscut pe ing. Gheorghe Mazilu în 1958, când a

fost adus în camera 34 din reduitul de la Jilava, în care mã
gãseam de mai multe luni. Ne-am reîntâlnit în 1959 în fabri-
ca anexã a temniþei din Aiud, iar mai apoi, dupã eliberarea
din închisoare, el în 1962, eu la 31 iulie 1964, ne-am revãzut
de mai multe ori ºi am rãmas prieteni.

În 1980, când a plecat ca turist în Elveþia, a trecut pe la
biroul meu ºi, pentru cã eram într-o deplasare de serviciu,
mi-a lãsat un bilet (pe care îl pãstrez), în care scria cã pleacã

în vizitã în Elveþia ºi a venit sã-ºi ia rãmas bun.
Nu am mai ºtiut nimic de Gicu Mazilu pânã când am primit o scrisoare în

care, printre altele, întreba de numele unuia din deþinuþii de la Aiud, fost forjor
la ªantierul naval din Turnu Severin, care lucrase la atelierul de forjã, condus
în 1959-1960 de el. Ne-am amintit ºi i-am scris cã se numea Popa Gheorghe.

N-am bãnuit atunci cã scrie o carte despre viaþa petrecutã de el în detenþie
ºi, normal, nici el nu mi-a scris nimic despre aceasta, de teama consecinþelor
pe care le-ar fi putut avea pentru mine.

În 1990 ne-a trimis un exemplar din ediþia în francezã a cãrþii sale, apoi unul
în românã, ºi am fãcut în þarã o ediþie de 6 000 exemplare care s-a difuzat prin
librãrii, chioºcuri, difuzori particulari pânã la epuizare.

Ediþia a V-a a acestei cãrþi, revãzutã ºi adãugitã, ne prijeluieºte o remarcã per-
sonalã: noi am parcurs aproape toate cãrþile de memorii referitoare la detenþia
politicã a anilor 1948-1964 ºi, fãrã pãrtinire, deºi Gh. Mazilu nu este literat ºi scrie
fãrã pretenþii, simplu, dând glas durerii sale, dar ºi a unora dintre oamenii pe care
i-a întâlnit aici, este, mi se pare, una din cele mai reprezentative cãrþi ale acestei
perioade tragice din istoria românilor, o mãrturie simþitã, edificatoare.

Mulþi din cei pe care-i cunosc, care au citit cartea, sunt de aceeaºi pãrere.
Volumul are 224 p., costã 70 000 lei ºi se poate obþine de la autorul prezen-

tei semnalãri fie prin telefon, la 021.312.45.12, fie prin mandat poºtal, trimis pe
numele subsemnatului la C.P. 37-149, 024290, Bucureºti, O.P. 37.

Gabriel Gheorghe
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www.ProcesulComunismului.com

Anunþãm cu plãcere apariþia, pe Internet, în ziua de 2.11.2004, a unui spaþiu
dedicat Procesului comunismului. Redãm mai jos o parte din expunerea de
motive. Întreaga lucrare este datoratã dlui Ion Roºca, doctor în educaþie, stabilit
în Canada. 

Acest „spaþiu Internet“ (www.ProcesulComunismului.com) va fi dedicat unui
proces public, intentat celor care au adoptat comunismul, complotând contra
intereselor României (1917-1944), l-au instalat prin teroare ºi genocid (1944-
1964), l-au organizat ca pe un lagãr de exploatare, exterminare ºi alienare
(1964-1989) ºi l-au convertit în final într-un capitalism distructiv, pentru a valori-
fica prada ºi a evita judecata (1989-2004-?).

Pânã va fi gãsit un termen mai potrivit, putem numi acest îndelungat „politi-
cid“, ale cãrui faze formeazã un tot unitar – „comunismul românesc“. Putem
numi gruparea care l-a comis – „Oligarhia (Nomenclatura, Puterea, Reþeaua,
Mafia, Cãpuºa) Comunistã“. Putem  desemna demersul civic reparator prin
„Procesul Comunismului“. Suntem însã conºtienþi cã aceste sintagme, atacate
continuu de propaganda Mafiei, pot produce confuzii, divergenþe, diversiuni ºi
confiscãri. Noi nu dorim sã facem un proces politic al foºtilor membri P.C.R., pe
care îi considerãm mai curând victimele unui proces de compromitere în lanþ. 

Nu negãm interesul analizelor principiilor comuniste de organizare a soci-
etãþii ºi strategiilor recomandate de mentorii marxism-leninismului (aplicate „cre-
ator“ de comuniºtii români). Suntem de acord cã pot fi gãsite explicaþii privind
nocivitatea experimentului din România ºi la acest nivel, teoretic. Dar nu aceas-
ta este preocuparea principalã a acestui spaþiu.

Noi vrem sã radiografiem o crimã concretã, nu sã folosim suferinþele poporu-
lui român drept capital în disputele propagandistice dintre doctrinarii „de stînga“
ºi „de dreapta“, de aiurea. Ne intereseazã, cât mai concret, cine au fost cei
exterminaþi, întemninþati, schingiuiþi, deportaþi, deposedaþi, minþiþi, folosiþi ca
sclavi, dezumanizaþi, compromiºi moral, alungaþi din þara lor – ºi cine a organi-
zat aceastã monumentalã crimã împotriva poporului român. 

Lipsa unui „Nürnberg“ care sã judece la scarã internaþionalã crimele comu-
nismului din Europa de Est, imposibilitatea organizãrii Procesului într-o Românie
aflatã încã sub controlul vinovaþilor – reclamã o intervenþie reparatorie. 

Cum sã judeci o grupare criminalã care controleazã puterea – direct sau prin
complici – în statul care i-a cãzut victimã? Ce sã faci dacã nu dispui încã de... drep-
tatea învingãtorului? În aceste condiþii, nu se poate organiza un Proces normal, în
care acuzaþii sã fie audiaþi de judecãtori imparþiali, dispunând de legi pertinente. 

Nu putem însã sã ne resemnãm pe poziþii neputincioase, fãrã a ne prãbuºi
moral. Situaþiile inadmisibile trebuie denunþate ºi înfruntate, chiar dacã nu dis-
pui de mijloacele de a le rezolva. Datoria de a obþine cele mai bune rezultate în
condiþiile date, te obligã la creativitate. De aceea, noi nu vom ºovãi în a urca
scara: mãrturii, pledoarii, dezbateri, soluþii, acþiuni reparatorii. 
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Pe data de 8 noiembrie 2004 a
avut loc, în organizarea Institutului
Italian de Culturã, a Fundaþiei
Academia Civicã ºi a Comitatus pro
Libertatibus, manifestarea desfãºu-
ratã la sediul Institutului Italian de
Culturã, din Aleea Alexandru 41 din
Bucureºti, sub denumirea 

MEMENTO GULAG 
(zi de studiu despre repre-

siunea comunistã)

În cadrul lucrãrilor, avându-i ca
moderatori pe d-na Ana Blandiana, preºedinta Fundaþiei Academia Civicã, ºi pe
dl. Vito Grasso, directorul Institutului Italian de Culturã din Bucureºti, au luat
cuvântul Vladimir Bukovski (Aºteptând un Nürnberg), Stéphane Courtois (Lenin
– fondatorul comunismului), Romulus Rusan (Cronologia ºi geografia Gulagului
din România), C-tin Ticu Dumitrescu (Ce am urmãrit prin proiectul de lege pen-
tru deconspirarea Securitãþii, promovat în Parlamentul României între anii 1993-
1999, ce modificãri i s-au adus ºi cum s-a ajuns la un rezultat contrar), Dario
Fertilio (Secera ºi svastica), Dorin Dobrincu (Represiunea împotriva þãranilor din
România), Dr. Ion Vianu (Azilele psihiatrice folosite ca instrumente de repre-
siune a opozanþilor politici).

De asemenea, a avut loc o proiecþie DVD, „Memorialul de la Sighet“, o
„Evocare 8 noiembrie 1954“, comunicãrile fiind urmate de dezbateri.

La manifestare au participat personalitãþi ale vieþii politice ºi culturale, foºti
deþinuþi politici, un numeros public.

„Fundaþia Culturalã Memoria“ a fost reprezentatã de dl. Gheorghe
Derevencu, director executiv.

Nu pretindem cã încercarea noastrã e mai legitimã ca altele ºi nu aspirãm ca
Procesul Comunismului sã fie concentrat aici. Dimpotrivã, respingem monopo-
lizarea temei, salutãm orice efort fãcut în aceeaºi direcþie (acelaºi spirit), dorim
sã sprijinim o activitate larg distribuitã, bogatã în conþinut ºi forme. 

Vom fi un spatiu de informare, reflecþie ºi acþiune ºi un instrument de pro-
movare (un „portal“) a iniþiativelor (eforturilor, proiectelor) similare, cu care dorim
sã ne sincronizãm. 

Micul bulgãre informaþional, lansat la 2 noiembrie 2004, va evolua continuu,
încercând sã contribuie la o avalanºã care sã mãture resturile unui trecut care
nu vrea sã treacã, sau nu este lãsat sã treacã... 

*
*        *
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ÞÃRANI  MARTIRI

ÞÃRANI  UCIªI  ÎN  TIMPUL  REVOLTELOR
Adrian Gheorghe, din com. Frãþãuþii Noi, jud. Suceava, în 07.08.1949
Anghel Stanciu din com. Udeni, jud. Teleorman, în iulie 1950
Alexei Filon, din com. Calafinþeºti, jud. Suceava, în 06.08.1949 
Amariuþei, din com. Panciu, jud. Vrancea, în iulie 1950
Arcan Ion, de 14 ani, din com. Vulturu, satul Vadu Roºca, jud. Vrancea, în 04.12.1957
Baruþ I. Ioan, din com. Fizescu Gherlii, jud. Cluj, în 09.1950
Bratu Grigore, din com. Calafinþeºti, jud. Suceava, în 09.07.1949
Burcea Ion, din com. Siliºtea, jud. Teleorman, în 07.07.1950
Buzgan Ion, din com. Apateu, satul Berechiu, jud. Arad, în 02.08.1949
Caciur Vasile, din com. Calafinþeºti, jud. Suceava, în 04.08.1949
Chira Gherase, din com. Odoreu, jud. Satu Mare, în 15.08.1949
Bolog Ion, din com. Tinca, satul Giriºu de Criº, jud. Bihor, în 03.08.1949
Botton N. Gheorghe, din com. Tinca, satul Giriºu de Criº, jud. Bihor, în 03.08.1949
Bubuiocu Ion, din com. Sãlãcuþa, satul Plopºor, jud. Dolj, în 1959
Cabor Constantin, din jud. Vrancea, în 23.07.1950
Crãciun Ion, din com. Batâr, jud. Bihor, în 02.08.1949
Crãciun Radu, din jud. Vrancea, în 23.07.1950
Crãciun Stroe, din com. Vulturu, satul Vadu Roºca, jud. Vrancea, în 04.12.1957
Crãciun Teodor, din com. Vulturu, satul Vadu Roºca, jud. Vrancea, în 04.12.1957
Cristea Enuþ, de 22 de ani, din com. Vulturu, satul Vadu Roºca, jud. Vrancea, în 04.12.1957
Croitoru Alexandru, din com. Ciuperceni, jud. Teleorman, în 07.07.1950
Cuc Mihãilã, de 51 de ani, din com. Ceanu Mare, jud. Cluj, în 08.09.1949
Cuciurea Iarian, din com. Frãþãuþi, jud. Suceava, în 07.08.1949
Cucu Constantin, din com. Dumitreºti, jud. Vrancea, în 01.01.1950
Cucu Neagu, din com. Dumitreºti, jud. Vrancea, în 08.09.1950
Danteº Costicã, din com. Nistoreºti, jud. Vrancea, în 09.1950
Dãnilã Nicolae, din jud. Vrancea, în 23.07.1950
Diaconescu Amfilofie (al lui Pintilie), din com. Calafindeºti, jud. Suceava, în 06.08.1949
Diaconescu Ionel, din com. Calafinþeºti, jud. Suceava, în 06.08.1949
Dimofte Aurel, din com. Vulturu, satul Vadu Roºca, jud. Vrancea, în 04.12.1957
Doboº Aurel, din com. Ciprian Porumbescu, satul Bãlãceanca, jud. Suceava, în 07.08.1949
Ciucureanu Ilarion, din com. Frãþãuþii Noi, jud. Suceava, în 07.08.1949
Colibaºu Olimpia, de 16 ani, din com. Siliºtea, jud. Teleorman, în 07.07.1950

Unde sunt cei care nu mai sunt

Întrerupem temporar publicarea listei alfabetice a celor care au pierit în
gulagul comunist românesc, pentru a face loc þãranilor martiri care ºi-au pierdut
viaþa pentru cã s-au opus, într-un fel sau altul, colectivizãrii agriculturii.



Cozma Alecu, din com. Grumãzeºti, jud. Neamþ, în 1953
Crãciun Aurica, de 16 ani, din com. Siliºtea, jud. Teleorman, în 07.07. 1950
Crãciun-Gheorghe Ghiþã, din com. Batar, jud. Bihor, în 02.08.1949
Faur Petru, de 52 de ani, din com. Sepreuº, jud. Arad, în 31.07.1949
Florea Ion, din com. Olcea, satul Ucuriº, jud. Bihor, în 02.08.1949
Gabor Constantin, din jud. Vrancea, în 1957
Ghiulei Alexandru, din com. Oderu, jud. Satu Mare, în 25.08.1949
Harhon, din com. Tinca, satul Giriºu Negru, jud. Bihor, în 03.08.1949
Hurth Ioan, din com. Craiva, sat Susag, jud. Arad, în 31.07.1949
Hurth Teodor, din com. Craiva, satul Susag, jud. Arad, în 31.07.1949
Hutiu Ioan, de 49 de ani, din com. Craiva, satul Susag, jud. Arad, în 30.08.1949
Hutiu Teodor, din com. Craiva, sat Susag, jud. Arad, în 1949
Iancicãu Mihail, de 50 de ani, din com. Sepreuº, jud. Arad, în 02.08.1949
Ilonca Petre, din com. Apateu, sat Berechiu, jud. Arad, în 03.08.1949
Ionescu Dumitru,  din com. Calafinþeºti, jud. Suceava, în 07.08.1949
Iorga Dumitru, din com. Ciuperceni, jud. Gorj, în 04.07.1950
Irimescu Ilarie, din  com. Pãtrãuþi, jud. Suceava, în 06.08.1949
Kiac Lacyi, din com. Tinca, satul Belfir, jud. Bihor, în 03.08.1949
Lefterache, din jud. Tulcea, în 1942
Mang Ion, 38 de ani, din com. Craiva, satul Chislaca, jud. Arad, în 03.08.1949
Mangu Ioan, din com. Apareu, jud. Arad, în 02.08.1949
Margina Gheorghe, de 43 de ani, din com. Cenei, satul ªomºcheº, jud. Arad, în 03.08.1949
Marin Dumitru, din com. Vulturu, satul Vadu Roºca, jud. Vrancea, în 04.12.1957
Mateoc Alexandru, din com. Batâr, satul Tãut, jud. Bihor, 31.07.1949
Mateoc Flore (al Gherii) din com. Olcea, satul Ucuriº, jud. Bihor, în 03.08.1949
Mateoc Ioan din com. Olcea, satul Ucuriº, jud. Bihor, în 03.08.1949
Moþ Ion, de 60 de ani, din com. Craiva, satul Chiºlaca, jud. Arad, în 02.08.1949
Munteanu Petre, din com. Sepreuº, jud. Arad, în 19.04.1953
Murdara M. Ion, din com. Mãeriºte, satul Mãlãdia, jud. Gorj, în 19.04.1953
Nãstase, învãþãtor din judeþul Muscel, în 1952
Ontica Ion, de 28 de ani, din com. Siliºtea, jud. Teleorman, în 07.07.1950
Pãduþ Pavel, din com. Vâlcele, jud. Olt, în 15.01.1952
Popa T. Stan, din com. Siliºtea, jud. Teleorman, în 07.07.1950
Radu Dana (a lui Chilichii), de 28 de ani, din com. Vulturu, satul Vadu Roºca, jud.

Vrancea, în 04.02.1957
Stana Ion, din com. Sepreuº, jud. Arad, în 07.1949.
Stana Simion, din com. Sepreuº, jud. Arad, în 07.1949.
Stana Simion, din com. Apareu, jud. Arad, în 02.08.1949
Stoian Marin, din com. Siliºtea, jud. Teleorman, în 07.07.1950
Sucigan (tatãl), notar din com. Tinca, jud. Bihor, în 02.08.1949
Sucigan (fiul), notar din com. Tinca, jud. Bihor, în 02.08.1949
Andriºan, din com. Frãþãuþii Noi, jud. Suceava, în 07.08.1949
Ivan Gheorghe, din com. Cefa, satul Bicaci, jud. Bihor, în 07.1949
Leucuþia Matei, din com. Craiva, jud. Arad, în 03.08.1949
Mihãileanu Ioniþã, din com. Taga, jud. Cluj, în 1949
Laza Ristui, din com. Cenei, jud. Timiº, în 20.06.1949
Negulici Marius, din com. Cãlineºti, satul Vrãneºti, jud. Muscel, în 1945. A fost

prima crimã care a precedat campania de colectivizare
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ÞÃRANI  UCIªI  ÎN  TIMPUL  ANCHETELOR
Anghel N. Atanase, de 67 de ani, din com. Drãnic, jud. Dolj, în 03.03.1960
Bãrbuþã I. Anita, din com. Rãcãciuni, jud. Bacãu, în 04.1949
Cãrciumaru Pavel, din com. Însurãþei, jud. Brãila, în 1951
Cãrciumaru Manea, din com. Însurãþei, jud. Brãila, în 1951
Cãrciumaru Marin, din com. Însurãþei, jud. Brãila, în 1951
Criºan Gheorghe, com. Mirisul Mare, jud. Satu Mare, în 1950
Cucu, din jud. Vrancea, în 1957
Dinu Dumitru, de 63 de ani, din com. Dor Mãrunt, jud. Cãlãraºi, în ?
Felciuc Teodor, de 41 de ani, în 1953
Holban S. Ion, din com. Bãrseºti, jud. Vrancea, în 07.1951
Huiman Nicolae, de 49 ani, din jud. Suceava, în 20.02.1958
Iliescu I. Marin, de 67 de ani, din com. Cungrea, jud. Olt, în 21.12.1952
Iordache ªerban, de 80 de ani, din com. Teiu,  jud. Argeº, în 03.1949
Ionescu T. ªtefan, zis Fãnicã, din com. Oarja, jud. Argeº, în 07.1954
Manolache Ion, din com. Strãoaie, jud. Vrancea, în 08.1950

ÞÃRANI  MORÞI  ÎN  DETENÞIE
Aionesei V. Constantin, 63 ani, din com. Voiceºti, jud. Iaºi, în 1962
Alecu C. Rafael, de 55 ani, din com. Pãslari, în 14.02.1953, la Canal
Adam Marin, de 45 de ani, jud. Galaþi, în 1952, la Canal
Almajanu Gh. Gheorghe, de 52 de ani, jud. Gorj, în 05.10.1952, la Canal
Alexandru I. Naum, de 38 de ani, din com. Petreºti, jud. Vrancea, 27.03.1951, la Canal
Alexe I. Mihail, de 71 de ani, din com. Siliºtea, jud. Teleorman, în 10.1961
Anghel Alexandru, de 29 de ani, din com. Sãrãteni, jud. Ialomiþa, în 01.03.1953, la Canal
Anghel O. Gherghina, de 72 de ani, din com. Mozãceni, jud. Argeº, în 06.08.1962,

la Miercurea Ciuc
Balaban C. Mitrache, de 48 de ani, din com. Rãchita de Jos, jud. Dolj, în 30.09.1953,

la Canal
Balcan Gheorghe, de 61 de ani, din com. Slobozia, jud. Cãlãraºi, în 27.03.1961, la Aiud
Barbu Vasile, din com. Stolnici, jud. Argeº, în 10.03.1953, la Fundulea
Bãdescu Marin, de 47 de ani din com. Stolnici, satul Falfani, jud. Argeº, în

30.02.1953, la Gherla
Alexe T. Ion, de 52 de ani, din com. Mihail Kogãlniceanu, jud. Galaþi, în 15.02.1953, la Canal
Amariei Gh. Ion, de 21 de ani, din jud. Botoºani, în 1952, la Canal
Amãriuþei I. Grigore, de 48 de ani, din com. Cosula, jud. Botoºani, în 07.02.1953, la Canal
Ambrus I. Ion, de 21 de ani, din com. Rãcãciuni, jud. Bacãu
Amisculesei I. Filip, de 60 de ani, din com. Rãnghileºti, jud. Botoºani, în 1959, la Canal
Antohi S. Alexandru, de 40 de ani, din com. Rugineºti, jud. Vrancea, în 11.1951
Apostolescu C. Emilia, de 74 de ani, din com Fãlciu, jud Vlasui, în 01.01.1962, la

Miercurea Ciuc
Ardeleanu E. Ilie, de 56 de ani, com. Pecica, jud. Arges, în 21.08.1953, la Canal
Bereþchi D. Victor, de 49 de ani, din com. Acãþari, jud. Mureº, în 06.02.1953, la Canal
Bobosatu Ion, de 59 de ani, din com. Limanu, jud. Constanþa, în 03.02.1961, la Aiud
Bogdan Iordache, din com. Rugineºti, jud. Vrancea, în 11.12.1953, în Balta Brãilei
Bostan Dumitru, de 58 de ani, com. Puieºti, jud. Vaslui, în 29.08.1958, la Gherla
Bratosin Gh. Constantin, de 49 de ani, din com. Dumbrãveni, jud. Vrancea, în

01.03.1956, la Galaþi
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Cãlan I. Simion, de 47 de ani, din com. Murani, jud. Timiº, în 13.02.1952, la Canal
Candet Gh. Ion, de 55 de ani din com. Oniºcani, jud. Bacãu, în 12.09.1952, la Canal
Chiþu Gh. Petre, de 46 de ani, din com. Apele Vii,  jud. Gorj, în 03.02.1953, la Canal
Coadã Constantin, de 49 de ani, din com. Dobroieºti, jud. Ilfov, în 06.05.1953, la Canal
Cocoº I. Alexandru, de 41 de ani, din com. Frumoasa, jud. Teleorman, în 22.06.1953,

la Canal
Beruci I. Alexandru, din jud. Vrancea, în 19.01.1951, la Gherla
Bujeniþã P. Gheorghe, de 61 de ani, din com. Folteºti, jud. Galaþi, în 29.09.1953, la Canal
Butnariu S. Adolf, din com. Orleºti, jud. Vâlcea, în 23.03.1953, la Canal
Buzã I. Dumitru, de 56 de ani, din com. Rusãneºti, din jud. Olt, în 30.10.1952, la Canal
Calafeteanu Alexandru, din Craiova, în 1950, la Gherla
Calafeteanu Mery, din Craiova, la Mislea
Caloianu I. Ion, de 33 de ani, din com. Vetreºti-Herestrãu, jud. Vrancea, în 12.02.1962
Caraman V. Vasile, de 68 de ani, din com. Jorãºti, jud. Galaþi, în 1952
Chelaru Fl. Ioniþã, de 57 de ani, din com. Izvoarele, jud. Olt, în 22.10.1961
Chirilã Ion, preot din com. Crãsnãºeni, jud. Vaslui, în 1954, la Canal
Cocos C. Teodor, de 51 de ani, din com. Ciumuleºti, jud. Suceava, în 25.03.1952, la Canal
Constantinescu, din com. Adamclisi, jud. Constanþa, în 1953, la Canal
Costea, din jud. Constanþa, în 1952, la Canal
Crãciun Ion, de 22 de ani, din com. Ibãneºti, jud. Mureº, în 16.04.1953
Creþu R. Vasile, de 32 de ani, din com. ªtefan-Vodã, din jud. Ialomiþa, în 05.02.1953
Cristache R. Ioniþã, de 60 de ani, din com. Ulieºti, jud. Dâmboviþa, 19.01.1953, la Canal
Cristea Gheorghe, de 43 de ani, din com. Blãceºti, jud. Vaslui, în 19.03.1953, la Canal
Croitoru Ioana, de 27 de ani, din com. Plopii Slãviteºti, jud. Teleorman, în 1960
Cucu C. Ion, de 54 de ani, din com. Dumitreºti, jud. Vrancea, în 05.04.1963, la Gherla
Cucu C. Paraschiv, de 60 de ani, din com. Dumitreºti, jud. Vrancea, în 21.09.1955, la Gherla
Cuzma Ilie, de 65 de ani, din com. Mosniþa Veche, jud. Timiº, în 29.06.1953, la Canal
Curteanu Gh. Constantin, de 63 de ani, din com. Pruniºor, jud. Mehedinþi, în

17.05.1961, la Craiova
Chiº S. Vasile, de 32 de ani, din com Sãuca, jud. Satu Mare, în 12.03.1953, la Canal
Chiþu Gh. Petre, de 46 de ani, din com. Apele Vii, din jud. Dolj, în 03.02.1953, la Canal
Ciubotaru St. Nicolae, de 27 de ani, din com Rãstoaca, jud. Vrancea, în 16.01.1959,

la Gherla
Ciutã I. ªtefan, de 67 de ani, din com. Risipiþii, jud. Dolj, în 15.12.1952, la Canal
Cojoc N. Vasile, de 45 de ani, din com. Puieºti, jud. Vaslui, în 12.11.1952, la Canal
Cojocaru D. Ion, de 55 de ani, din com. Vlãsãreºti, jud. Iaºi, în 1953, la Canal
Corbu Gheorghe, de 62 de ani, din com. Însurãþei, jud. Brãila, în 09.02, 1952, în

Delta Dunãrii
Cotoc M. Nicolae, de 56 de ani, din com. Galicea Mare, jud. Dolj, în 1960, la Canal
Cotoc Nicolae, de 68 de ani, din com Periº, jud. Ilfov, în 1959, la Canal
Dache Nicolae, de 56 de ani, din com. Dãieni, jud. Tulcea, în 12.02.1953, în Balta Brãilei
Darie T. Gheorghe, de 60 de ani, din com. Bãrgãoani, jud. Neamþ, în 21.04.1953, la Gherla
Decusearã Gheorghe, din Fãlticeni, jud. Suceava, în 1959, la Canal
Dimcea St. Marin, de 30 de ani, din com. Brãneºti, jud. Gorj, în 16.12.1952, la Canal
Dina Mihai, de 70 de ani, din com. Poienarii Burchii, jud. Prahova, în 04.12.1954, la Aiud
Dinu Gheorghe, din com. Viºina, jud. Dâmboviþa, în 1961
Dobre Dumitru Gheorghe, de 25 de ani, din com. Petreºti, jud. Dâmboviþa, în

12.03.1953, la Canal
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Dorca Gh. Vasile, de 35 de ani, din com. Lehliu, jud. Cãlãraºi, în 04.07.1952, la Canal
Dumitrache D. Ion, de 41 de ani, din com. Slobozia, jud. Cãlãraºi, în 05.02.1953, la Canal
Dumitraºcu T. Dumitru, de 49 de ani, din com. Cocoreni, jud. Botoºani, în

29.01.1959, la Canal
Enache C. Gheorghe, de 26 de ani, din Craiova, în 07.07.1952, la Canal
Farcaº Ladislau, de 64 de ani, din Reghin, jud. Mureº
Feraru. I. Dumitru, de 46 de ani, din com. Mileanca, jud. Botoºani, în 16.02.1953, la Canal
Florescu Constantin (Vintilã), din com. Vâlcele, jud. Olt, în 1962
Florescu D. Dumitru, de 53 de ani, jud. Vaslui, în 20.02.1953, la Canal
Gavat R. Ion, de 68 de ani, din com. Nãvodari, jud. Constanþa, în 16.01.1953, la Canal
Gheorghe A. Matei, de 29 de ani, din com. Dobroieºti, jud. Ilfov, în 1951
Condor I. Iosiv, de 31 de ani, din com. Sângiorgiu de Pãdure, jud. Mureº, în

03.03.1953, la Canal
Gorgan N. Dumitru, de 59 de ani, din com. Pãtrãuþi, jud. Suceava, la Canal
Gorun A. Gheorghe, de 27 de ani, din com. Dumbrava, jud. Timiº, în 17.01.1953, la Canal
Grecu D. Dãnilã, de 43 de ani, din com. Hârseni, jud. Braºov, în 11.02.1953, la Canal
Guth N. Borbalade, de 37 de ani, din jud. Timiº, în 03.03.1949
Ioan R. Gheorghe, de 42 de ani, din com. Potcoava, jud. Olt, în 17.03.1953, la Canal
Ion N. Visalion, de 66 de ani, din com. Andrãºeºti, jud. Ilfov, în 09.09.1953, la Canal
Ionescu P. Pavel, de 63 de ani, din Caracal, în 12.12.1960
Ivãnescu I. Tache, de 60 de ani, din com. Drãgoeºti, jud. Ilfov, în 29.07.1952, la Gherla
Lazãr T. Costea, de 50 de ani, din jud. Arad, la Canal
Lãptucã D. Stan, de 21 de ani, din com. Bârseºti, jud. Vrancea, în 31.07.1952, la Gherla
Lia I. Dumitru, de 59 de ani, din com. Tia Mare, jud. Olt, în 1962, la Botoºani
Manea Ilie, de 61 de ani, din com. Batâr, jud. Bihor, în 06.08, 1962, la Aiud
Mangu Ion, din com. Strãoane, jud. Vrancea
Manolescu G. Haralambie, de 59 de ani, din com. Odobeºti, jud. Vrancea, în

20.02.1953, la Canal
Mãrioara A. Gheorghe, de 62 de ani, din jud. Dolj, în 02.04.1953, la Canal
Mihãilescu I. Gheorghe, de 47 de ani, din com. Ibãneºti, jud. Mureº, în 20.02.1954, la Gherla
Mihãilescu I. Florea, de 64 de ani, din com. Slobozia, jud. Giurgiu, în 15.02.1953, la Canal
Mihãilescu Mihai, de 60 de ani, din com. Vultureºti, jud. Vaslui, în 28.08.1952
Minea Gheorghe, din com. Cobadin, jud. Constanþa, în 1953, la Oneºti
Miu I. Radu, de 43 de ani, din com. Poeni, jud. Teleorman, în 03.12.1952, la Canal
Mocanu Gh. Ion, de 31 de ani, din com. Rucinoasa, jud. Iaºi, în 12.03.1953, la Canal
Modica Simion, de 63 de ani, din jud. Galaþi, în 30.03.1953, la Canal
Moscu Nicolae, de 59 de ani, din jud. Dolj, în 02.01.1954, la Canal
Munteanu I. Gheorghe, de 57 de ani, din jud. Dolj, în 1960, în Balta Brãilei
Muntean Nistor, de 59 de ani, din com. Bãcia, jud. Hunedoara, în 1959, la Gherla
Oancea Marin, din com. Drãgoeºti, jud. Ilfov, la Canal, dupã 1950
Popescu Sebastian, preot din Râmnicu Sãrat, dupã 1950, la Cavnic
Radnina Vasile, din com. Jibou, jud. Sãlaj, la Botoºani
Ciocârlan Pavel, din com. Baloteºti, jud. Ilfov, în 1951, la Aiud
Amzãr N. Florea, de 52 de ani, din com. Suseni, jud. Argeº, în 1950
Matache Tudorache, de 63 de ani, din com. Sãgeata, jud. Buzãu, în 26.12.1956, în

Balta Brãilei
Mateescu Marin, de 37 de ani, din jud. Vâlcea, în 11.06.1959
Matei Stegaru Alexandru, din com. Gãneasa, jud. Olt, în 1960, la Vãcãreºti
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Mãrculescu Z. Gheorghe, de 62 de ani, din com. Garoafa, jud. Vrancea, în
31.01.1955, la Canal

Mândreanu D. Vasile, de 64 de ani, din com. Seimeni, jud. Constanþa, în 31.03.1952,
la Canal

ÞÃRANI  MORÞI  ÎN  DEPORTARE
Bârzan N. Dumitru, din comuna Raºova, jud. Constanþa
Borº I. Elena, de 56 de ani, din com. Doba, jud. Satu Mare, în 24.06.1961
Capri A. Domenicus, de 57 de ani, din com. Bãlcãuþi, jud. Suceava, în 08.08.1963
Cãmãrãºescu N. Nicolae, de 59 de ani, din Bucureºti, în 07.04.1960
Chivu St. Ana, din Craiova, în 01.08.1963
Curtu Ed. Melania-Rozalia, din com. Feteºti, jud. Ialomiþa, în 10.08.1959 
Crãciun C. Ioan, din com. Beba Veche,  din jud. Timiº, în 03.07.1956
Crãescu P. Constantin, de 44 de ani, din com. Drânceni, jud. Vaslui, în 21.02.1961
Cristea D. Radu, de 33 de ani, din com. Munteni, jud. Buzãu, în 13.06.1959
Daniel P. Ecaterina, de 48 de ani, din com. Cristian, jud. Braºov, în 27.01.1954
Dãrãscu I. Mircea, de 49 de ani, din Bucureºti, în 30.07.1959
Demitsa V. Raimde, de 61 de ani, din com. Cogealac, jud. Constanþa, în 26.01.1961
Derestei N. Maria, de 63 de ani, din com. Sârbi, jud. Bihor, în 10.07.1956
Deszke Iandraº, de 51 de ani, din com. Moacºa, jud. Covasna, în 1956

ÞÃRANI  EXECUTAÞI
ONEÞ, jud. Bihor, condamnat la moarte, executat în 1955 (1956?)  
POP Ion, zis Muscalu, de 46 ani, din com. Groºi, jud. Maramureº, condamnat la

moarte ºi executat în 27.11. 1959, la Gherla   
TODINCA Iancu, de 22 ani, din com. Batãr, jud. Bihor, împuºcat la 03.08.1949
IVAªCU C. Nicolae, de 21 ani, din com. Slobozia Moara, jud. Dâmboviþa, condamnat

la moarte ºi executat în 11.06.1950, la Jilava
LELUÞ Remus, din com. Cuci, jud. Mureº, executat fãrã judecatã în 03.08.1950, la

marginea comunei în care locuia
MATEI Gheorghe, din com. Drãgoeºti, jud. Ialomiþa, executat fãrã judecatã în iulie

1950, la Jilava
BÃRBUÞ I. Ioan, din jud. Cluj, executat fãrã judecatã în 01.09.1956 
MALIÞA Gheorghe, de 31 ani, din com. Apateu, jud. Arad, împuºcat la 02.08.1949,

sub acuzaþia de tentativã de evadare 
MALIÞA T. Gheorghe, de 51 ani, din com. Apateu, jud. Arad, împuºcat la

02.08.1949, sub acuzaþia de tentativã de evadare 
MANGU Petre (al Vasilichii), din com. Sepreuº, jud Arad, executat fãrã judecatã, la

02.08.1949; 
MAROVICI E. Gheorghe, de 33 ani, din com. Niculiþel, jud. Tulcea, condamnat la

moarte ºi executat la 16.06.1954; 
MAHU Gh. Constantin, de 32 ani din com. Motca, jud. Iaºi, executat fãrã judecatã în

pãdurea comunalã, la 09.10.1951 

Numãrul þãranilor uciºi în campania de colectivizare a agriculturii este de zeci de ori
mai mare, dar accesul la Arhivele M.A.I. este limitat.
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Editura Fundaþia Culturalã MEMORIA a publicat urmãtoarele titluri ce pot
fi achiziþionate de la sediul redacþiei: 

Meºterul Manole, antologie literarã alcãtuitã de Al. Husar, Bucureºti, 2004, 332
pag., 150.000 lei

George Bãjenaru, Evaziuni creatoare, eseuri literare, Bucureºti, 2004, 304 pag.,
80.000 lei

Adriana Georgescu, In the Begining Was the End, tradusã din românã de dr. Dan
Golopenþia, editatã de Guy ºi Lidia Bradley, Bucureºti, 2004, 125 pag., 120.000 lei (pen-
tru strãinãtate - 8$)

Adriana Georgescu, La început a fost sfârºitul, prefaþã de Monica Lovinescu,
ediþie îngrijitã de Micaela Ghiþescu, 1999, 240 p., 40.000 lei

Annie Samuelli, Gratiile despãrþitoare, traducere Adina Arsenescu, ediþie îngrijitã
de Micaela Ghiþescu, 2001, 280 p., 75.000 lei

Nicolae Þimiraº, Rapsodii de vacanþã. Cãlãtorie în America de Sud, ediþie îngri-
jitã de Micaela Ghiþescu, 2002, 288 p., 60.000 lei

Nicolae Þimiraº, Rapsodii de vacanþã. Cãlãtorie în Italia, 2003, 192 p., 60.000 lei
Ion ªiugariu, George Bacovia. Studiu critic, cu un cuvânt înainte de Titu Popescu,

2002, 96 p., 49.000 lei

De asemenea, de la sediul redacþiei, mai pot fi achiziþionate titlurile:

Nicole Valéry-Grossu, Hegemonia violenþei – Comunism Totalitarism Ateism,
traducere din francezã de Ileana Cantuniari, Ed. Duh ºi Adevãr, 2000, 280 p., 50.000 lei

Cicerone Ioniþoiu, Nicole Valéry-Grossu. O luminã în bezna exilului românesc,
1997, 344 p., 35.000 lei

Cicerone Ioniþoiu, Victimele terorii comuniste. Dicþionar literele F-G, Ed. Maºina
de scris, 2002, 150.000 lei. Dicþionar literele H, I, J, K, L, Ed. Maºina de scris, 2002,
180.000 lei. Dicþionar litera M, Ed. Maºina de scris, 2004, 200.000 lei

Constantin Fântânã, Sentinþa, roman, Ed. Fundaþia Academia Civicã, 2002, 40.000 lei
Nicolae Vlad, Zâmbete în iad, Ed. Transilvania Expres, Braºov, 2002, 50.000 lei.

La sediul redacþiei noastre mai puteþi gãsi întreaga colecþie a Revistei Memoria,
cea mai cunoscutã publicaþie de culturã istoricã din România.

Elevii, studenþii ºi foºtii deþinuþi politici, care îºi procurã revista de la sediul redacþiei
noastre, pe baza legitimaþiei, beneficiazã de o reducere de 30%.

Revista Memoria
Nr. 1-29.......12.000 lei/ex.
Nr. 30-32.....15.000 lei/ex.
Nr. 33..........20.000 lei/ex.
Nr. 34-35.....25.000 lei/ex.
Nr. 36/37.....50.000 lei
Nr. 38-39.....30.000 lei/ex.
Nr. 40/41.....60.000 lei
Nr. 42-43.... 35.000 lei/ex.
Nr. 44/45.....70.000 lei
Nr. 46..........45.000 lei/ex.
Nr. 47-48.....90.000 lei/ex.
Nr. 49..........45.000 lei/ex

TALON DE COMANDÃ (decupaþi)
Numele ……………………………..............
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……………………………………….............
……………………………………….............
……………………………………….............
Cod…....……… tel………………........……
Doresc sã primesc .......….….....................
...................................................................
Data: …………………………….............….
Semnãtura…………………….............……
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010071, Bucureºti, tel/ fax. 021/212.97.72, e-mail: memoria@k.ro sau expediaþi talonul de
comandã pe aceeaºi adresã ºi veþi primi coletul prin poºtã, cu plata contra ramburs.
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– P.O. BOX 33-57, FAX 0040-21-222.64.07 sau 222.64.39 telex 11995 – Piaþa Presei
Libere nr. 1, sector 1 Bucureºti.
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Conturi în lei: RO44RNCB5010000016250001; în valutã: RO76RNCB5010000016250007
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REDACÞIA REVISTEI MEMORIA

Consiliu consultativ
ANA BLANDIANA, MIRCEA CARP, SERGIU GROSSU, 

ALEXANDRU PALEOLOGU, ROMULUS RUSAN, 
DANA ÞÃRANU, ION ÞURCANU

http://revista.memoria.ro; e-mail: memoria@k.ro

Revista Memoria este editatã de Fundaþia Culturalã Memoria sub egida Uniunii Scriitorilor
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Eventualii sponsori (de care avem atâta nevoie), sau cei care doresc sã susþinã material
revista sau Fundaþia, o pot face prin donaþii. Donaþiile se pot face prin mandat poºtal sau
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