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Constantin Brâncuºi s-a nãscut pe 19
februarie1876 la Hobiþa, judeþul Gorj. A
urmat ªcoala de Arte ºi Meserii din
Craiova ºi ªcoala de Bellearte din
Bucureºti.
Expune pentru prima datã la Société
Nationale des Beaux-Arts ºi la Salon
d'Automne din Paris în 1906. În 1907
închiriaza un atelier în Rue de
Montparnasse intrând în contact cu
avangarda artisticã parizianã.
Pânã în 1914, participã cu regularitate
la expoziþii colective din Paris ºi Bucureºti.
În 1914, deschide prima expoziþie în
Statele Unite ale Americii la Photo
Secession Gallery din New York City,
care provoacã o enormã senzaþie. În 1921
apare, în revista Little Review din New
York, primul studiu de amploare cu 24 de
reproduceri din opera sa, semnat de
poetul american Ezra Pound. La 30
noiembrie 1924, expune la Prima
expoziþie internaþionalã a grupãrii
„Contemporanul“ din Bucureºti. Doi ani
mai târziu, la Wildenstein Galleries, din
New York, se deschide cea de-a doua
expoziþie personalã a sa.
Pânã în 1940, participã la cele mai
importante expoziþii colective de sculpturã
din Statele Unite ale Americii, Franþa,
Elveþia, Olanda ºi Anglia.
Se stinge din viaþã la 16 martie 1957.
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Litera D, p. 230
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2012 – ANUL CARAGIALE
ION LUCA CARAGIALE

Atmosferã încãrcatã
E o zi posomorâtã de primãvarã; dar e zi de sãrbãtoare, mare repaus
dominical... Ai observat ºi dumneata, cititorule, câte progrese a fãcut opinia
noastrã publicã de când avem legea repausului dominical?... E zi de sãrbãtoare. Pe stradele principale este o miºcare febrilã neobicinuitã. Mulþimea circulã cu mare greutate; grupuri se aglomereazã la rãspântii, unde discutã
fierbinte; toatã lumea e cuprinsã de nervozitate... Miroase în aer, nu, dupã
expresia clasicã, a iarbã de puºcã – din norocire, moravurile poporului nostru
sunt mai blânde decât ale altor popoare, mai civilizate chiar – miroase a...
ghiontuialã. Dar ce e? De ce fierbe lumea? Se face o manifestaþie popularã
monstrã în contra guvernului, care vrea sã treacã prin Camere à la vapeur
legea pentru înfiinþarea monopolului bãuturilor spirtoase! De când ne bucurãm
de binefacerile regimului parlamentar, n-a trecut aceastã þarã printr-o agitaþie
mai grozavã.
Drept
sã
spun:
sã
merg
la
manifestaþie,
n-am
curaj,
fiindcã am aflat cã guvernul este hotãrât sã reprime cu toatã energia miºcarea
popularã, ºi n-am poftã sã-mi stric vreun os pentru o simplã curiozitate de gurãcascã. Pe stradã sã mã plimb, e foarte frig; ºi afarã de asta, te pomeneºti cã
mã încurc în vreo discuþie ºi-mi capãt beleaua... Cine ºtie dacã nemeresc sã
mã adresez în mulþime cuiva de aceeaºi pãrere cu mine; ºi-n astfel de împrejurãri, un om ca mine, care nu înþelege mândria eroismului civic, trebuie ori sã
discute cu oameni de aceeaºi pãrere, ori ºi mai bine sã n-aibã nici o pãrere.
Dar dacã n-ai nici o pãrere, în astfel de împrejurãri, când mai toatã lumea are
o pãrere, eºti în primejdie sã superi pe oricine are una. E mai bine aºadar sã
mã retrag discret într-un colþ ºi sã tac.
Intru într-o berãrie ºi aºtept sã pice din moment în
moment ediþia de searã a ziarelor politice... Sunt tare nerãbdãtor sã aflu ce a
fost la manifestaþie. E lume destulã ºi-n berãrie. Un cunoscut mi se aºazã alãturi.
– Ei! ce zici?
– Ce sã zic? rãspund eu... Bine.
– Cum bine? Asta e bine?
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– De! zic, ºtiu ºi eu?
– Cum, ºtiu ºi eu? Dacã dumneata, cetãþean care te pretinzi...
– Ba – zic – mã iartã, nu mã pretinz deloc.
– Nu e vorba cã te pretinzi, dar eºti; eºti un om, care va sã zicã, mai
instruit, ºi ai datoria, mã-nþelegi; fiindcã, dacã unul ca dumneata stã indiferent
ºi nu se intereseazã, atunci sã-mi dai voie sã-þi spui...
– Nene, zic eu...
– Ce, nene?... Aoleu! vai de biatã þara asta! O s-ajungã rãu, domnule!
o s-ajungã rãu! fiindcã nu mai este patriotism ºi totul se vinde, ºi sunt oameni,
mã-nþelegi, care ar merita... ªi omul meu ridicã tonul aºa de tare, încât toatã
lumea dimprejur îºi întoarce privirile cãtre masa noastrã... Eu aplec ochii ºi cu
tonul foarte blajin:
– Sã mã crezi cã ºi pe mine...
El, ridicând tonul ºi mai sus:
– Ce, ºi pe dumneata?... Când vine, mã-nþelegi, un guvern ca bandiþii,
fiindcã n-are cine sã-l opreascã de a lovi în tot ce e mai scump, pentru care nu
mai existã nici o apãrare, fiindcã tãcem toþi, ºi eu ºi dumneata ºi dumnealor
(aratã pe cei de la mesele apropiate) ca niºte laºi, fãrã nimica sacru, mã-nþelegi! fireºte cã are sã-ºi batã joc de poporul întreg... A! dar nu mai merge! Poþi
dumneatale, mã-nþelegi, sã zâmbeºti ºi sã ridici din umeri, parc-ai fi strãin, nu...
–
Da
nu
ridic
din
umeri,
domnule!
nu
zâmbesc,
domnule! mã iartã!
– Þal! strigã omul meu foarte supãrat...
Chelnerul n-aude.
– Lasã – zic – plãtesc eu...
–
Mersi!
Las’
cã
avem
ºi
noi
cu
ce
plãti
atâta
lucru!... Nu ne-a jupuit pânã acum de tot guvernul bandiþilor dv.!
– Al meu! guvernul meu?...
– Las’ cã ºtim noi... þal!!! surdule!
Plãteºte ºi pleacã foarte necãjit.
Nu mai vin gazetele... N-apuc sã-mi aduc aminte de gazete, ºi iatã o altã
cunoºtinþã se apropie ºi-mi cere sã-i permit a sta lângã mine.
– Ei?
– Ei? repet eu.
– Îþi place ce fac mizerabilii?
– Care mizerabili?
– Ei, care mizerabili! derbedeii! bandiþii, cari socotesc cã dacã se strâng
douã-trei sute, beþi, gata de scandal... Oameni desperaþi, domnule, cari pentru
un pisoi omoarã pe tat-sãu... Dar astã datã li s-a-nfundat... Auzi dumneata!...
În carne vie are sã tragã, în carne vie!
– De, nene! zic eu...
– Dar adicãtele, ce poftiþi dv.? adicãtele, cum o ieºi o ceatã de dalcanci, de
haimanale de-ale dv. în uliþã cu reteveiul, guvernul...
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– Iartã-mã, zic; înþeleg sã combaþi pe haimanale, dar sã susþii cã sunt ale
mele...
– Ce sã te iert!... Dv., oameni inteligenþi, sunteþi de vinã, fiindcã staþi
indiferenþi. Ia sã fi mers dumneata cu mine ºi cu dumnealor toþi (aratã pe cei
de la celelalte mese dimprejur) sã fi mers, ca niºte cetãþeni convinºi, sã facem
ºi noi o manifestaþie... Dar nu! Noi stãm ca blegii în cafenele, ºi-n berãrii, ºi-n
cluburi, ºi lãsãm pe toþi apelpisiþii, cari ard sã puie iar mâna pe slujbuºoare, ca
sã-ºi facã de cap ºi sã rãstoarne sub felurite pretexte...
– Nene – zic – te-i supãra, nu te-i supãra, eu în politicã nu m-amestec, pentru cã...
– Pentru cã?
– Pentru cã... mi-e fricã...
– Fricã?... bravo!
ªi omul meu începe sã râzã.
– Atunci, dã-mi voie sã-þi spun, adicãtele, cã eºti o mangafa...
– Sunt funcþionar, domnule...
– Tocmai de-aia, trebuie sã aperi guvernul...
– Da’ ce zic eu, cam plictisit... guvernul n-are altã apãrare decât pe un
conþopist ca mine?
Omul meu îmi dã cu tifla, se scoalã ºi pleacã grãbit, fãrã sã-ºi plãteascã halbele, pe cari le-a bãut una dupã alta... Las’ cã i le plãtesc eu! ºi nu-mi pare rãu:
mai puþin costã douã halbe decât crudele-i lecþiuni de civism...
Dar iatã soseºte un bãiat cu gazetele. Lumea i le smulge. Iau ºi eu douã:
una guvernamentalã ºi una opozantã. Sunt om care iubesc adevãrul ºi
fiindcã-l iubesc, ºtiu sã-l caut. De mult mi-am fãcut reþeta cu care, în materie
politicã, îl poþi obþine aproape exact. De exemplu, Gazeta opoziþiei zice: „...la
aceastã întrunire a noastrã, alergaserã peste 6 000 de cetãþeni, tot ce are
Capitala mai distins ca profesiuni libere, comercianþi, proprietari º.c. l...“
Gazeta guvernului zice: „... La aceastã întrunire a lor, d-abia se putuserã
aduna în silã vreo 300 de destrãbãlaþi, derbedei, haimanale...“
Atunci, zic eu, au fost la acea întrunire 3 000 ºi ceva de oameni, fel de fel,
ºi mai aºa ºi mai aºa.
Pe când deschid gazeta guvernamentalã, sã mã uit la ultimele informaþiuni
asupra scandalului, iatã cã, intrând pe uºa din dos, vine la masa mea un domn
ca de vreo treizeci ºi cinci de ani ºi mai bine, cu o barbã neagrã foarte bogatã,
însoþit de un tinerel ca de vreo paisprezece ani – probabil fiu-sãu. Amândoi,
tatãl ºi fiul, s-aºazã sans façon, la masa mea, ºi tatãl, foarte rãguºit, îmi zice
cu ton de asprã imputare:
– Ce citeºti porcãria aia, domnule?
– Pardon, zic eu...
Dar pânã sã-i mai zic ceva tatãlui, fiul îmi smulge gazeta, o rupe ºi o azvârle sub picioare...
– Domnilor! vreau sã zic eu...
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–
Ce,
domnilor?
þipã
bãiatul...
Credeþi
cã
n-aveþi
sã
plãtiþi infamia?...
– Ce infamie, domnule?
– O sã vã arãtãm noi dv. tutulor, cari vã solidarizaþi cu regimul banditesc...
– Cu regimul monopolurilor! adaogã tatãl.
Înþelegând cã un tatã aºa de rãguºit n-ar putea þine niciodatã pentru
monopolul bãuturilor spirtoase, zic:
– Mã iertaþi, domnilor, dar... cu cine am, mã rog, onoarea?
– Cu studenþi! strigã bãiatul.
– Bine, dumneata se vede... dar tata dumitale?
– Care tatã?
– Dumnealui! ºi arãt pe omul cu barbã.
– Nu-i sunt tatã, domnule, strigã omul rãguºit...
– ?!...
– Suntem camarazi...
– Camarazi!! strig eu. Camarazi? – ºi încep sã râd...
– Domnule! strigã bãrbosul, nu-þi permit sã insulþi tinerimea universitarã.
Eu chem degrabã chelnerul, plãtesc iute ºi plec, dupã ce salut frumos pe cei
doi tineri camarazi.
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NINA STÃNCULESCU

Miracolul Brâncuºi

Acum mai bine de un secol, în 1876, se nãºtea
într-un mãrunt sat din Oltenia, Hobiþa, la poalele
munþilor Carpaþi, copilul de þãran rãzeº, Constantin.
Regiunea e renumitã prin frumuseþea ºi bogãþia folclorului ei, a cãmeºilor înflorate, a olãritului sau a ciopliturilor în lemn ºi piatrã. Bunicul lui Constantin cioplise
o întreagã bisericã în lemn, în cimitirul din faþa casei.
Copilul a dus mai întâi viaþa tuturor copiilor din sat: a
dus oile la câmp ºi a rãmas uneori printre ciobanii de la
stânã, sã le asculte poveºtile, mama lui l-a dus de timpuriu la mânãstirea Tismana din preajmã, unde a cântat la stranã; a urmat clasele primare la ºcolile din
comunele apropiate de casã, Peºtiºani ºi Brediceni.
Ceva însã îl îndemna întruna sã fugã din sat cãtre orizonturi tot mai largi, ºi îºi câºtiga pâinea ca bãiat de
prãvãlie. Când a ajuns la Craiova, capitala Olteniei,
într-o zi a meºterit, din scândurelele unei lãzi de portocale, o vioarã care a uimit pe toþi muºteriii bodegii în
care se aflau. ªi au hotãrât sã îl dea la ºcoala de
meserii din oraº, unde a urmat cursurile secþiei de
sculpturã. De aceea el avea sã spunã mai târziu cã la
Craiova s-a nãscut a doua oarã: destinul lui se alesese,
avea sã fie sculptor.
Dupã Craiova avea sã intre la ºcoala de arte frumoase din Bucureºti, unde Theodor Aman adusese
programa de studii de la Academia San Lucca din
Roma ºi unde veniserã sã predea sculptori renumiþi,
precum Ion Georgescu sau Wladimir Hegel. Brâncuºi
studiazã cu asiduitate principiile sculpturii clasice occidentale. Lucreazã ºi studiazã ºi în timpul vacanþelor,
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când toþi ceilalþi studenþi plecau la casele lor ºi el
rãmânea singur în ºcoalã. Între timp a mai ucenicit ºi la
Viena la o celebrã tâmplãrie de mobilã. Iar când a terminat ºcoala ºi ai lui de acasã îl îndemnau sã se
însoare ºi sã se gospodãreascã, deºi era apreciat, era
nemulþumit cu ce fãcuse pânã atunci ºi pleacã “pe jos”

9

sã înveþe mai departe în centrul artei moderne, la Paris.
Acolo intrã la École des Beaux Arts în atelierul unui alt
sculptor clasic Mercié, ºi lucreazã cu râvnã pentru ca
pânã la urmã sã spunã de toatã munca lui ºi a celor din
jur cã era aceea a unor “cadavre”. La el în sat, în
România, mimesis-ul clasic figurativ nu fusese interzis
(cum au presupus unii exegeþi), dar nici nu fusese iubit.
Folclorul abstract nu era un stil doar decorativ, prin el
þãranul “dãdea viaþã” lemnului, pietrei, o viaþã “a ei”
spiritualizatã, luminatã de cântarea liturghiilor ºi de
sfinþii din icoane. La Mânãstirea Tismana unde
Brâncuºi cântase în stranã, cum avea sã cânte în
bisericã ºi la Craiova, Bucureºti sau la Biserica
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Românã de la Paris, se aduseserã de la Muntele Athos
de cãtre Sfântul Nicodim, în secolul al XIV-lea, principiile miºcãrii isihaste care atunci dominaserã toatã ortodoxia ºi prin care toatã lumea era scãldatã de harul
coborât de sus de la Pãrintele Luminii. “E pardositã
lumea cu luminã” avea sã zicã în vremea noastrã
Arghezi, dupã ce miºcarea aceasta se revãrsase peste
toatã Þara Româneascã, ajungând pânã în Rusia.
Brâncuºi crescuse inconºtient învãluit de aceastã
simþire care, dupã cum spune marele învãþat Nyssen,
fãcea figurativul sã fie considerat greoi ºi mort ºi dãdea
viaþã stilizãrii. Iatã de ce, fãrã îndoialã, cu cât înainta în
studierea formelor clasice occidentale, devenind tot
mai recunoscut ºi renumit, cu atât Brâncuºi se depãrta
mai mult de el.
Astfel, în 1907 au apãrut cele trei “opere ale
cotiturii” cum le-a numit Comarnescu: opere care, deºi
pãstraserã figurativul trupului omenesc, nu mai
reprezentau asemãnarea cu exteriorul formelor din
naturã, ci un “sens” al existenþei lor, miºcare esenþialã,
realitatea cea dinãuntru: cuminþenia pãmântului, idol
arhaic adunat în desine cum a perceput-o Arghezi când
a fost prezentatã la expoziþia Tinereþii Artistice, sãrutul
unei perechi îmbrãþiºându-se monolitic, de nedespãrþit,
ºi Rugãcinea pentru prima comandã a artistului,
filigranicã femeie, nud, prosternatã deasupra unui
mormânt. Dar numai despre Sãrutul avea sã declare
Brâncuºi cã a fost pentru el Drumul Damascului – celelalte douã fiind completãrile acestuia. Iubirea se va constitui ca temelia întregii sale creaþii, precum este ºi
temelia creºtinismului. Pe de altã parte cioplirea directã, dialogul dintre artist ºi materialul sãu, un material
care e viu ºi cu o personalitate proprie (“gândeºte-te cã
stejarul din faþa ta este un bunic înþelept ºi sfãtos…”),
ia locul modelajului clasic ºi devine modalitatea lui preponderentã de a sculpta.
Anul 1910, anul primei Mãiastre ºi al Muzei adormite, va marca, dupã cum spune Carola Giedion
Welcker, o epocã nouã în sculptura lui Brâncuºi ºi o erã
nouã în sculptura modernã. Mãiastra nu e numai primul
animal sculptat de Brâncuºi, dar este ºi cel care îl va
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însoþi pe tot parcursul vieþii, în nenumerate variante,
neîncheiate, tot mai filiforme, tot mai reprezentative ale
unei generalitãþi fundamentale a miºcãrii sale: “Zborul”,
“Zborul, ce fericire!” – zborul, nu numai al pãsãrilor, dar
ºi al sufletului omenesc. De unde s-a iscat ºi procesul
cu vama americanã din 1924, care avea sã deschidã
porþile înþelegerii unei arte moderne ca atare.
Dar pasãrea este aleasã sã reprezinte nu numai
zborul, ci ºi viersuirea, cântecul, muzica, prin Cocoºul,
cãtre sfârºitul vieþii sale. Cocoºul salutând zorii se va
orândui în coloane uriaºe susþinând atelierul. În funcþie
de aceºti parametri va evolua fiecare temã a operelor
sale: muzele adormite proveneau din Somnul din 1908,
rãmâneau simple capete de femei, perfect ovoide, cu
trãsãturi estompate pânã aproape de extincþie. Carola
G.W. le-a asemuit unor astre rotindu-se pe orbita lor cu
un obraz de abia atingând soclul ca pânã la urmã
expresia feþei adormite sã li se stingã de tot, “ca ºi cum
ar fi fost ºlefuite de ape” ºi din ele sã rãmânã doar un
ou ciudat gata sã nascã: germene al lumii. Acesta,
când e din bronz ºi iradiazã în jur luminã, e germenele
de aur al Upanishadelor. Ovoidul va sta la baza tuturor
operelor ulterioare, se va alãtura ºi combina cu stâlpii,
striaþiile, geometriile alambicate, un întreg pãmânt i se
va alãtura spre a odrãsli tot ce putea sã-ºi închipuie
imaginarul lui nãstruºnic: Vrãjitoarea, ªeful, Fiul risipitor etc., pânã la Regele Regilor, cel mai fantastic dintre
toate. Coapsa din 1908 se preschimbã într-un Tors de
tânãrã, ca un strop de rouã. O ramurã despicatã devine
un Tors de tânãr. ªi ca o nestematã printre capetele de
femei fantastice, în 1913, apãrea prima variantã a
Domniºoarei Pogany.
Inovaþia brâncuºianã a iradierii luminii din însãºi
fiinþa operei propriu-zise, inovaþie atât de conformã
spiritualitãþii Tismanei lui natale, preschimba într-o
astrã incandescentã în cosmosul spaþiu Pãsãri (adicã
Zboruri sau Viersuiri), Prometeu, Narcis, Capete de
femei, torsuri, diferite teme. De fapt, mai orice operã
devenise un germene de viaþã, un astru, o luminã în
tenebre, o plutire neîntreruptã. Rupte din creaþia
bunului Dumnezeu (Le bon Dieu), fãpturile brâncuºiene

78.qxd

30.03.2012

17:53

Page 12

îi duceau mai departe ºi îi împlineau propria artã,
divinã, aceea despre care la încheiere Dumnezeu
spusese cã era “bunã” (Geneza).
Om ºi naturã, artist ºi materialul sãu se contopeau ºi
se aprindeau în dragostea care îi unea, prin care zburau, cântau, iradiau. Devenise un templu atelierul lui
Brâncuºi, nu mai era un atelier oarecare ºi nici
Ansamblul – sanctuar al recunoºtinþei pentru eroii
patriei de la Târgu Jiu format dintr-o Masã a tãcerii, o
Poartã a sãrutului ºi o Coloanã fãrã sfârºit.
Dupã acest ansamblu de monumente arhitectural ºi
urbanistic, înºiruindu-se de-a lungul Cãii eroilor din
mijlocul oraºului, Brâncuºi avea sã nu mai ciopleascã
decât Cocoºii lui uriaºi, Þestoasa care rãsturnându-se
devenea zburãtoare ºi Piatra de hotar, stelã pe graniþa
unor state despãrþite iradiindu-ºi sãrutul de pe trunchi,
soclu ºi capitel, stilizare a unei dragoste nesfârºite unificatoare, cãtre toate marginile lumii.
Brâncuºi a vrut mai întâi sã-ºi lase întregul atelier
þãrii sale româneºti, ca o chemare spre oameni, spre
profunzimile existenþei, ale puritãþii ºi frumuseþii. Dar în
þara lui domina pe atunci regimul comunist în prima lui
perioadã, cea mai durã, a dictaturii proletariatului, în
care se vârau la închisoare sau în lagãre de exterminare oameni nevinovaþi care erau de-a dreptul uciºi
nu pentru vreo vinã oarecare, ci pentru cã fãceau parte
dintr-o categorie mai aleasã de intelectuali, politicieni,
moºieri, þãrani sau muncitori. Celor de la conducerea
þãrii nu le plãcea superioritatea, adevãrul, ºi nu suportau frumosul ºi, mai cu seamã, sacrul. Voiau doar
supunere necondiþionatã, o aºa zisã artã a comenzii
politice.
S-a format o comisie de cercetare a atelierului lui
Brâncuºi care urma sã fie preluat ºi adus în þarã. În final
i-au spus lui Brâncuºi cã “nu au nevoie de pietroaiele
lui”. Iar Brâncuºi care pânã atunci îºi pãstrase cetãþenia
românã avea abia atunci sã ºi-o schimbe cu cea
francezã, spre a-ºi lãsa întregul atelier la Musée
National d’Art Moderne.
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Repoducem
de pe pliantul
www. centrepompidou.fr atelierul lui
Brâncuºi de la Paris
ºi aºezarea
operelor sale în spaþiu
conform indicaþiilor
sculptorului.
Acest atelier ar fi
putut sã fie al
României, dacã nu ar fi
existat obtuzitatea
ºi slugãrnicia
decidenþilor din
acea sinistrã epocã a
istoriei noastre, dupã
cum atestã – dacã
mai era nevoie –
documentul
prezentat în paginile
urmãtoare.
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Documentul provine din Arhiva Centrului Internaþional de Studii
asupra Comunismului ºi este expus la Memorialul Sighet, sala 42 –
Maeºtri ºi opere dupã gratii.
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Coloana Infinitului
din Târgu-Jiu
emite energie

19

Constantin Brâncuºi a creat la Târgu Jiu un complex
nemuritor de trei sculpturi în aer liber, unic în lume:
Masa tãcerii, Poarta sãrutului ºi Coloana Infinitului.
Coloana Infinitului capteazã energiile terestre pe care
le emite în exterior. Energiile emanate de suprafeþele
Coloanei Infinitului au fost mãsurate pânã la distanþa de
200 de metri.
Coloana Infinitului din Târgu Jiu are o înãlþime de
29,330 metri ºi o greutate de 29,173 kg. Este construitã
din metal feros (plãci din fontã), dupã formula 1/2 + 15
+ 1/2 ºi dupã “legea armoniei plastice”, descoperitã ºi
perfecþionatã de Brâncuºi, de forma 1 - 2 - 4, unde 1 =
45 cm (mãrimea laturii mici a triunghiului de piramidã,
de forma unui pãtrat), 2 = 90 cm (mãrimea laturii mari
a trunchiului de piramidã, de forma unui pãtrat), 4 = 180
cm, înãlþimea trunchiului de piramidã. Trunchiurile de
piramidã, goale pe dinãuntru, sunt fixate cap la cap pe
un miez central de oþel, cu secþiune pãtratã, uniformã
pe toatã înãlþimea Coloanei Infinitului. Exteriorul
Coloanei a fost curãþat prin sablare cu nisip special,
ulterior fiind pulverizate douã straturi de praf metalic,
unul de zinc ºi celãlalt de alamã, la o temperaturã mai
ridicatã.
În timpul celui de Al Doilea Rãzboi Mondial, Coloana
Infinitului a rezistat eforturilor zadarnice de a fi doborâtã
la pãmânt de tancurile nemþilor ºi ruºilor. În urma
acestui fapt, coloana prezintã o deviere la vârf
semnificativã, de mãrimea unui triunghi echilateral cu
latura de 33 cm. Coloana Infinitului a devenit obiect de
studiu pentru oamenii de ºtiinþã din þara noastrã. Astfel,
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profesorul universitar dr. ing. A. Mãruþã a fãcut anumite mãsurãtori ºi a
constatat cã aceastã Coloanã emite radiaþii de energie pe patru direcþii. Nu
cunoaºtem cauza care l-a determinat pe ing. Mãruþã sã facã aceastã cercetare
ºi descoperire uimitoare, dar ne permitem sã avansãm urmãtoarele
considerente privind emanaþiile de energii ale Coloanei Infinitului.
Curentul electric teluric ºi efectul de piramidã al componentelor
Coloanei Infinitului
Intesitatea câmpului magnetic al Terrei este relativ slabã. În general,
neperceptibilã de om, variazã între 0,3 gauss la Ecuator ºi de 0,7 gauss la poli.
Dar existã locuri pe Terra unde intensitatea câmpului magnetic este de peste
10.000 de ori mai puternicã, formând anumite anomalii magnetice. Este foarte
probabil cã sub Coloana Infinitului existã o astfel de anomalie magneticã, care
se poate mãsura. S-a constatat cã Terra este o giganticã pilã electricã alcalinã,
care mai primeºte electricitate ºi din exterior. Oceanul Planetar (apa lui are un
gust sãrat ºi amar) este un veritabil electrolit alcalin care, în interacþiune
permanentã cu rocile limitrofe heterogene (amestec de numeroase elemente
chimice distribuite neuniform), roci ce au devenit veritabili electrozi masivi, au
produs curentul electric teluric. Acest curent electric este amplificat atât de
particule electrice provenite din radiaþia cosmicã (particule ce se înscriu în
spiralã pe liniile de forþã ale câmpului geomagnetic), cât ºi de electrizarea prin
frecare datoritã vânturilor ºi mareelor. Considerãm cã pe sub fundaþia Coloanei
Infinitului trece o fâºie de curent electric teluric, datoritã configuraþiei terenului
din acel loc.
Numeroºi cercetãtori au constatat cã piramidele prezintã energii
enigmatice, care se manifestã în douã planuri verticale, perpendiculare pe
laturile bazei ºi care se intersecteazã cãtre vârf. Aceste energii au fost numite
“radiaþii de formã”, iar efectul lor poartã numele de “efectul de piramidã”.
Energia emanatã de piramidã este maximã într-o zonã din centrul unei secþiuni
orizontale, plasatã la înãlþimea de 1/3 de la baza piramidei. Coloana Infinitului
este formatã din trunchiuri de piramidã, cu baza pãtratã, pe toatã înãlþimea ei.
Energiile terestre se prezintã sub forma unor reþele geobiologice, iar
intersecþiile lor pe direcþii perpendiculare formeazã, pe suprafaþa pãmântului,
noduri geopatologice. S-a constatat cã fundaþia Coloanei Infinitului s-a pus în
centrul unui astfel de nod, colector de energii. Deci, Coloana Infinitului
capteazã energiile terestre pe care le emite în exterior. Suprafeþele laterale ale
acestei Coloane (de forma unor trapeze rãsturnate) emit radiaþii pe direcþii
perpendiculare ale acestei suprafeþe, de naturã magneticã ºi teluricã, generate
de factorii arãtaþi mai sus. Energiile emanate de suprafeþele Coloanei Infinitului
au fost mãsurate pânã la distanþa de 200 de metri.
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Câteva întrebãri necesare:
1. Pentru ca Brâncuºi sã poatã amplasa Coloana Infinitului în centrul unui
nod geobiologic a fost oare înzestrat cu “al ºaselea simþ”, care sã-i fi permis
gãsirea acestui nod?
2. Brâncuºi ºtia oare atunci cã aceastã Coloanã este amplasatã chiar pe
axul paralelei 45° latitudine nordicã?
3. Brâncuºi cunoºtea la aceea vreme (anii 1935/1936) efectul de piramidã?
4. Brâncuºi a fost înzestrat ºi cu o putere sacramentalã?
Indiferent câte întrebãri s-ar putea formula, un lucru este sigur: aceastã
Coloanã a infinitului poate fi asemuitã cu o scarã la ceruri, o prefigurare a
zborului interplanetar, un simbol al infinitului.
Acest material – anonim – a fost primit prin e-mail.
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ION ªTEFAN

Sfârtecarea
României Mari
În 1918, în urma victorilor repurtate de români
împotriva dominaþiei strãine ruseºti ºi austro-ungare – în
condiþiile prãbuºirii imperiilor vecine, înfrânte în rãzboi ºi
de revoluþiile interne – a fost fãuritã România Mare,
cuprinzând cvasitotalitatea teritoriilor româneºti, „De la
Nistru pân’ la Tisa”: Basarabia, rãpitã de Rusia în 1812,
se unea cu Patria-Mamã România prin Hotãrârea
Sfatului Þãrii de la Chiºinãu, la 27 martie/ 9 aprilie 1918;
Bucovina, rãpitã de Austria în 1775, se unea prin
Hotãrârea Congresului General al Bucovinei de la
Cernãuþi, la 15/ 28 noiembrie 1918; Transilvania – prin
Hotãrârea Marii Adunãri Naþionale de la Alba Iulia, la 18
noiembrie/ 1 decembrie 1918. Toate aceste uniri au fost
recunoscute de Conferinþele de pace de la Paris în
1919-1920, dovadã a justeþei acþiunii române din
1918-1919.
Patria-Mamã, România, ieºitã ºi ea din rãzboi sleitã
de puteri, a gãsit însã resursele interne, sub conducerea
unor bãrbaþi de stat capabili sã-ºi ajute fraþii în lupta de
eliberare ºi de fãurire a României Mari, visul tuturor
românilor. Atunci, atât armata românã cât ºi diplomaþia
românã au reuºit, folosind situaþia internaþionalã
favorabilã, sã-ºi impunã voinþa în recunoaºterea
României Mari ºi pe plan internaþional, prin tratatele de
pace. Doar Rusia sovieticã, absentã de la tratative, n-a
recunoscut unirea Basarabiei cu România, dar, pânã în
1940, n-a reuºit sã i-o smulgã, cu toate încercãrile
tâlhãreºti de pânã în 1924 inclusiv.
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A urmat o perioadã de reconstrucþie a economiei
lovitã greu de rãzboi, de consolidare a solidaritãþii
româneºti pe plan spiritual ºi de omogenizare a
societãþii româneºti peste vechile hotare, care
despãrþiserã pe fraþi prin voinþa opresorilor strãini. Se
spera într-o lungã perioadã de pace la care sã vegheze
Societatea Naþiunilor, pentru ca omenirea sã nu mai
treacã prin suferinþele celor patru ani de mãcel ai
Primului Rãzboi Mondial. Pentru pãstrarea integritãþii
teritoriale ºi a suveranitãþii naþionale, România a
încheiat o alianþã defensivã cu Polonia, în 1921, de
apãrare de o agresiune sovieticã, apoi, tot în 1921,
„Mica Înþelegere” cu Cehoslovacia ºi Iugoslavia, contra
unei agresiuni ungare.
Dar statele învinse, în scurt timp au început
pregãtirea revanºei: Germania se considera umilitã
prin Pacea de la Versailles; Rusia sovieticã – prin
pierderea Þãrilor Baltice, Finlandei, Poloniei ºi
Basarabiei. În plus, prin Comintern, nutrea instaurarea
dominaþiei sale mondiale; Ungaria – prin pierderea
spaþiului carpatic; Bulgaria – prin pierderea ieºirii la
Marea Egee, râvnind ºi la sudul Dobrogei, pierdut în
1913, în urma celui de al doilea rãzboi balcanic, când
România reintrase în stãpânirea acestui strãvechi
pãmânt românesc. Pânã ºi Italia, învingãtoare în
rãzboi, era nemulþumitã cã nu primise coasta Dalmaþiei
atribuitã Iugoslaviei...
Cei doi mari nemulþumiþi, Germania ºi Rusia
Sovieticã, devenitã în 1922 URSS, trec peste rivalitãþile
din trecut ºi încheie Pactul de la Rapallo, în 1922, prin
care se vor ajuta reciproc: Germania va construi în
Rusia arsenale ºi îºi va instrui trupele, la care nu avea
dreptul prin Pacea de la Versailles, la fel profita ºi Rusia
pentru înzestrarea cu fabrici de armament ºi instrucþia
Armatei Roºii de cãtre instructorii germani. Era o
cârdãºie între doi pretendenþi la hegemonia în Europa
ºi în lume, fiind precursoarea viitorului Pact RibbentropMolotov din 23 august 1939.
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România era astfel pânditã din trei pãrþi: de Ungaria, Bulgaria ºi mai ales de
Rusia sovieticã (URSS) care, prin Comintern, cãuta sã le atragã în lupta pentru
distrugerea României, promiþând Ungariei Transilvania ºi Bulgariei, Dobrogea.
În 1924, dupã eºuarea tratativelor româno-sovietice de la Viena ca urmare
a pretenþiei sovietice de a se organiza ºi desfãºura un plebiscit în Basarabia
pentru a se vedea cãrui stat doreºte aceasta sã aparþinã, URSS organizeazã
un atac asupra României, dar începutul acestuia, prin rãscoala minoritarilor
rusofoni de la Tatar-Bunar din sudul Basarabiei, a fost înfrânt uºor de
jandarmeria românã, dovedindu-se cã marea majoritate a populaþiei, românã,
nu putuse fi antrenatã în aceastã aventurã, determinând URSS sã renunþe la
atacul de amploare al Armatei Roºii asupra României.
Atunci, Cristian Racovski, evreu bulgar, bolºevic, din Cadrilaterul românesc,
(fugit în Rusia în 1917), ajutat de soldaþii ruºi bolºevizaþi care l-au scos din
închisoarea din Iaºi pe când era reprezentantul sovietic la Paris, i-a spus la
Salzburg ministrului ungar la Viena cã „numai în urma unei acþiuni comune
între Soviete ºi unguri aceºtia vor recâºtiga teritoriile pierdute ºi în special
Transilvania”. În anul urmãtor, 1925, acelaºi Racovski declara ministrului ungar
la Londra cã „nu cerem guvernului ungar sã-ºi schimbe metodele reacþionare
ori sã-ºi potoleascã propaganda naþionalismului violent; dimpotrivã, cerem ca
ungurii sã-ºi intensifice acþiunea lor naþionalistã în Transilvania, cât mai mult ºi
cât mai repede; sã dea chiar semnalul de revoltã în Transilvania. Singura bazã
a colaborãrii noastre – adãuga Racovski – ura neîmpãcatã pe care o au ºi
ungurii ºi ruºii împotriva românilor. Veþi avea mijloace materiale, sprijinul indirect al Germaniei, care coopereazã cu Sovietele în determinarea de schimbãri
în Europa Centralã. Veþi avea, cred, ºi neutralitatea binevoitoare a Italiei”.
(Mihai Retegan, În balanþa forþelor, p. 28)
Se remarcã ura sãlbaticã a ruºilor (sovieticilor) împotriva românilor prezentã
ºi în declaraþiile lui Leon Casso, istoric, fost ministru al Instrucþiunii Publice în
Rusia þaristã: „Românii aceºtia, popor aparte, cu o fiinþã ºi limbã proprie, ne
apar pe hartã, prin poziþia ºi funcþia lor, ca un cui ce se înfige între slavii de nord
ºi cei de sud, parcã anume spre a-i despãrþi pe unii de alþii. Ce uºor ºi cât de
demult s-ar fi rezolvat problema slavã, fãrã prezenþa în acest loc a românilor!
Închipuiþi-vã numai o clipã cã în locul lor ar fi fost aºezaþi pe aceste versante
ale Carpaþilor sârbii ºi bulgarii” (Iftene Pop, Basarabia din nou la rãscruce,
p. 102).
Încercând sã tempereze revizionismul sovietic, România a aderat la Pactul
Briand-Kellogg, în 1928, prin care era interzis rãzboiul în reglementarea litigiilor
între state, apoi, în 1929, la Protocolul de la Moscova, pentru punerea imediatã
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în aplicare a acestuia, dar oficialii sovietici au declarat imediat, în „Pravda” cã
„problema Basarabiei este o problemã cu totul separatã ºi nu are nimic comun
cu Pactul Kellogg” (Mihai Retegan, op.cit, p. 66), ceea ce demonstreazã cã
diplomaþia sovieticã era menitã sã adoarmã vigilenþa statelor vecine în faþa
expansionismului rusesc, devenit sovietic.
De altfel, nici reluarea relaþiilor diplomatice cu URSS, în 1934, n-a schimbat
cu nimic poziþia acesteia în problema basarabeanã.
În Ungaria, propaganda iredentistã antiromâneascã s-a intensificat mai ales
dupã instaurarea regimului hitlerist în Germania, primind acolo un stimulent
masiv. În replicã, în România apare „Liga antirevizionistã“, în 1933, condusã de
directorul ziarului „Universul”, Stelian Popescu, un naþionalist cu autoritate în
România, combãtând cu argumente solide pretenþiile ungare asupra
Transilvaniei, în scris ºi în manifestãri publice.
Adolf Hitler, în cartea sa scrisã în închisoare, Mein Kampf (Lupta mea), a
prezentat doctrina naþional-socialistã a superioritãþii rasei ariene germane
îndreptãþitã sã domine celelalte popoare, în obþinerea „spaþiului vital” la care
avea „dreptul”. De altfel, pangermanismul nu era ceva nou, dar acum el era
dus la extrem, ca o ripostã la „umilinþa” la care fusese supus „marele” popor
german prin Pacea de la Versailles.
Revizionismul statelor învinse se intensificã ºi statele ameninþate, România,
Iugoslavia, Grecia ºi Turcia semneazã Pactul „Înþelegerii Balcanice”, în 1934.
La rândul lor, principalele state revizioniste, cu regimuri de dictaturã, se
grupeazã în alianþe agresive: Germania ºi Italia în „Axa Berlin-Roma”, în
octombrie 1936; Germania ºi Japonia – în „Pactul Anticomintern”, în noiembrie
1936, la care aderã Italia, în noiembrie 1937. Reînarmarea Germaniei, masivã,
pe faþã, profitând de slãbiciunea alianþei anglo-franceze, de poziþia
conciliatoare a acesteia, a Societãþii Naþiunilor, i-a permis lui Mussolini sã
ocupe Etiopia, membrã a Societãþii Naþiunilor, iar lui Hitler sã anexeze Austria,
patria lui de naºtere, la 12 martie 1938, apoi regiunea Sudetã din Cehoslovacia
în urma Conferinþei în patru (Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlain) de la
München, 29-30 septembrie 1938; Cehoslovacia este ciopârþitã în continuare
prin „Primul dictat de la Viena”, din 2 noiembrie 1938, pierzând sudul Slovaciei
în favoarea Ungariei ºi zona oraºului Tesin (!!) pentru Polonia.
La 15 martie 1939, Cehoslovacia dispare ca stat: Cehia este ocupatã de
Germania, dupã ce Slovacia se despãrþea de ea; monseniorul Augustin
Voloºin, cleric greco-catolic, a devenit ºeful guvernului Ucrainei Subcarpatice
(Maramureºul de Nord), dar s-a refugiat în România cerând guvernului Armand
Cãlinescu sã anexeze Ucraina Subcarpaticã pentru a evita ocupaþia teroristã
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horthystã. Guvernul român a respins propunerea, deºi, dacã ar fi avut iubire de
neam ar fi putut accepta, dezrobind astfel o mulþime de sate româneºti de
acolo, mai ales cã, din corespondenþa lui Fabricius cu Ribbentrop, aflãm cã
Germania nu s-ar fi opus.
Temându-se de un atac ungaro-bulgar, România decreteazã mobilizarea
iar, pentru a „îmbuna” Germania, semneazã tratatul economic înrobitor cu
Germania, la 23 martie 1939. Puþin mai târziu, Italia ocupã Albania, în aprilie.
Simþindu-se tot mai ameninþatã, România cere ºi primeºte din partea
Franþei ºi Angliei garanþii de ajutor în caz de nevoie, în aprilie 1939, ceea ce
supãrã Germania ºi Italia. Cãutând sã stãvileascã agresiunea statelor fasciste,
Franþa ºi Anglia încearcã o colaborare cu URSS, dar Stalin preferã un
asemenea tratat cu Hitler, mai tentant, care oferea Sovietelor împãrþirea
Europei cu Germania în zone de influenþã. Astfel, se semneazã la Moscova, la
23 august 1939, „Tratatul de neagresiune germano-sovietic”, numit ºi Pactul
Ribbentrop-Molotov, dupã numele semnatarilor. Acesta cuprinde Protocolul
adiþional, secret, privind împãrþirea Europei în zone de influenþã trecând prin
mijlocul Poloniei de la Marea Balticã la Marea Neagrã, cuprinzând Basarabia
în zona sovieticã.
La 1 septembrie 1939 Germania atacã Polonia. Anglia ºi Franþa o someazã
sã opreascã agresiunea. Hitler refuzã ºi Anglia ºi Franþa îi declarã rãzboi
Germaniei. Astfel a început Al Doilea Rãzboi Mondial, cel mai distrugãtor din
istoria omenirii.
La 17 septembrie URSS ocupã estul Poloniei, apoi Þãrile Baltice, iar în
noiembrie atacã Finlanda, care rezistã pânã în martie 1940, când este nevoitã
sã cearã pace, renunþând la o serie de teritorii, printre care Istmul Careliei. În
aprilie, Germania ocupã Danemarca ºi Norvegia, în mai – Belgia, Olanda,
Luxemburg ºi pãtrunde rapid în Franþa ºi o sileºte sã capituleze la 22 iunie.
România pierde singurul aliat de pe continent de la care spera sã mai
primeascã vreun ajutor.
Guvernanþii români sunt cuprinºi de panicã, mai ales cã în aprilie Molotov
declarase public cã URSS urma sã „reglementeze” problema Basarabiei,
rãmasã nerezolvatã din 1918! Încearcã o apropiere de ultimã orã de Germania
ºi Italia, care se alãturase Germaniei în ultimele zile ale rezistenþei Franþei.
Carol al II-lea renunþã la politica de neutralitate ºi elibereazã pe legionari din
închisori dupã ce suprimase elita Miºcãrii legionare în anii anteriori, aceºtia
fiind partizanii unei alianþe cu Germania, pentru a putea rezista agresiunii
sovietice.
La 23 iunie, ministrul de Externe sovietic, V. M. Molotov, face cunoscut
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Germaniei, prin ambasadorul acesteia la Moscova, Schulenburg, cã sosise
momentul soluþionãrii imediate a litigiului pentru Basarabia, pretinzând acum ºi
Bucovina, pretextând cã ambele erau populate cu ucraineni! Un fals grosolan!
Hitler s-a opus anexãrii Bucovinei, ca fostã posesiune austriacã! Nu ca fiind
provincie româneascã! Hitler a sugerat restituirea tezaurului României,
confiscat în ianuarie 1918, pentru a atenua duritatea Ultimatumului sovietic ce
urma sã fie adresat României, dar aceastã sugestie n-a fost acceptatã de
Moscova. S-a ajuns la un „compromis”, urmând ca URSS sã anexeze numai
nordul Bucovinei.
În aceste condiþii, în noaptea de 26/27 iunie 1940, URSS adreseazã
României Ultimatumul, cerându-i cedarea Basarabiei ºi nordului Bucovinei în
24 de ore. Regele Carol al II-lea a cerut ajutorul aliaþilor din Înþelegerea
Balcanicã ºi chiar puterilor Axei, regele neºtiind de anexele secrete ale
Pactului Ribbentrop-Molotov! „Cedaþi!” a fost sfatul tuturor. Germania se temea
de pierderea petrolului ºi grânelor României, care cu siguranþã ar fi fost
distrusã de cei trei vecini care o pândeau, ca s-o sfâºie.
Consiliul de Coroanã, convocat de regele Carol al II-lea, l-a consiliat sã
tragã de timp, propunând „o discuþie amicalã” pentru rezolvarea litigiului. URSS
n-a acceptat ºi i-a adresat un al doilea Ultimatum pe 27 iunie. Un nou Consiliu
de Coroanã l-a consiliat de astã datã sã accepte Ultimatumul, dupã ce
reprezentanþii Armatei au arãtat cã România nu putea rezista atacului URSS,
la care s-ar fi adãugat cel ungar ºi bulgar! Ultimatumul a fost astfel acceptat,
cerând doar prelungirea termenului de evacuare a teritoriului de cãtre armata
românã, din cauza drumurilor proaste, ca urmare a ploilor!
Pe 28 iunie, orele 14, Cernãuþi, Chiºinãu ºi Cetatea-Albã erau deja ocupate
de Armata Roºie. Românii localnici îi urmãreau cu îngrijorare de dinapoia
perdelelor lãsate, tremurând de spaimã, în timp ce rusofonii ºi unii evrei îi
întâmpinau cu strigãte de bucurie, cu lozinci ºi steaguri roºii, pregãtite din timp,
pentru cã fuseserã anunþaþi mai dinainte de activiºtii cominterniºti. Armata
românã, în retragere, a fost insultatã, batjocoritã tot de rusofoni ºi de evrei, iar
cei întâlniþi izolaþi erau împuºcaþi. Rareori ostaºii români ripostau, cãci aveau
ordin sã se abþinã, pentru a nu oferi motiv de agresiune Armatei Roºii
invadatoare. Depozitele de armament au fost, cu rare excepþii, pãrãsite, din
lipsã de timp. Oficialii români ºi cei care nu voiau sã rãmânã sub ocupaþie
sovieticã n-au avut timp sã-ºi ia cu ei nici strictul necesar.
Atunci, în 28 iunie, soþia mea avea opt ani ºi locuia cu familia în Cernãuþi,
tatãl ei fiind ofiþer în armata românã. Tatãl ei le-a trims o cãruþã sã-i ducã
imediat la garã pentru a se refugia cu ultimul tren, de marfã, cãci ruºii
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ajunseserã la marginea oraºuui, la podul de peste Prut, el urmând sã se
refugieze cu armata. Ea, cu fraþii ºi mama lor vitregã (cea „bunã” decedase),
n-au mai stat sã bea laptele, l-au lãsat pe foc, pe plitã, ºi au plecat doar cu ce
era pe ei ºi cu o legãturã cu ce a nimerit mama lor vitregã sã adune la
repezealã din casã. Au încuiat însã uºa de la intrare! Când s-au reîntors, în
1941, au gãsit casa goalã-goluþã, vandalizatã de ucraineni.
În rândul evreilor circula promisiunea cominternistã a creãrii unui stat
evreiesc în Basarabia, iar comunismul le va aduce fericirea. De aceea evreii
i-au întâmpiat cu bucurie pe sovietici, Armata Roºie „eliberatoare”! De aceea
zeci de mii de evrei din ceea ce mai rãmânea din România se „evacuau” în
sens invers, peste Prut, în viitorul „Cãmin Evreesc” de sub protecþia Sovietelor,
în mãnoasa Basarabie, încurcând ºi mai mult retragerea armatei ºi a civililor
români în Þarã.
Vãzând cã Germania era atotputernicã pe continent, Carol al II-lea se
orienteazã silit spre aceasta, ca sã-ºi pãstreze tronul. Guvernul Gheorghe
Tãtãrescu este remaniat, incluzând, pentru prima oarã de la apariþia Miºcãrii
Legionare, pe Horia Sima, cel care se va impune la comanda acesteia, revenit
în þarã, din Germania, unde se refugiase dupã asasinarea lui Corneliu Zelea
Codreanu, Cãpitanul Miºcãrii. Revenea acum, în urma amnistierii din
primãvarã a legionarilor încarceraþi. A fost numit subsecretar de stat la
Ministerul Cultelor ºi Artelor. La 30 iunie Carol al II-lea renunþã la garanþiile
franco-engleze; la 1 iulie cere lui Hitler sã trimitã în România o misiunea
militarã; la 2 iulie îi mai cere acestuia sã garanteze frontierele României.
La 4 iulie formeazã un nou guvern condus de industriaºul filogerman Ion
Gigurtu, având la Externe pe Mihail Manoilescu, adeptul corporatismului
fascist, guvern numit de acesta „guvernul disperãrii regale”, în care au fost
cooptaþi trei legionari: Horia Sima, Vasile Noveanu ºi Augustin Bideanu. A doua
zi, Ion Gigurtu declarã cã intenþioneazã o „integrare sincerã” în sistemul Axei.
Pentru a-i face pe plac, la 6 iulie regele înºtiinþa pe Hitler cã era de acord cu
sugestia acestuia de a începe negocieri cu Ungaria ºi Bulgaria în problema
revizuirii frontierelor.
La 7 iulie, Horia Sima demisioneazã din guvern ca sã aibã timp sã
reorganizeze Miºcarea Legionarã ºi sã pregãteascã detronarea ºi pedepsirea
lui Carol al II-lea, acuzat de uciderea fãrã judecatã legalã a aproape trei sute
de fruntaºi ai Miºcãrii. În locul lui Horia Sima regele coopteazã alt legionar, pe
Radu Budiºteanu.
Câteva zile mai târziu, la 10 iulie, când România se retrãgea din Societatea
Naþiunilor, ungurii i-au prezentat lui Hitler, la München, pretenþiile lor asupra
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Transilvaniei, iar la 27 iulie, la Berchtesgaden, bulgarii fãceau acelaºi lucru
asupra Cadrilaterului, dovedind o strânsã colaborare între statele revizioniste
pe seama României. Susþinându-ºi complicii, la 15 iulie Hitler i-a trimis lui Carol
al II-lea o scrisoare în care i-a cerut sã ajungã la o „înþelegere paºnicã” în
problema frontierelor cu Ungaria ºi Bulgaria, dacã vrea o apropiere sincerã de
Germania; altfel, va urma distrugerea României!
Rãspunsul regelui a fost dat lui Hitler la 26 iulie prin Ion Gigurtu ºi Mihail
Manoilescu: schimb de populaþie urmat, dacã era cazul, de rectificãri de
frontierã în favoarea Ungariei ºi Bulgariei. Hitler l-a avertizat prin delegaþia
primitã cã „înþelegerea” cu vecinii trebuie încheiatã cât mai repede. Ulterior se
va afla cã Hitler luase hotãrârea de a zdrobi URSS, pentru a rãmâne singur
stãpân în Europa, Anglia urmând sã fie supusã mai târziu, eventual printr-un
compromis; de aceea voia sã rezolve mai întâi „problemele” în Balcani, spre a
avea spatele asigurat.
În urma unor schimburi de note diplomatice între Bucureºti-Budapesta ºi
Bucureºti-Sofia, s-a hotãrât deschiderea discuþiilor: la Turnu Severin cu
Ungaria ºi la Craiova cu Bulgaria.
Tratativele de la Turnu Severin, deschise la 16 august, au fost ca un dialog
al surzilor: ungurii pretindeau aproximativ 69.000 km2 cu aproximativ
3.900.000 locuitori, din care peste 2.200.000 români; românii, prin ardeleanul
Valer Pop, acceptau numai un schimb complet de populaþie ºi ulterior o
rectificare teritorialã în Criºana, pentru a asigura populaþiei strãmutate un
spaþiu necesar. În lipsã de consens, tratativele au fost rupte la 24 august,
iritând Axa.
Tratativele de la Craiova, începute la 19 august, au fost mai „conciliante”,
românii susþinând principiul etnic, schimbul de populaþie, cu rectificarea
frontierei în sudul Dobrogei, cu pãstrarea Silistrei ºi Balcicului; tratativele s-au
prelungit, în intenþia României de a obþine o „soluþionare” mai bunã a
„problemei” Transilvaniei, dar, dupã Dictatul de la Viena, România n-a mai avut
ce face ºi a semnat la 7 septembrie Tratatul de la Craiova, cedând Cadrilaterul
în întregime, la solicitarea Axei!
Aceasta, nemulþumitã de eºecul tratativelor româno-ungare, a hotãrât sã le
dicteze soluþia: miniºtrii lor de Externe, J. Ribbentrop ºi respectiv G. Ciano,
hotãrãsc o întâlnire în „patru”, la Viena, pentru a „sfãtui” reprezentanþii
României ºi Ungariei sã cadã la o „înþelegere”, dar cu intenþia ascunsã de a le
obliga sã le accepte „arbitrajul”! În acest scop, Hitler a trasat pe o hartã
româneascã linia de demarcaþie a teritoriului ce trebuia cedat Ungariei în mod
ultimativ, linie trasatã în funcþie de interesele strategice ale Germanei.
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Reprezentanþii celor douã þãri sunt invitaþi la Viena pentru discuþii. M.
Manoilescu, ministrul de Externe al României, primeºte depline împuterniciri
pentru tratative, însoþit de Valer Pop. La 29 august încep convorbirile
Ribbentrop-Ciano-Manoilescu. Ultimul venise încãrcat cu o mulþime de dosare
ºi hãrþi pentru susþinerea drepturilor României asupra Translvaniei, dar care nu
i-au folosit la nimic, reprezentanþii Axei impunându-i ultimativ acceptarea
„arbitrajului” acesteia, în conflictul româno-ungar, dupã care Axa va garanta
noile frontiere ale României.
M. Manoilescu înºtiinþeazã telefonic guvernul de la Bucureºti despre
cererea reprezentanþilor Axei. Regele convoacã de urgenþã Consiliul de
Coroanã. Lucrãrile acestuia se desfãºoarã într-o atmosferã tensionatã de
ºtirile transmise repetat de la Viena, de urgentare a rãspunsului dacã acceptã
„arbitrajul” ºi de cele alarmante de la frontiera apuseanã, violatã mereu,
provocator, de aviaþia ungarã. La orele 4 din dimineaþa zilei de 30 august, cu
majoritate de voturi, Consiliul de Coroanã sfãtuieºte pe rege sã accepte
„arbitrajul”, dupã ce reprezentanþii armatei au arãtat neputinþa acesteia de a
face faþã unui rãzboi pe trei fronturi, cãci pe Prut ºi în Delta Dunãrii ruºii masau
trupe ºi provocau incidente de frontierã, cu morþi ºi rãniþi din partea românã, iar
bulgarii, enervaþi de întârzierea semnãrii Tratatului la Craiova, atâta aºteptau!
Acceptarea „arbitrajului” a fost consideratã de conducerea României ca fiind
singura soluþie de a pãstra fiinþa statului român pentru vremuri mai favorabile
refacerii României Mari.
La 30 august, orele 15, în palatul Belvedere din Viena, cele patru delegaþii,
ale Germaniei, Italiei, României ºi Ungariei (Istvan Csaky ºi Pal Teleky), au luat
loc în jurul mesei rotunde. Dupã discursurile lui Ribbentrop ºi Ciano, s-a dat
citire actului de „Arbitraj” în germanã ºi italianã, dupã ce lui M. Manoilescu i
s-a refuzat cuvântul! Contrar adevãrului, „Actul de arbitraj” menþiona cu cinism
cã arbitrajul fusese cerut de cele douã þãri în litigiu ºi cã limitele cedãrilor
teritoriale fuseserã luate dupã „o nouã convorbire” cu miniºtrii de Externe
român ºi ungar; evacuarea teritoriului cedat urma a se face în etape, în 15 zile.
M. Manoilescu a semnat apoi ºi actele de cedare a Cadrilaterului, primind în
schimb „scrisorile de garanþie” germane ºi italiene privind inviolabilitatea ºi
integritatea statului român, cât mai rãmãsese din el. Prezentându-se pe masã
harta desfãºuratã, vãzând traseul noii frontiere care trecea pe la sud de
Oradea, de Cluj, de Tg. Mureº, de Sf. Gheorghe ºi urcând apoi pe crestele
Carpaþilor Orientali, pânã la hotarul de nord, Mihail Manoilescu a leºinat! Dus
pe o canapea într-un salon alãturat, a fost tratat cu camfor de un medic chemat
în grabã. Când ºi-a revenit, a trebuit, conform protocolului, sã ciocneascã
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paharul de ºampanie cu reprezentanþii Axei ºi Ungariei, ca semn al sãrbãtoririi
evenimentului, o umilinþã în plus pentru Mihail Manoilescu, ardeleanul Valer
Pop ºi pentru Þarã!
Un al doilea Consiliu de Coroanã, desfãºurat la Bucureºti în noaptea de
30/31 august 1940, între orele 0-2,15, lua cunoºtinþã de „Arbitrajul de la Viena”,
numit curând ceea ce a fost în realitate: „Dictatul de la Viena”!
Intrarea trupelor horthyste în nordul Transilvaniei a fost însoþitã de masacre
în masã asupra românilor care au rãmas pe loc, cum au fost la Trãsnea, Ip etc.,
de spintecarea femeilor însãrcinate ºi purtarea pruncilor în vârful baionetelor
de la arme, de exodul, mai ales al intelectualilor români, în teritoriul rãmas liber.
Se punea astfel în practicã îndemnul sãlbatic de exterminare a românilor
lansat în broºura lui Dücsö Csaba: Nincs Kegyelem, Budapesta, 1939: „Voi
suprima pe fiecare valah ce-mi iese în cale! Pe fiecare îl voi suprima. Nu va fi
îndurare. Voi aprinde noaptea satele valahe! Voi trage în þeapã toatã populaþia;
voi otrãvi fântânile ºi voi ucide pânã ºi copiii în leagãn! În general, voi distruge
acest neam ticãlos ºi hoþ. Nu va fi pentru nimeni nicio milã. Nici pentru copiii
din leagãn, nici pentru mama care va naºte un copil. Voi suprima pe fiecare
valah ºi atunci nu va mai fi în Transilvania decât o singurã naþionalitate, cea
maghiarã, naþia mea, sângele meu. Voi face inofensivi pe viitorii Horia ºi
Cloºca. Nu va fi îndurare!... În noi fierbe sângele lui Attila, al lui Arpad ºi al lui
Gingis Han!”
Conform Dictatului de la Viena, la 7 septembrie 1940 a fost semnat Tratatul
de la Craiova privind cedarea Cadrilaterului. A urmat schimbul obligatoriu de
populaþie, conform Tratatului, cerut ºi de Carol al II-lea, deºi românii erau de
douã ori mai mulþi decât bulgarii plecaþi din restul Dobrogei! A fost o purificare
etnicã dezastruoasã pentru neamul nostru românesc, pe care guvernanþii, în
cap cu regele, n-ar fi trebuit s-o admitã niciodatã, cãci ea a însemnat „Adio,
Cadrilater!” Ce s-ar fi întâmplat mai târziu dacã ºi prin „arbitrajul” de la Viena
s-ar fi prevãzut aceeaºi epurare etnicã cerutã de Carol al II-lea, strãin de
durerile neamului românesc? Am fi spus „Adio, Transilvania de Nord”! Dar ce
sã mai vorbim de nepriceperea sau lipsa interesului naþional a guvernanþilor în
cap cu Carol al II-lea când însuºi Nicolae Iorga, marele istoric ºi marele român
„naþionalist”, propunea atunci în Consiliul de Coroanã „sã-i aducã acasã” pe
românii din Cadrilater, de parcã acolo n-ar fi fost „acasã”, în prima vatrã
romanizatã a teritoriului nostru naþional; tot el, marele istoric, mai spusese cã
în 1913 România n-ar fi trebuit sã uneascã acest strãvechi pãmânt românesc,
Cadrilaterul, la Patria-Mamã, uitând (?!) cã în timpul lui Mircea cel Bãtrân se
afla în hotarele Þãrii Româneºti, pânã la Marea cea Mare, cu cetãþile Caliacra,
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Cavarna, Dîrstor etc!!
Sutele de mii de refugiaþi în þara liberã, din teritoriile rãpite, au trãit zilele
cumplite ale refugiului pe drumuri obositoare, cu teama de necunoscut, pânã
sã li se asigure ºi lor o locuinþã, un loc de muncã, o sursã de trai cât de cât
omenesc. Apoi, dorul sfâºietor dupã casa lor, lãsatã cotropitorilor. Retragerea
trupelor, fãrã sã fi tras un singur cartuº pentru Þarã, a produs o adâncã
demoralizare în rândul acestora ºi a întregii societãþi româneºti. Sfârtecarea
României Mari în numai douã luni de zile a fost cea mai grea ºi mai ruºinoasã
loviturã suferitã de neamul românesc în ultimele secole.
Revolta împotriva cotropitorilor ºi a celor din spatele lor a fost uriaºã, în
ciuda apelurilor la calm din partea guvernanþilor care se temeau de pedeapsa
maselor care clocoteau de mânie. Revolta s-a extins ºi împotriva guvernanþilor
ºi în primul rând împotriva regelui Carol al II-lea, care îºi asumase întreaga
putere ºi care acum era considerat principalul vinovat de dezastrul þãrii, prin
conducerea sa dictatorialã, nechibzuitã, izvorâtã nu din necesitãþi naþionale, ci
din ambiþii personale înguste, din setea de înavuþire rapidã prin abuz de putere
ºi din reprimarea oricãrei opoziþii interne la conducerea sa abuzivã ºi la viaþa
sa imoralã ºi scandaloasã.
Au izbucnit mari manifestaþii anticarliste, în frunte situându-se legionarii,
crunt reprimaþi în cei zece ani de domnie scandaloasã. Liderii þãrãniºti ºi liberali
îl avertizaserã pe rege cã, dacã îºi ia rãspunderea guvernãrii, va trage
consecinþele în caz de eºec, cerându-i acum abdicarea. Disperat, regele îl
aduce la guvernare pe generalul Ion Antonescu, cel care suferise prigoana lui
pentru cã îi spusese adevãrul în faþã, considerat acum singura soluþie pentru
þinerea în frâu a „strãzii” ºi menþinerea sa la domnie, ºtiindu-l în relaþii bune cu
legionarii, adversarii sãi cei mai temuþi, dar ºi cu liderii þãrãniºti ºi liberali, mai
ales cu Iuliu Maniu.
A fost în zadar, cãci Generalul, în asentimentul opiniei publice, l-a silit sã
abdice la 6 septembrie 1940 ºi sã plece din þarã, huiduit de mulþime ºi ferinduse pe brânci de gloanþele legionarilor care urmãreau trenul care îl purta, fãrã
oprire, în exil.
Care au fost cauzele sfârtecãrii României Mari? Ale acestei mari lovituri
primite de neamul românesc?
La prima vedere, cauza principalã ar fi rãutatea ºi lãcomia celor trei vecini
venetici în aceastã zonã a Europei, care, ca toþi intruºii, cautã sã se facã
stãpâni peste casa altuia. Pentru cã, în raport cu românii – ungurii, bulgarii ºi
ruºii au apãrut în aceastã parte a Europei cu mult dupã formarea poporului
român în spaþiul strãmoºesc daco-roman. Aceastã lãcomie a fost stimulatã de
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puterea militarã de care dispuneau, mai ales ruºii întinºi, tot ca venetici dintre
cei mai agresivi, peste douã jumãtãþi de continente. Tot aceºtia au mai primit
un uriaº spor de putere, de curaj ºi de tupeu, pe calea politicã a Cominternului.
Prin Comintern ruºii, deveniþi „sovietici”, au lovit în conceptul naþional, reuºind
sã slãbeascã ºi apoi sã subjuge statele din jur, cu gând de hegemonie asupra
întregii Planete. În România, partidul comunist condus de minoritari, mai ales
evrei, a fost microbul care a lucrat din interior la slãbirea rezistenþei naþionale,
fãcând propagandã în mediile muncitoreºti ºi alogene pentru desprinderea de
România a Dobrogei, Basarabiei, Bucovinei ºi Transilvaniei pe baza „dreptului
popoarelor la autodeterminare” ºi trecerea acestora sub stãpânirea Bulgariei ºi
respectiv a URSS ºi Ungariei. Toate aceste state au ºi un trecut asemãnãtor în
ceea ce priveºte acapararea de teritorii româneºti: Ungaria þinuse Transilvania
în robie multe secole la rând, deºi fusese nevoitã sã recunoascã autonomia
acestui voievodat românesc; Rusia acaparase Basarabia, parte a Þãrii
Moldovei, în 1812, cedatã pe nedrept de Turcia suzeranã; Bulgaria ocupase
sudul Dobrogei (Cadrilaterul) prin protecþia Rusiei în 1878.
Dar aceste trei state revizioniste n-ar fi trecut la agresiune împotriva
României dacã n-ar fi avut consimþãmântul Axei, al surorii noastre latine, Italia
fascistã, ºi mai ales al Germaniei naziste, care duceau ºi ele o politicã
revizionistã, de expansiune: în jurul Mãrii Mediterane, Italia; în restul Europei,
Germania. Fiind state revizioniste, Germania ºi Italia, din cârdãºie revizionistã,
nu puteau sã nu sprijine revizionismul altor state: URSS, Ungaria, Bulgaria,
dacã acestea nu le lezau propriile interese expansioniste. Germania, prin
Pactul Ribbentrop-Molotov, a sprijinit revizionismul sovietic în acapararea unor
teritorii, în 1939-1940, inclusiv a Basarabiei, ca sã poatã avea spatele asigurat
în lupta pentru acapararea Vestului Europei; la fel a sprijinit Ungaria ºi Bulgaria
sã acapareze teritorii româneºti, ca sã le îndatoreze ºi ca sã sileascã România
sã-i devinã o piaþã ieftinã de aprovizionare cu petrol ºi grâne. Tocmai de aceea
a þinut în frâu ºi URSS, dar ºi Ungaria ºi Bulgaria sã nu invadeze România, ca
sã nu piardã aceste materii prime de importanþã capitalã pentru maºina ei de
rãzboi.
Am menþionat cã Axa a sprijinit revizionismul celorlalte state revizioniste din
Europa dacã nu leza propriile sale interese expansioniste. Atunci când acestea
îi erau lezate, Axa a atacat URSS, ca sã-ºi extindã „spaþiul vital”.
La rândul lor, Germania ºi mai puþin Italia au fost încurajate în politica lor
revizionistã de slãbiciunea Societãþii Naþiunilor, a Franþei ºi Angliei, care o conduceau din umbrã, care n-au fost în stare sã bareze la timp reînarmarea
Germaniei hitleriste, Anglia fiind mai puþin îngrijoratã de renaºterea militaris-
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mului german în care vedea o contrapondere la „hegemonia” francezã pe continent. ªi astfel, Germania a devenit vârful de lance al revizionismului în
Europa care va stimula ºi alte þãri pe drumul spre reîmpãrþirea continentului.
Vãzând aceastã situaþie, unii lideri politici români, cu partidele lor, s-au
orientat în politica externã spre Germania ºi Italia, atraºi ºi de ideologia
acestora, dar mai ales de puterea lor în continuã creºtere, sperând ca astfel sã
pãstreze România Mare în hotarele ei din 1918. Orientarea aceasta, chiar
dacã s-ar fi fãcut pe plan guvernamental la timp, adicã înainte de Pactul
Ribbentrop-Molotov, tot n-ar fi schimbat prea mult situaþia în ceea ce privea
Ungaria ºi Bulgaria, aliate ale Germaniei în Primul Rãzboi Mondial, iar
României tot i s-ar fi impus cedãrile teritoriale din 1940, ca ea sã slãbeascã ºi
sã poatã fi dominatã mai bine. Ca mare putere, Germania nu putea avea aliaþi
ideologici dacã nu-i erau ºi slugi plecate, dovadã ce s-a întâmplat în Ungaria
în martie 1944, când Germania a ocupat aliata Ungarie ºi a instalat o
conducere ºi mai servilã, a lui Löme Sztójay, iar în octombrie 1944 – „guvernul
de unitate naþionalã” condus de Ferenc Szálasi, ºeful „Crucilor cu sãgeþi”,
Ungaria rãmânând unica aliatã a Germaniei! Doar hitleriºtii îi considerau numai
pe germani „rasã superioarã” cu drept de „spaþiu vital” nelimitat! Iar pe celelalte
popoare, „rase inferioare” de care sã se serveascã la nevoie. O dovadã s-a
vãzut ºi în istoria României: Hitler s-a servit în scopurile sale de rivalitatea
apãrutã între Miºcarea Legionarã ºi Conducãtorul Statului român, generalul
Ion Antonescu, în ianuarie 1941, când l-a susþinut pe acesta în înlãturarea
legionarilor de la putere pentru cã avea mai mare nevoie de armata românã în
proiectatul rãzboi cu URSS decât de Miºcarea Legionarã. Pe aceasta a
þinut-o însã „în rezervã”, acordând liderilor ei azil politic în Germania, ca mijloc
de presiune asupra Generalului în tot timpul rãzboiului, apoi, dupã cãderea
Mareºalului, la 23 august 1944, cerându-i sã constituie „guvernul de la Viena”,
condus de comandantul Miºcãrii Legionare, Horia Sima, pentru continuarea
rãzboiului, deºi era clar cã acesta era pierdut de Germania!
Aceasta era situaþia internaþionalã care a dus la sfârtecarea României Mari
în iunie-august 1940!
Dar forþele interne ale naþiunii române n-au avut ele oare nicio vinã în catastrofa ce s-a abãtut atunci asupra þãrii noastre? Au fãcut aceste forþe tot ce
s-ar fi cuvenit pentru pãstrarea integritãþii teritoriale ºi suveranitãþii naþionale?
Au luat ele toate mãsurile cuvenite pentru a face din România un stat puternic,
ºtiindu-se cã România Mare fusese fãuritã prin înfrângerea celor trei vecini,
care puteau deveni foarte puternici dacã se coalizau, cum s-a ºi întâmplat în
1940?!
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Nu! N-au luat toate mãsurile cuvenite, unii culcându-se pe „laurii victoriei”:
I. G. Duca, Gh. Tãtãrescu, Al. Averescu, N. Iorga etc.; alþii, preocupaþi de
preluarea puterii: Armand Cãlinescu, Constantin Argetoianu etc. Iar deasupra
tuturor, regele Carol al II-lea, preocupat doar de dictatura personalã, de fastul
puterii despotice pentru a masca acumularea de averi nemeritate ºi aventurile
amoroase!
Iatã mãrturiile lui Henri Prost, consilier tehnic la instituþii economice, apoi
consilier tehnic la ambasada Franþei în Bucureºti, unde a fost prezent în anii
1931-1950: „Pentru Carol, interesele personale au fost întotdeauna mai presus
de interesele statului. În surghiun, trecuse prin mari dificultãþi financiare. A
devenit, aºadar, prevãzãtor, adunându-ºi în strãinãtate averi destul de mari
pentru a-l pune la adãpost de orice grijã în ziua în care ar fi fost nevoit sã ia
din nou calea exilului”. „Carol a jurat sã respecte Constituþia ºi sã impunã
respectarea ei. Odatã ajuns pe tron, s-a strãduit s-o ocoleascã. În loc sã se
mulþumeascã cu rolul de arbitru între partide, sã le încurajeze fuzionarea, sã le
întãreascã – aºa cum fãcuse regele Ferdinand –, a fãcut eforturi sã le
învrãjbeascã. A subminat pas cu pas unitatea fiecãruia”... „Chiar de la
începutul domniei, Carol ºi-a fãcut cunoscutã dorinþa de a acorda toatã atenþia
armatei, neglijatã de guvernele de dupã 1918. Prima sa grijã a fost aceea de
a o înzestra cu trei mareºali. La încheierea marilor manevre din 1930, ºi-a
acordat sieºi bastonul de mareºal ºi a conferit aceeaºi demnitate generalilor
Averescu ºi Prezan. Urmãtoarea sa prioritate a fost introducerea uniformelor
de paradã”... (Henri Prost, Destinul României (1918-1954), p. 92)
„Carol s-a grãbit sã profite înaintea tuturor de aceastã erã a prosperitãþii
(dupã 1935 – n.n.). A transferat în strãinãtate sute de milioane de lei. Devenise
cel mai mare acþionar din România – încet-încet se instalase obiceiul ca marile
societãþi sã-i ofere gratuit un pachet substanþial de acþiuni la fiecare mãrire de
capital. Era pãrtaº cu marele metalurgist Malaxa, deþinând o treime din
capitalurile diverselor sale societãþi. Acesta, având bunãvoinþa Palatului, þinea
în mânã ministerele ºi serviciile de care depindea prosperitatea propriilor
afaceri. Þevile produse de el aveau sã coste cu 40% mai mult decât cele
importate pânã atunci. Dintr-un raport al Bãncii Naþionale rezultã cã o anumitã
comandã de armament având un preþ de cost de 182 de milioane de lei i-a fost
facturatã statului la 1.600 de milioane.” (Ibidem, p. 152)
„Reconstrucþia ºi amenajarea palatului regal din Bucureºti era una din
obsesiile sale. Construia mereu, apoi demola ceea ce tocmai se construise ºi
reconstruia, cheltuind sume nebuloase, pe care, bineînþeles, nu le scotea din
propriul buzunar”. (Ibidem, p. 153)
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Iar despre starea armatei, mai slabã decât în 1914, scrie: „la Apãrarea
Naþionalã (în guvernul Goga-Cuza, 1937-1938 – n.n.) a fost chemat generalul
Ion Antonescu. Fostul ºef al Statului Major General se fãcuse cunoscut de vreo
trei ani prin dezvãluirile pe care le fãcuse despre starea armatei – pe care o
socotea mai rea decât în 1914 –, despre insuficienþa dotãrilor ei, lipsa de
pregãtire a cadrelor ºi fraudele generalizate” (Ibidem, p. 160).
Despre corupþia din þarã: „Tinerii din România þineau minte acuzaþiile de
fraudã pe care partidele ºi le lansau între ele. Nu uitaserã nici cã în urmã cu
câþiva ani se votase o lege vizând cercetarea judiciarã a averilor agonisite de
demnitari ai statului ºi de funcþionari publici, cã se porniserã numeroase
anchete, cã fuseserã date la ivealã vinovãþii, adesea la nivel foarte înalt, dar
nimeni un fusese pedepsit. ªtiau cã ºi regele ºi acoliþii sãi dãdeau tonul la
imoralitate ºi necinste. Observau ºi cã în orice afacere necuratã era, de regulã,
amestecat un evreu ca intermediar”. (Ibidem, p. 163)
Despre starea armatei ºi a Statului Major, în martie 1939, tot Henri Prost
scrie: „Pregãtindu-se pentru orice eventualitate, guvernul s-a grãbit sã
sporeascã efectivele armatei. Se vorbea de 800.000 de bãrbaþi chemaþi sub
drapel. Tristã experienþã pentru Statul Major acea mobilizare a rezerviºtilor!
Trenuri supraîncãrcate se îndreptau spre cazãrmi. Autoritãþile militare nu aveau
ce face cu miile de oameni, nu ºtiau cum sã-i încorporeze, cu ce sã-i îmbrace
ºi sã-i încalþe, nici mãcar unde sã-i adãposteascã. Rezerviºtilor – cu totul
nepregãtiþi pentru acþiunea militarã – le lipseau uniformele ºi echipamentul. Nu
mai fãcuserã instrucþie de când se terminase rãzboiul”. (Ibidem, p. 190)
„Cât despre Statul Major, în care forfoteau favoriþii Palatului, acesta
cuprindea, fãrã îndoialã, ºi câþiva generali de calitate, fãrã ca vreunul sã se
impunã prin merite excepþionale. Încredere inspira doar generalul Ion
Antonescu, þinut la distanþã”. (Ibidem, p. 197) „Sub regimul F. R. N. (Frontul
Renaºterii Naþionale, creaþia regelui, între dec. 1938-iunie 1940 – n.n.), orice
opoziþie dispãruse. O cenzurã din ce în ce mai strictã împiedica presa sã facã
ºi cele mai neînsemnate critici. Justiþia îºi pierduse ultima urmã de
independenþã. Toate abuzurile ºi gãinãriile, escrocheriile cele mai neruºinate
aveau acum cale liberã. În primele luni ale dictaturii regale, câþiva funcþionari
corupþi fuseserã aspru pedepsiþi. De-acum însã, toþi netrebnicii, mai ales
persoanele suspuse, erau la adãpost. Aceasta era situaþia României în
momentul în care a izbucnit cel de-al doilea rãzboi european”. (Ibidem, p. 199)
În acest mediu social-politic sufocat de corupþie, Corneliu Zelea Codreanu,
„Cãpitanul” Miºcãrii Legionare (create de el în 1927), „în 1933, dornic sã-ºi
îndrume oamenii spre lucruri de interes obºtesc, Cãpitanul a pus la treabã
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câteva sute de legionari pentru a îndigui râul Buzãu. Cãlinescu (subsecretar de
stat la Interne) le-a împrãºtiat pe loc echipele. ªeful Partidului Naþional Liberal,
I. G. Duca, a încuviinþat public aceastã mãsurã ºi, într-un interviu acordat
presei pariziene, a declarat cã, îndatã ce va ajunge la putere, va curma
activitatea Gãrzii de Fier”. (Ibidem, p. 108). Ceea ce s-a ºi întâmplat în
noiembrie 1933. Va fi ucis de legionari o lunã mai târziu, pe peronul gãrii
Sinaia, ca rãspuns la uciderea mai multor legionari, în timpul campaniei
electorale.
„Motivele care îi fãceau pe mulþi români de bunã-credinþã sã-l urmeze pe
Codreanu nu le puteau scãpa nici celor mai îndârjiþi adversari ai Gãrzii de Fier:
«Nu existã dreptate – scria Iorga, la 22 aprilie 1998 (dupã ce C. Z. Codreanu
fusese condamnat la ºase luni de închisoare pentru insultã adusã lui N. Iorga,
în urma sesizãrii acestuia, la Parchet – n.n.). Acesta este punctul de pornire al
tuturor aventurilor, de ani de zile Omul din popor îºi dã seama la tot pasul de
lipsa dreptãþii. Lui îi reveneau toate corvezile ºi nu avea nici mãcar cui sã se
plângã, toate porþile cele mai înalte fiind bine pãzite. Toate foloasele erau de
partea celor care þineau în mânã mãcar o bucãþicã de putere. Omul din popor
se simþea înjosit ºi umilit. Iatã de ce se afla în cãutarea unui Arhanghel. Pânã
acum a rãmas pasiv. Când i se cereau bani, îi dãdea, dar nu vedea unde se
duc aceºti bani pãtaþi cu sudoarea ºi adesea cu sângele sãu. Când era chemat
sub drapel, dãdea fuga, cu acel simþãmânt al datoriei militare care se transmite
din generaþie în generaþie, dar nu ºtia nimic despre scopurile urmãrite cu preþul
vieþii sale. El susþinea o administraþie ale cãrei rosturi îi rãmâneau
necunoscute, nedându-ºi seama cã ceea ce o caracterizeazã cel mai adesea
este corupþia. Se credea asuprit ºi nefolositor într-o viaþã pe care nu o
înþelegea». Pãcat cã Iorga nu s-a lãsat condus de aceste reflecþii înþelepte
atunci când ajunsese preºedinte al Consiliului de Miniºtri!” (Ibidem, p. 164-165)
Din scrierea lui N. Iorga observãm cã el considera „omul din popor” neºtiutor
de ceea ce se întâmpla cu el! Cã n-avea priceperea vieþii!
Românii erau nemulþumiþi de regim, pe care-l considerau direct rãspunzãtor
de greutãþile la care-i supunea situaþia internaþionalã. Preþurile mãrfurilor
industriale urcau fãrã încetare, pe când cele ale produselor agricole stãteau pe
loc. Chemarea sub drapel a unui mare numãr de rezerviºti ºi rechiziþiile de
animale pentru armatã creaserã haos în gospodãriile þãrãneºti. Oamenii nu
mai ºtiau cui sã se plângã. La prefecþii colonei se ajungea cu greutate, pentru
a constata cã ei nu se ocupã, de fapt, de necazurile oamenilor. Frontul
Renaºterii Naþionale nu lãsa nici mãcar sã se întrevadã speranþa unei
schimbãri de guvern. Maniu nu avea liniºte. S-a pornit sã atace regimul în niºte
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manifeste clandestine”. (Ibidem, p. 204)
Nici diplomaþia româneascã n-a fost la înãlþimea datoriei ce îi revenea în
apãrarea României Mari. Despre cel considerat ca cel mai mare diplomat
român, tot H. Prost scrie: „Politicienii erau exasperaþi de nonºalanþa cu care
Titulescu îºi trata colegii ºi suveranul, de grija lui de a se pune în valoare, de
cheltuielile lui uriaºe ºi inutile. Din cauza lui, în jurul þãrii se strângea cercul
duºmãniilor. O dovedea faptul cã nici mãcar vreunul din statele aliate nu erau
dispuse sã primeascã vizita regelui României, pe când þarul bulgarilor era
primit cu aceleaºi onoruri la Paris ºi la Berlin, la Londra ºi la Roma”. (Ibidem,
p. 147) Sigur, Carol al II-lea nu era bine primit, ca þarul bulgar, ºi din alte cauze,
mai ales viaþa imoralã.
Dar Onisifor Ghibu, înflãcãratul luptãtor pentru fãurirea României Mari, scrie
cã N. Titulescu i-a spus la Geneva, unde i-a fãcut o vizitã: „Eu stau aici de
dragul puterilor mari, nu de dragul României, care de fapt nu-mi dã nicio
satisfacþie”. (G.D. Iscru, Naþiune, Naþionalism, Românism, p. 43)
Dar România Mare a primit lovituri puternice chiar din interiorul sãu: Partidul
Comunist din România (PCdR), secþie a Cominternului, la ordinul Moscovei a
instigat proletariatul, având în vedere în primul rând pe minoritari, la luptã
pentru ruperea teritoriului naþional: Basarabia, Bucovina, Transilvania,
Dobrogea, sub lozinca autodeterminãrii acestor teritorii „ocupate” (!) ºi
despãrþirea de România Mare!
La începutul anului 1924, la cea de a VI-a Conferinþã a PCdR, s-a adoptat
„Rezoluþia asupra problemei naþionale din România”, care prevedea „dreptul la
autodeterminare a naþiunilor pânã la deplina lor despãrþire de statul actual”,
ceea ce era un act de trãdare naþionalã, de pactizare cu Cominternul, care
urmãrea sfãrâmarea statelor naþionale pentru a le putea înrobi mai uºor în
URSS Mondialã!
La 8 august 1924, Comitetul Executiv al Cominternului aproba Planul
declanºãrii revoluþiei comuniste în România. Aceasta a izbucnit însã numai în
sudul Basarabiei, la Tatar-Bunar, unde grupul de insurgenþi sovietici, venit de
pe mare cu bãrcile, a fost urmat doar de localnicii lipoveni, revoltã reprimatã
repede de jandarmeria românã. Imediat, în octombrie 1924, Federaþia
Comunistã Balcanicã a dat o „Declaraþie” prin care cerea ieºirea Dobrogei din
cadrul României ºi constituirea „Republicii Dobrogea”, în componenþa
„Federaþiei Republicilor Muncitorilor ºi Þãranilor din Balcani”!
La Congresul al V-lea al PCdR þinut în decembrie 1931, lângã Moscova,
Ghiorghi Dimitrov, liderul Cominternului, a cerut, pe marginea „Raportului cu
privire la problema naþionalã”, conducerii PCdR sã mobilizeze mai mult
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proletariatul ºi þãrãnimea împotriva ocupaþiei „strãine” în Dobrogea, Basarabia,
Bucovina, Transilvania! Pentru reuºita eliberãrii de sub „dominaþia”
româneascã, plenara a V-a lãrgitã a CC al PCdR considera necesarã
organizarea partidelor comuniste în regiunile „ocupate” de România.
Notã discordantã a fãcut PCdR la plenara din iunie 1939: „În Dobrogea,
Biroul Comitetului Regional al PCdR a capitulat complet în faþa curentului
revizionist. Unii tovi cer alipirea Dobrogei la Bulgaria, pe baza dreptului etnic ºi
istoric, fiind inspiraþi de Biroul Organizaþiei Revoluþionare Dobrogene (DRO) al
emigranþilor din Bulgaria. Exact cu aceleaºi lozinci a cotropit Hitler
Cehoslovacia”. (Cãtãlin Negoiþã, Þara uitatã. Cadrilaterul în timpul
administraþiei româneºti (1913-1940), p. 395)
Cominternul i-a corectat imediat „deviaþia” ºi PCdR a revenit, dupã
încheierea Pactului Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939, la vechea tezã
cominternistã privind dreptul naþionalitãþilor la autodeterminare, pânã la
despãrþirea de statul român, PCdR dovedindu-se slugã docilã Moscovei
imperialiste-cominterniste, demonstratã de ostilitatea minoritarilor din toate
teritoriile cedate în vara anului 1940 faþã de poporul român, mult prea ospitalier
cu alogenii, aceºtia înscriind, astfel, o paginã ruºinoasã în Istoria Omenirii!
Am reprodus multe citate din H. Prost, fost membru al Comisiei interaliate
pentru aplicarea Tratatului de la Neuilly, la Sofia, din 1921; apoi, fost consilier
tehnic al Creditului Agricol Ipotecar al României din 1931, apoi la legaþia
Franþei, pânã în 1950. Deci, un bun cunoscãtor imparþial al istoriei României
interbelice, pentru a înþelege mai bine situaþia grea a României ºi a românilor
ºi, ca urmare, imposibilitatea de a evita ºi de a rezista la atacurile concentrice
ale statelor revizioniste din jur, ºi nu numai, în 1940.
Aºadar, dacã s-ar fi încumetat sã reziste „eroic”, România ar fi fost zdrobitã
ºi poporul român ar fi suferit ºi mai mult! Vinovãþia clasei politice române se
vede clar: n-a fost la înãlþimea fãuritorilor României Mari de la 1918!
ªi astfel, am rãmas astãzi o Românie ciuntitã în Nord-Est ºi Sud pentru cã
n-am ºtiut noi, românii, sã promovãm lideri capabili, iubitori de Þarã ºi de
Neam, dupã 1918!
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La mulþi ani,
Domnule
George Ungureanu!
La împlinirea frumoasei ºi venerabilei vârste de 100
de ani, îi dorim prietenului ºi colaboratorului nostru
fidel, domnul George Ungureanu, preºedinte al filialei
din Câmpulung-Moldovenesc a Fundaþiei Culturale
Memoria, multã sãnãtate, nu numai pace sufleteascã,
dar ºi vigoare, spre a ne bucura în continuare de pilduitoarele domniei sale scrieri.
Nãscut la 12 aprilie 1912 la CâmpulungMoldovenesc, din pãrinþi þãrani, urmeazã liceul din
localitatea natalã, dupã care îºi face stagiul militar.
Dupã demobilizare, la terminarea rãzboiului, în 1944, i
se propune sã lucreze în Securitate, ca ofiþer.
Deoarece refuzã, este urmãrit, arestat în mai multe
rânduri, stã ascuns ºapte ani; în februarie 1958 este
arestat ºi judecat, fiind acuzat de insurecþie armatã ºi
condamnat la moarte. Dupã 401 de zile în care este
þinut legat de mâini ºi de picioare în “Camera zero” de
la Jilava, i se comutã pedeapsa în muncã silnicã pe
viaþã, fiind transferat la Aiud, de unde este eliberat pe
20 iulie 1964.
George Ungureanu, acest erou cu un caracter
puternic, nu s-a lãsat înfrânt de anii de persecuþie ºi
detenþie comunistã, iar dupã eliberare a avut energia ºi
talentul sã scrie mai multe articole ºi cãrþi, în care îºi
povesteºte chinurile îndurate de-a lungul anilor de
detenþie. Dintre volumele editate amintim, Comoara din
groapa cocoºului, Nopþi de pominã, Camera zero, Prin
labirintul vieþii.
George Ungureanu este membru al Societãþii
Scriitorilor Bucovineni.
Îi urãm din nou La mulþi ani!
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ALEXANDRU MIHALCEA

Despre caralii
ºi mentorii lor

41

O constantã a memorialisticii de detenþie este evocarea ofiþerilor ºi subofiþerilor din penitenciare ºi lagãre
de exterminare, instrument de nãdejde al partidului
comunist în materie carceralã. Fãrã acest segment al
aparatului de represiune, sistemul concentraþionar,
impus ºi inspirat de NKVD, nu ar fi putut funcþiona cu
eficienþa proiectatã în „laboratoarele” secrete în care au
fost planificate „reeducarea” de la Piteºti, Gherla, Aiud,
torturile ºi, în general, regimul de teroare prezent – cu
reculuri temporare, efemere, practic nesemnificative –
de-a lungul existenþei închisorii comuniste.
Este fireascã, aºadar, atenþia acordatã de memorialiºti lumii „caraliilor”. De la Ion Ioanid la Florin
Constantin Pavlovici, de la Marcel Petriºor la Paul
Goma, de la Mihai Derdena la Ion Pantazi, Grigore
Caraza, pãrintele Liviu Brânzaº..., toþi mãrturisitorii
suferinþelor îndurate în ocna comunistã au evocat
întunecata tagmã a „cadrelor” Direcþiei Generale a
Penitenciarelor, instituþie subordonatã direct Securitãþii.
Monºtrilor Direcþiei Anchete: Nicolschi, Enoiu,
Brânzaru, Vasile Dumitrescu º.a. le-au fost pandant cei
care primeau victimele acelora, continuând, cu alte
metode, infama lucrare a anchetatorilor: Maromet,
Goiciu, Istrate, Crãciun, ªtefan, fraþii ªomlea, Grecu,
Buhuºi, Mãlãngeanu, Ioaniþescu, Anton. Sunt sute ºi
sute.
Fãrã ei, realizarea politicii PCR de distrugere a
elitelor României ar fi fost imposibilã.
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Puturos, ignorant, nesimþit, beþiv? Excepþionale calitãþi
pentru fiºa de cadre a D. G. P.!
Încã înainte de revoluþia maghiarã (octombrie-noiembrie 1956), dar mult mai
intens dupã eveniment, MAI a intensificat activitatea de recrutare a tinerilor în
vederea formãrii cadrelor D. G. P. De la oraº erau selecþionaþi lãtrãi ai UTM,
indivizi gata de orice compromis, ºmecherii mahalalelor, slab pregãtiþi
profesional, nu puþini cu legãturi în lumea interlopã. De la þarã veneau flãcãi
fãrã pãmânt arabil, fãrã dragoste de muncã, mulþi provenind din familii care
vânduserã pogoanele primite la împroprietãrirea consecutivã Marelui Rãzboi.
Cei cu originea cea mai „sãnãtoasã” erau candidaþii preferaþi. (Dintre ei se
recrutaserã în Evul Mediu cãlãii – ºi nu numai atunci ci ºi în anii 50, de pildã
vestitul Iamandi de la Jilava; circula, de altfel, pe atunci, o micã producþie
folcloricã, inspiratã de rãsturnãrile violente din societatea româneascã ºi de
compoziþia Partidului ºi a Organelor: Cobori, Doamne, pe pãmânt/ Sã vezi
Stalin ce-a fãcut/ C-a fãcut din cai mãgari/ ªi din þigani secretari...
Paradoxal ºi nu prea, cei care îi cãsãpeau cu parul la Salcia ºi Periprava pe
þãranii care refuzaserã sã se înscrie la colectivã neîndurându-se sã se
despartã de pãmânt ºi vite, raþiunea lor de a trãi, erau, în majoritate, tot þãrani,
de fapt foºti þãrani, care nu mai aparþineau prin nimic acelei clase, pânã nu de
mult însãºi temelia þãrii.
*
* *
Rezumând: dupã ºase luni de ºcoalã specialã (la Jilava), absolventul
primea, odatã cu gradul de sergent – sau de sublocotenent – certificatul de
admitere într-o nouã „meserie”, inexistentã în nomenclatorul oficial: cea de
torþionar. Îndoctrinate în urã împotriva duºmanilor de clasã prin lecþii politice,
baza programei, cadrele învãþau, pe lângã tehnica percheziþiei ºi a spionãrii
deþinutului, ºi tehnica bãtãii. Cruzimea se învaþã, iar ºcoala de pe lângã temuta puºcãrie-etalon era o excelentã pepinierã în acest sens. Ceea ce s-a întâmplat pe tot cuprinsul Gulagului românesc dovedeºte cã atât profesorii cât ºi elevii aveau stofã de criminali. (Unii chiar erau.) Practic, la pachet cu gradul ºi
repartiþia, caraliul primea ºi drept de viaþã ºi de moarte asupra deþinuþilor.

„Tu ce-ai fost, ministru? Bã, da’ prost mai eºti!”
MAI, braþul înarmat al partidului, le inculcase „domnilor cadre” convingerea
cã fiecare dintre ei este stãpân discreþionar peste fiinþele rupte în bãtaie, multe
demoralizate, înspãimântate, pe care le livra universului carceral Securitatea.
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La intrarea în Jilava, de pildã, noii veniþi erau întâmpinaþi cu o ploaie de lovituri
cu cizmele ºi ciomagul în timp ce erau întrebaþi – aºa, de satisfacþie – ce-au
fost. Indiferent de calificare: medic, profesor, þãran, student, ofiþer, comentariul
caraliilor era: „Bã, da’ prost mai eºti!” (cu varianta „bou”). În subtext: eu nu am
carte, dar uite cã tu, cândva superior socialmente, ai ajuns la mâna mea!
Evident cã acele vieþuitoare primitive erau încurajate, ba chiar li se ordona
sã procedeze astfel. Nu caraliii inventaserã acele suplicii suplimentare, ci înalþii
factori de decizie: consilierii sovietici superiori din secþia specialã a C.C. al
P.M.R. cãreia i se subordona aparatul represiv. Eminenþele cenuºii se bazau
tocmai pe ignoranþa executanþilor, pe pornirile lor instinctuale. Fuseserã
cântãriþi de psihologii Securitãþii. Caraliii, subofiþeri ºi ºefii lor, se remarcau
printr-o teribilã lipsã de instrucþie, frizând analfabetismul. Ceea ce, în meseria
lor, constituia mai degrabã un avantaj, un criteriu de promovare. Existã
exemple celebre: Goiciu, fostul tinichigiu gãlãþean prieten cu Gheorghiu-Dej,
Maromet, fostul uºier de primãrie, bâlbâitul criminal de la Jilava... O excepþie
ca Istrate de la Gherla, fost învãþãtor, nu face decât sã confirme regula. Unii
erau de-a dreptul retardaþi, precum plutonierul Costache de la Salcia sau
sublocotenentul Guºoiu Nicolae, care, dupã ce fusese un an întreg comandant
al lagãrului Mogoºoaia, nu reþinuse toponimul decât sub forma „Mogºoi”.
(Îndeplinea, oricum, minima cerinþã de a ºti sã se iscãleascã.)
Documentându-mã pentru volumul Salcia, un lagãr al morþii (ed. Ex Ponto,
2009), am gãsit la CNSAS plângerea unui alt criminal, locotenentul Popa L.
Ioan, comandant adjunct la Salcia, împotriva încarcerãrii la Jilava. O transcriu
integral respectând ortografia, punctuaþia ºi stilul originalului:
„Supsemnatul deþinut Popa L. Ioan în prezent deþinut în peneteciarul jilava,
fost ofiþer în ministerul afacerilor interne fãcân serviciu în cadrul coloniei de
muncã Salcia pânã la data arestãrii. Întrucât am fost arestat pe data de
18.III.1953 ºi nici pânã astãzi 1.IX.1954 nu mi sau clarificat situaþia, cer forte
insistent pentru a îmi fi situaþia clarificatã, pentru faptul de a fi trimes din acest
peneteciar la muncã. Tot odatã find acuzat de înfracþiune de drept comun cer
forte mult pentru a fi tra-nsferat la peneteciarul Vãcãreºti, întru cât deþinerea
mea în acest peneteciar politic, nu are nimic comun cu ideia mea care am
avuto ºi care o am pânã voi muri. întrucât am fost ºi voi fi un luptãtor dârz al
P.M.r. în tot deuna contra dujmanilor R.P.R. Rog forte mult pentru a se lua în
cosideraþie cererea mea ºi ami fii clarificate cele dorite. Trãiascã PM. forþa
conducãtore în r.P.r.„
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*
* *
Domnul Ion Radu, fostul meu coleg de la Stoeneºti ºi Gherla, mi-a trimis
recent un raport de izolare din 15.09.1955, întocmit de sergentul Velea Vasile
(Jilava). Subiectul: refuzul deþinutului de a preda o cruciuliþã, de a se prezenta
la comandant (respectiv lt. col. Mihai Gheorghiu) ºi „exprimaþie nejustã” plus
„bãºcãlie”; caraliul propune 7 zile de izolare. (Nu a socotit însã necesar sã
menþioneze bãtaia administratã deþinutului recalcitrant.) Fantezia lexicalã a lui
Velea nu cunoaºte limite: secxea (secþie), aciest, iam ceruto, du-voastrã etc.
Cum spuneam, aceºti troglodiþi animalizaþi de cursurile de îndoctrinare unde
auzeau pânã la îndobitocire vorbindu-se de ascuþirea permanentã a luptei de
clasã, despre periculozitatea duºmanilor, despre uneltirile imperialiºtilor ºi
altele asemãnãtoare ºi de aceeaºi facturã primiserã drept de viaþã ºi de moarte
asupra oamenilor azvârliþi în temniþã. Insist asupra termenului: Securitatea ºi
instrumentul sãu, DGP, nu au vãzut în victimele opresiunii oameni, ci bandiþi ºi
elemente.
Este în afarã de orice îndoialã cã selecþia caraliilor ºi a superiorilor acestora
dintre indivizi aflaþi în vecinãtatea sau chiar înãuntrul drojdiei societãþii,
„gunoaie organizate” – cum le-a spus, inspirat, Florin Pavlovici în Tortura pe
înþelesul tuturor – nu a fost întâmplãtoare. Cine, în afarã de niºte inºi declasaþi,
ar fi acceptat sã facã ce au fãcut „cadrele” DGP?
Sã mai pomenim de umilirea deliberatã a deþinuþilor? Parcã e totuºi prea de
tot ca semianalfabeþi ca Velea, Guºoiu, Maromet º.a. sã dispunã dupã bunul
lor plac de oameni ca I.D. Sârbu, George Manu, Nichifor Crainic, Radu Gyr,
Lena Constante, Alexandru Zub – ºi câte alte personalitãþi azvârlite în
malaxorul puºcãriei comuniste.
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NEAGU DJUVARA

Misterul telegramei
de la Stockholm
Neagu Djuvara a þinut sã lãmureascã, special prin
intermediul ziarului “Adevãrul”, un moment decisiv din
istoria recentã: 23 august 1944. Neagu Djuvara a scris
acest articol dupã ce într-un cotidian central (al cãrui
nume profesorul l-a trecut, cu delicateþe, sub tãcere) au
apãrut articole în care se prezenta “telegrama de la
Stockholm” într-o luminã falsã. Concret: prin respectiva
misivã, Moscova ar fi anunþat în dimineaþa lui 23 august
1944 cã e gata sã încheie armistiþiul cu mareºalul
Antonescu, dar Bucureºtiul a nesocotit telegrama ºi
mareºalul a fost arestat. Neagu Djuvara e ultimul martor ocular în viaþã al poveºtii “telegrama de la
Stockholm”. El a fost mesagerul trimis în Suedia pentru
reluarea negocierilor de armistiþiu ºi aratã cã intenþia
mareºalului Antonescu de a semna armistiþiul cu
sovieticii era profund neserioasã. Intertitlurile ºi structurarea acestui material aparþin redacþiei ziarului
Adevãrul din data de 5 februarie 2012 din care este
reprodus acest articol.
De zeci de ani se vânturã informaþia cã ar fi existat
o telegramã sositã în dimineaþa lui 23 august 1944 care
ar fi acceptat condiþiile mareºalului Antonescu ºi l-ar fi
încuviinþat sã semneze armistiþiul cu Uniunea
Sovieticã. Informaþia e cu totul eronatã. Acceptarea
celor douã condiþii de ameliorare cerute de mareºal
fusese transmisã la Bucureºti din 30 mai 1944. Deci cu
aproape trei luni înainte de 23 august.
1. Telegrama sositã de la Stockholm în dimineaþa lui
23 august nu anunþa, nicicum, un acord cu mareºalul

Neagu Djuvara s-a
nãscut în august 1916
la Bucureºti, într-o
familie de aristocraþi.
ªi-a fãcut
studiile la Paris fiind
licenþiat în Litere ºi
Drept.
În Al Doilea Rãzboi
Mondial a luat parte la
campania din
Basarabia ºi
Transnistria ºi a fost
rãnit în apropiere de
Odesa. A intrat prin
concurs la Ministerul
de Externe în mai
1943 ºi este trimis
curier diplomatic la
Stockholm în
dimineaþa zilei de 23
august 1944 în legãturã cu negocierile de
pace cu URSS.
A rãmas secretar de
legaþie la Stockholm
pânã în septembrie
1947.Dupã preluarea
totalã a puterii de
cãtre comuniºti, a
hotãrât sã rãmânã în
exil.
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În 1961 a plecat în
Niger, unde a stat 23
de ani în calitate de
consilier diplomatic ºi
juridic al Ministerului
Afacerilor Externe.
În 1972 a obþinut doctoratul de stat la
Sorbona cu o tezã de
filosofie a istoriei.
Din decembrie 1989
s-a întors în
România, unde a fost
profesor asociat al
Universitãþii din
Bucureºti.
A publicat numeroase
cãrþi printre care,
Amintiri din
pribegie, Albatros,
2002, Humanitas,
2005, 2006, 2010;
Între Orient ºi
Occident. Þãrile
române la începutul
epocii moderne,
Humanitas, 2005;
O scurtã istorie a
românilor povestitã
celor tineri,
Humanitas, 1999.
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Antonescu, dupã cum voi dovedi mai jos.
2. A scrie cã sovieticii au intrat pe teritoriul României
fiindcã Antonescu a fost arestat este ori o ignoranþã
crasã a cursului evenimentelor, ori un neadevãr debitat
conºtient cu intenþia de a induce cititorii în eroare:
înainte de 23 august 1944, sovieticii pãtrunseserã de
mai multe sãptãmâni pe o bunã bucatã de teritoriu
românesc, astfel încât marea lor ofensivã din 19-20
august s-a fãcut de pe o linie între Chiºinãu ºi puþin la
nord de Iaºi. Iar rezistenþa unitãþilor române s-a arãtat
atunci pentru prima oarã extrem de slabã, prefãcânduse într-o adevãratã derutã. (Voi arãta mai jos propriile
cuvinte pe care mi le-a spus mie Mihai Antonescu,
chiar în noaptea de 22 cãtre 23 august, când m-a
trimis la Stockholm cu instrucþiuni pentru ministrul nostru Fred Nanu, ca sã se reia negocierile cu
doamna Kolontay, ambasadoarea sovieticã.)
3. Din cele douã ameliorãri cerute de Antonescu la
“capitularea necondiþionatã”, zona neocupatã de armata sovieticã în cazul ocupãrii întregului teritoriu naþional
ar fi fost un judeþ din extremul vest al þãrii unde sã se
menþinã guvernul þãrii ºi nu “o zonã neutrã pe frontul
din Moldova”!

La Direcþia Cifrului ºi Cabinetului
Cititorii trebuie sã afle din capul locului cã informaþiile pe care þin sã le dau în prezenta scrisoare se întemeiazã pe faptul cã, intrat la Ministerul de Externe prin
concurs, în primãvara lui 1943 (dupã ce fusesem mobilizat aproape trei ani pe front din prima zi a rãzboiului ºi
pânã la cãderea Odesei), fusesem repartizat la Direcþia
Cifrului ºi Cabinetului.
Datoritã încrederii pe care am inspirat-o superiorilor
mei – îi citez în ordine ierarhicã crescândã: Camil
Demetrescu, Victor Rãdulescu-Pogoneanu, Grigore
Niculescu-Buzeºti – am fost curând admis în foarte
strâmtul grup care a fost pus la curent cu telegramele
cifrate care erau schimbate cu câteva posturi diplomatice neutre, în numele Opoziþiei, în neºtirea secretarului general al ministerului ºi al ministrului Mihai
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Antonescu.
Într-adevãr, capii celor trei partide politice istorice, în înþelegere cu Regele,
convinºi de felul dictatorial cu care Antonescu guverna þara în rãzboi, refuzând
toate sfaturile pe care ei i le sugeraserã ºi þinând pe tânãrul rege în totalã ignoranþã faþã de dezbaterile din guvern ºi de hotãrârile luate (Regele Mihai, ºeful
constituþional al Statului, a aflat de intrarea noastrã în rãzboi împotriva URSS
prin radio BBC (lucru mai scandalos nici cã se poate închipui!), luaserã iniþiativa ca, prin înalþi funcþionari ai Ministerului de Externe care împãrtãºeau
pãrerea lor cã trebuie cãutatã neapãrat o grabnicã ieºire din rãzboi, sã
înceapã tatonãri cu reprezentanþi ai Aliaþilor în mai multe capitale neutre ca
Ankara, Berna, Lisabona, Stockholm. Aceasta a început dupã intrarea în rãzboi
a Statelor Unite ºi, mai cu seamã, dupã catastrofa de la Stalingrad, când pentru orice minte politicã luminatã, victoria finalã a Germaniei apãrea mai mult
decât improbabilã.
La Lisabona, în aceastã conjuncturã, a activat consilierul de Legaþie Brutus
Coste; la Berna, consilierul George Anastasiu; la Stockholm, consilierul
George Duca (fiul lui I.G. Duca); la Ankara, în sfârºit, ministrul Alexandru
Cretzianu, de curând numit în post. În aprilie 1944, Barbu ªtirbei, unchiul
matern al lui Cretzianu, sub pretext de vizitã de familie în Anglia, a plecat la
Cairo, ca sã înceapã, în numele Opoziþiei, negocieri de armistiþiu cu reprezentanþi ai Marii Britanii, SUA ºi URSS. A plecat cu ºtiinþa mareºalului Antonescu,
care a þinut sã-l vadã înainte ca sã-i comunice condiþiile în care el,
Conducãtorul Statului, ar fi acceptat acordul la care ar fi ajuns reprezentantul
Opoziþiei cu puterile Aliate.

Cãlãtoria lui Viºoianu
La puþine sãptãmâni dupã plecarea lui ªtirbei, Maniu, principala personalitate din Opoziþie, a impus sã plece la Cairo alãturi de ªtirbei ºi diplomatul de
carierã Constantin Viºoianu, om de încredere al Partidului Naþional Þãrãnesc.
(Cãlãtoria lui Viºoianu a fost mai dramaticã, deoarece a strãbãtut Bulgaria ºi
Turcia cu paºaport pe un alt nume.)
La propunerile pãrþii române, care cerea unele uºurãri la teribila condiþie de
“capitulare necondiþionatã” (impusã, trebuie reamintit, de SUA), Marea Britanie
ºi Statele Unite au dat un rãspuns în termen de vreo opt zile. URSS n-a
rãspuns niciodatã la Cairo.

Samsarul bulgar
În schimb, chiar din decembrie 1943, pe cãi lãturalnice, adicã prin intermediul unui samsar bulgar, URSS (n. red) a propus reprezentantului României,
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ministrul plenipotenþiar Frederic Nanu, ca þara noastrã sã înceapã imediat
negocieri directe cu URSS, prin ambasadoarea Uniunii Sovietice la
Stockholm, Alexandra Kolontay.
Nanu a transmis îndatã propunerea la Bucureºti, prin telegramã cifratã.
Guvernul Antonescu rãspunzând favorabil, întâlnirile Nanu-Kolontay au
început. Din prima ºedinþã, URSS a pus o condiþie preliminarã, anume ca
aceste contacte sã nu fie cunoscute de Aliaþi, adicã de Marea Britanie ºi de
SUA.
Cu toatã aceastã surprinzãtoare condiþie, care tindea sã ne lipseascã de
sprijinul eventual al “inamicilor” noºtri probabil cei mai indulgenþi, guvernul
Antonescu l-a autorizat pe Nanu sã înceapã tratativele cu ambasada sovieticã.

Ordinul tânãrului rege constituþional
Partea cu adevãrat extraordinarã a situaþiei este cã, la puþine sãptãmâni
dupã începerea acestor contacte “oficiale”, consilierul de legaþie George
Duca, printr-o telegramã cifratã, cu un semn iniþial deosebit, era însãrcinat de
Opoziþie (sã-i zicem grupul de la Buftea, deoarece acolo se întruneau izolat, în
conacul ªtirbei, ºefii partidelor “istorice” cu cei doi sau trei tineri diplomaþi de la
Direcþiunea Cifrului ºi Cabinetului care erau în mãsurã sã trimitã ºi sã
primeascã telegrame supracifrate cu un sistem extrem de simplu, dar eficace,
care n-a fost niciodatã descifrat nici de serviciile speciale ale lui Antonescu, nici
de germani) sã ia ºi dânsul în tainã contact cu sovieticii.
Aceasta deoarece ºefii Opoziþiei intuiau cã Antonescu, obstinat în credinþa
lui cã trebuie aºteptat un moment mai prielnic din punct de vedere militar, pentru eventuala semnare a unui armistiþiu, dupã toate discuþiile cu partea
sovieticã, în cele din urmã nu va face pasul necesar cãtre ieºirea din alianþa
cu Germania; deci era indispensabil sã se prevadã ºi o alternativã, adicã înlãturarea “Conducãtorului” ºi semnarea mai grabnicã a unui armistiþiu de cãtre
un nou guvern numit de Rege, ºeful Statului. Se bãnuia însã cã sovieticii
preferau semnarea unui tratat cu un dictator, totodatã ºef al Armatei, decât cu
un guvern democratic.
În plus, îºi închipuiau – proºti cunoscãtori ai tradiþiilor româneºti – cã armata nu va asculta decât de ordinul generalului dictator ºi nu de ordinul tânãrului
rege constituþional. Se va vedea cã la 23 august, dupã destituirea mareºalului,
nicio unitate a armatei române nu a fost neascultãtoare a ordinului dat de
Regele þãrii.

Condiþiile cerute de Mareºalul Ion Antonescu
Trebuie precizat acum care erau condiþiile de uºurare a “capitulãrii
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necondiþonate” pe care le dorea Antonescu, cu toate cã putuse constata din
precedentul capitulãrii Italiei (8 septembrie 1943) cã nici acea mare putere nu
obþinuse vreo derogare de la capitularea necondiþionatã (vom vedea ulterior cã
nici cele mai mari puteri ale Axei, Germania ºi Japonia, nu vor primi derogãri
de la draconica condiþie).
Antonescu însã credea morþiº cã România, putere relativ micã, putea încã
discuta despre condiþii mai uºoare. ªi iatã ce a cerut el la Stockholm prin Fred
Nanu. Þin sã subliniez, încã o datã, cã informaþiile pe care le dau aici le am
direct de la cei doi negociatori români, Nanu ºi Duca, cu care am fost în contact timp de trei ani (1944-1947):
1. Cerea sã i se lase 15 zile ca sã-i convingã pe germani sã pãrãseascã tot
teritoriul românesc înainte de semnarea unui armistiþiu ºi de ocuparea þãrii de
cãtre armata sovieticã.
2. Cerea, de asemenea, ca, dupã ocuparea þãrii de cãtre sovietici în
înaintarea lor, un judeþ din vestul þãrii sã rãmânã fãrã prezenþã militarã
sovieticã pentru ca acolo sã funcþioneze nestingherite guvernul ºi toate
organele administrative centrale ale þãrii.
Cine nu vede astãzi cã ambele cerinþe erau cu totul iluzorii?
A. Dacã guvernul român înºtiinþa partea germanã cã intenþiona sã semneze
un armistiþiu, germanii cu forþele lor din þarã (de pildã, forþele antiaeriene de la
Ploieºti) i-ar fi arestat pe Antonescu ºi pe toþi membrii guvernului ºi i-ar fi
înlocuit îndatã cu Horia Sima ºi cu legionarii “þinuþi în rezervã”. Este exact scenariul ce se va desfãºura peste câteva luni la Budapesta.
B. A-ºi închipui cã pãstrarea unei zone (limitate) fãrã prezenþã de trupe
sovietice, în jurul sediilor guvernului român, prezenta vreun interes, când jumãtate din Europa ar fi fost ocupatã de forþele sovietice, era o naivitate care ilustreazã dramatic nenorocirea, pentru þarã, ca un ofiþer, valoros pe plan militar,
sã se prefacã în om politic nepriceput, dar atotputernic ºi stãpânit de un orgoliu
nemãsurat.

Armistiþiul în numele unui nou guvern
Dau aici, pe baza surselor celor mai autentice, întreaga lãmurire privitor la
pretinsa “tainã”. A sosit într-adevãr, la Direcþiunea Cifrului ºi Cabinetului, în
dimineaþa de 23 august 1944, aºadar înainte de dramatica întâlnire de la
Palatul Regal la mijlocul zilei, o telegramã de la Stockholm. Cel care a
expediat-o a fost Consilierul de Legaþie George Duca. Cum am spus mai sus,
el e cel care, de luni de zile, ducea cu ambasada sovieticã negocieri în numele
Opoziþiei, paralel cu ale ministrului Nanu ºi fãrã ºtirea lui.
Or, în dimineaþa de 23 august, sovieticii, constatând cã în ciuda derutei armatei
române în faþa puternicului atac din 19-20 august, mareºalul Antonescu încã
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nu se hotãra, dupã trei zile, sã cearã armistiþiu, s-au resemnat sã accepte
ipoteza care, cum am spus, li se pãrea mai riscantã, de a semna armistiþiul cu
un nou guvern, format de Opoziþie. În acest scop, ambasada sovieticã l-a convocat urgent pe Duca, cerându-i sã comunice Opoziþiei cã acceptã ideea
trimiterii peste liniile sovietice a unui reprezentant al Opoziþiei, în persoana
generalului Aldea, împuternicit sã negocieze termenii armistiþiului în numele
unui guvern numit de Rege, dupã demiterea lui Antonescu.

Telegrama fãrã obiect
Acesta a fost conþinutul telegramei expediate de Duca la sfârºitul dimineþii
lui 23 august, prin sistemul supracifrat de care am vorbit mai sus. Telegrama
va fi fost aºadar descifratã la minister, la Direcþiunea Cifrului ºi Cabinetului, de
vreunul dintre tinerii care erau admiºi în “complot” ºi comunicatã numai lui
Grigore Niculescu-Buzeºti. Întrucât acesta s-a aflat alãturi de Regele Mihai,
împreunã cu alþi doi-trei consilieri ai regelui, ca de pildã diplomatul Ioan
Mocsony-Stârcea, la dramatica întâlnire cu mareºalul în dupã-amiaza aceleiaºi
zile, e de presupus cã a pãstrat cu el acea telegramã devenitã fãrã obiect dupã
arestarea mareºalului ºi formarea noului guvern în care el devenea ministru de
Externe.

Exemplarul raportului, la Stanford
Dupã elucidarea “tainei”, mai am datoria sã raportez aici, pe scurt, ºi
scopul trimiterii mele la Stockholm de cãtre guvernul Antonescu, în dimineaþa
lui 23 august 1944, ºi cuprinsul instrucþiunilor pe care mi le-a dat Mihai
Antonescu, vice-prim ministru ºi ministru de Externe, în noaptea de 22 cãtre 23
august 1944.
S-ar putea ca rezumatul prezent sã nu mai fie atât de amãnunþit ca raportul
pe care l-am redactat la Stockholm la sosirea mea la 24 august 1944, din care
am dat o copie ministrului Fred Nanu (rechemat în dimineaþa lui 24 august) ºi
alta lui George Duca, numit de noul guvern, tot atunci, însãrcinat cu afaceri. În
aceeaºi telegramã, eu eram numit secretar de legaþie la Stockholm, deoarece
întoarcerea mea în þarã devenise deocamdatã imposibilã, din pricina “rãsturnãrii alianþelor”. Exemplarul raportului meu încredinþat lui Duca a fost depus
de acesta când, dupã rechemarea lui de cãtre guvernul comunist, s-a refugiat
în SUA, la un fond român la Universitatea Stanford, unde acum poate fi oricând
consultat, pentru confirmarea declaraþiilor mele actuale – dupã 67 de
ani.
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Tânãrul curier
Trimiterea unui mesaj la Stockholm se datora hotãrârii mareºalului, la 22
august (stãtuse o zi ºi jumãtate în Bucureºti), de a rãspunde în sfârºit, dupã
o ºovãire de trei luni, propunerii sovietice din 30 mai. Faptul însã cã, în loc
de a trimite îndatã o telegramã cifratã ministrului Nanu cu instrucþiunea de a
relua legãtura cu doamna Kolontay, operaþie care ar fi cerut – la minister ºi
apoi la legaþia din Stockholm – cel mult o orã, se lua riscul de a trimite mesajul
printr-un tânãr curier care pleca, regulamentar, a doua zi, cu valizele
de curier diplomatic, consider cã e de o gravitate excepþionalã.
Acea cãlãtorie lungã se fãcea în condiþiile extrem de riscante ale bombardamentelor aliate ºi de nesosire a curierului la Stockholm. Vãdit, mareºalul se
obstina sã tragã de timp ºi, în cazul prezent, sã amãgeascã Opoziþia cã el e
gata sã semneze armistiþiul. Amãnuntele tragicomice ale cãlãtoriei mele de 36
de ceasuri, de la Bucureºti la Stockholm, vor dovedi din plin cã riscul de
nesosire era real.

Instrucþiunile primite de Neagu Djuvara
în noaptea de 22 spre 23 august 1944
Raportez, de asemenea, pe scurt, instrucþiunile pe care mi le-a dat în
noaptea de 22 cãtre 23 august 1944 Mihai Antonescu, vice-prim ministru ºi
ministru de Externe. Era aproape miezul nopþii ºi trebuia, înainte de a lua
avionul, sã mã întorc la Snagov unde direcþiunea noastrã era evacuatã de la
începutul lui mai, dupã primele mari bombardamente americane ºi britanice
asupra Bucureºtilor, ca sã preiau valizele de curier.
Calitatea mea era doar de ataºat de legaþie (primul rang în ierarhia diplomaticã; voi avea 28 de ani o lunã mai târziu). Eram desemnat de Piki
Pogoneanu, în împrejurãri pe care nu mai e cazul sã le povestesc aici, ca sã
fiu, eu, a doua zi, “curierul diplomatic” cãtre Stockholm.
Direcþiunea Cifrului ºi Cabinetului avea monopolul acestor trimiºi, în
general lunar, cu corespondenþa ministerului cãtre ambasade, legaþiuni ºi consulate. Faptul cã, în acel caz, curierul era, pe deasupra, însãrcinat cu misiunea
neobiºnuitã ºi gravã de a transmite noi instrucþiuni pentru reluarea negocierilor
de armistiþiu, era cu totul excepþional.

Mihai Antonescu, nervos ºi obosit
De aceea, cu doar câteva ceasuri înainte, Mihai Antonescu ordonase sã nu
mai plece în diversele direcþii curierii dinainte întâmplãtor orânduiþi. Fãcuse
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însã douã excepþii, fiindcã tinerii desemnaþi îi inspirau încredere: Emil
Ciurea pentru Ankara ºi eu pentru Stockholm.
Mã primeºte aºadar în toiul nopþii. L-am gãsit – era firesc – foarte nervos ºi
obosit. Mi-a spus cã, din pricina situaþiei dezastruoase de pe front, domnul
mareºal se hotãrâse sã reia negocierile de armistiþiu duse de câteva luni cu
ambasadoarea sovieticã la Stockholm.
Reamintind insistenþele pe care de sãptãmâni de zile le fãcea, în
telegramele sale, ministrul Nanu, ca guvernul nostru sã dea, în fine, un
rãspuns sovieticilor care, de trei luni de zile, cum am spus mai sus, acceptaserã acele condiþii puse de mareºal, a vrut sã-mi explice mai întâi, spre a le
comunica domnului Nanu, motivele pentru care s-a ezitat pânã atunci.
Discursul mi s-a pãrut confuz.
Reþin doar douã dintre motive: 1. speranþa pãstratã încontinuu de mareºal,
sã se iveascã pe frontul germano-sovietic un moment mai prielnic pentru
încheierea unui armistiþiu; 2. un zvon care fusese raportat, cã ar fi existat contacte secrete germano-sovietice.
În cazul în care ar fi dus la un armistiþiu germano-sovietic, noi ne-am fi
aflat în posturã falsã. Mãrturisesc cã, pe moment, n-am înþeles prea bine cum
de puteam sã fim reþinuþi, vreme de trei luni, de un simplu zvon – lansat, fãrã
îndoialã, intenþionat, de unul sau de celãlalt dintre cei doi mari adversari. A
adãugat însã cã situaþia creatã de spargerea frontului germano-român în zilele
de 19-20 august l-au convins pe mareºal de necesitatea reluãrii negocierilor de
la Stockholm.
În acest scop, domnul Nanu trebuia s-o întrebe pe doamna
Kolontay: 1. dacã partea sovieticã accepta sã reia dialogul; 2. dacã, în caz
afirmativ, condiþiile acordate la 30 mai erau încã valabile.

Soldaþii nu s-au mai bãtut bine
Mi-a spus apoi un lucru atât de extraordinar, încât mã tem sã nu fiu crezut
pe cuvânt: domnul Nanu trebuia sã dea pãrþii sovietice, ca nou argument cã
România doreºte sincer pacea, faptul cã soldaþii români, în faþa ultimei ofensive sovietice, nu s-au mai bãtut bine.
Argumentul mi s-a pãrut, pe loc, atât de insolit încât, cu toatã vârsta mea ºi
scurta mea experienþã diplomaticã, am îndrãznit sã-l întrerup pe ministru,
chiar pe un ton vehement, rugându-l sã mã ierte cã mã încumet sã-l contrazic,
zicându-i cã un asemenea argument nu trebuia în niciun caz înaintat la
deschiderea unor negocieri finale, cãci implicau renunþarea dinainte a
continuãrii rezistenþei, în cazul în care am fi constatat, la urma urmei,
imposibilitatea de a încheia armistiþiul în condiþiile impuse.
Mihai Antonescu a acceptat întâmpinarea mea ºi mi-a zis: “Ai dreptate! Mai
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bine sã nu spunã asta!”
Am plecat de la acea memorabilã audienþã cu dramatica impresie cã
“numãru’ doi” al regimului era, în acel moment tragic, cu
totul descumpãnit ºi cu un singur gând: sã scape cel puþin el. Am dedus-o pe
loc când, înainte de despãrþire, mi-a spus cã intenþiona sã plece a doua zi la
Ankara, ca sã vadã el, acolo, ce-am mai putea aºtepta de la Turcia ºi de la
anglo-americani...

Intenþia mareºalului Antonescu, neserioasã
Peripeþiile drumului de la Bãneasa la Stockholm via Viena–Berlin (cu o
noapte la Berlin) le-am povestit în cartea mea Amintiri din pribegie (Albatros,
2002; Humanitas, 2005, 2006, 2010). Voi spune aici doar foarte pe scurt: 1. a
fost cât pe-aci sã nu fiu acceptat la Viena, la schimbarea de avion, din cauza
excesului meu de valize; 2. la Berlin nu m-a aºteptat nimeni din partea
ambasadei române, evacuate la 70 de kilometri de Berlin; 3. marele hotel Adler
la care am ajuns, dupã ce îndrãznisem sã cer telefonic, la Auswärtiges Amt
(Ministerul de Externe), o maºinã specialã “pentru a duce curierul român la
Stockholm, de la aeroport la hotel”, nici pomenealã sã aibã loc în acea noapte
pentru mine; dupã ore de aºteptare înfriguratã la poarta hotelului am întâlnit, în
fine, ca prin minune, trei tineri români de o inconºtienþã
incredibilã, care mi-au gãsit loc în alt hotel ºi m-au luat la cinã împreunã cu
o tânãrã aristocratã nemþoaicã cu care doreau sã mã ia în acea searã la un
club sã dansãm!

Tragi-comedia
Unii cititori vor crede cã spun braºoave, ca sã-mi bat joc de ei. E, din
pãcate, adevãrul greu de închipuit, privitor la drumul pe care l-a fãcut
mesagerul mareºalului Antonescu la Stockholm pentru reluarea negocierilor de
armistiþiu. Sã mai adãugãm cã aceastã tragi-comedie suprarealistã avea loc
câteva ceasuri dupã ce mareºalul Antonescu fusese demis ºi arestat. Tinerii
români m-au dus totuºi la noul hotel. N-a fost bombardament în acea noapte.
La cinci dimineaþa, tinerii, dupã o noapte de chef, au venit la vreme sã mã
ducã la aeroport. Am rãmas în panã de benzinã pe drum... dar, alergând tuspatru cu geamantanele în mâini, am sosit la vreme sã gãsesc un ultim loc liber
în micul avion de Stockholm ºi sã sosesc, evident degeaba, la legaþiunea
românã, unde iarãºi nu eram aºteptat. E totuºi bine sã se ºtie barem azi, de la
un martor ocular, ce neserioasã a fost intenþia mareºalului Antonescu de a
negocia la vreme condiþii acceptabile cu sovieticii.
ªi sã se termine odatã cu “povestea telegramei de la Stockholm de la 23
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august, prin care URSS acceptã condiþiile de armistiþiu ale mareºalului
Antonescu”! E scandalos cã unele organe de presã ºi chiar unii “istorici de
meserie” refuzã în continuare mãrturia a, pesemne, ultimului martor ocular al
evenimentului de acum 67 de ani.
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ADRIAN MATACHE

Cioburi de amintiri
ºi suferinþe
Deoarece în acest an, 2011, se rememoreazã
deportãrile din 1951, efectuate cu brutalitate în zona de
Sud-Vest a României, vã redau, în cele ce urmeazã,
amintirile ºi cele îndurate de mine personal în timpul
acela.
Deci, ca în fiecare varã de când eram elev, într-o
sâmbãtã din vara lui 1951, mama mea – doctoriþa Ania
Matache din Turnu-Severin, m-a dus la „autobuzele lui
Frãþilã” din oraº, m-a dat în grija ºoferului spre a mã
coborî la Pãtulele, unde trãia bunica maternã, Elisabeta
Petai. Aceasta mã aºtepta la autobuz, în centrul
comunei, conform înþelegerii telefonice. Tot acolo este
ºi astãzi staþia de autobuz. Dupã câþiva paºi, eram
acasã la bunicã, de unde în alþi ani plecam din nou la
Severin, cu pãrerea de rãu cã trebuie sã pãrãsesc
animalele din curte, cu care mã înþelegeam minunat.
Eram cel mai fericit atunci când un ieduþ sau un
mânz încercau sã bage boticul prin buzunarele mele,
cãutând obiºnuitul cubuºor de zahãr.
Acum aveam 12 ani ºi mama îmi dãduse într-o
valijoarã câteva haine de schimb ºi 2-3 cãrþi. Deºi
bunicul avea o camerã bibliotecã de cam 4x4 cu pereþii
plini de cãrþi, eu un puteam citi din ele, cãci erau scrise
în germanã cu alfabetul gotic. Majoritatea erau legate
în piele, aduse de la Viena. Puteam folosi doar o
colecþie de volume format mare, de 23 sau 33 de
volume, BROCKHAUS – unde gãseam explicaþii la
orice noþiune doream, cãci erau tipãrite cu litere pe
care le învãþasem la ºcoalã. Sâmbãta aceea din iunie
a trecut obiºnuit, duminicã am ieºit la poartã ca sã stau

Adrian Matache a fost
arestat la vârsta de
13 ani, în 1953,
anchetat ºi bãtut timp
de douã sãptãmâni la
Securitatea din
Turnu Severin.
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sã privesc la hora ce se fãcea în apropierea noastrã.
Îmi plãcea sã stau lângã toboºar, cãci admiram
dexteritatea cu care trecea, de la bãtutul tobelor, la
bãtutul „farfuriilor” de deasupra. Îmi plãcea ºi þambalul,
dar nu mã prea dezlipleam de toboºar.
De obicei, dimineaþa mã trezeam pe la 7.30-8, când
începea vânzoleala în gospodãrie cu hrãnitul
animalelor – oi, capre, porci, cai cu mânji. Eram
prezent la tot acest „proces tehnologic”. Pe toatã
lungimea gospodãriei, aveam un paznic de nãdejde –
Lupu – care se plimba legat în lanþ pe o sârmã întinsã
de-a lungul gardului.
Dar luni dimineaþa, bunica mã trezeºte la ora 5, mã
zoreºte sã mã îmbrac repede, cã au venit soldaþii sã ne
ia ºi sã ne ducã din sat. Lupu lãtra de mama focului la
cei cinci-ºase soldaþi ºi doi ofiþeri care erau în curte ºi
inventariau tot ce era în gospodãrie, indicând ce avem
voie sã luãm cu noi ºi ce nu. La un moment dat, unul
din ofiþeri a luat arma unui soldat ºi l-a împuºcat pe
Lupu. Am plâns în faþa acestei crime ºi mi s-a întãrit ura
faþã de comuniºti, care ºi aºa nu erau bine vãzuþi în
familia mea, dar eu atunci nu mai puteam face nimic.
Un soldat a luat caii de cãpãstru ºi a plecat cu ei în sat.
Mânjii s-au luat dupã cai. N-am mai luat micul dejun
obiºnuit, cãci nici bunica nu mai pregãtise nimic. Era
ocupatã sã-ºi strângã lucrurile necesare ºi permise
într-o cãruþã, cum i se ordonase, mâncare pentru trei
zile, ceva lenjerie, veselã de bucãtãrie ºi cam atât. La
ora 12 trebuia sã fie cu cãruþa încãrcatã ºi verificatã de
ofiþeri, în faþa primãriei comunei, pentru o nouã verificare ºi cu actele. Omului din sat care o ajuta pe bunicã
în gospodãrie – mai ales la cai – nu i s-a dat voie sã
vinã în curte sã o ajute cu ceva. Ion Clonþãtã a fost
gonit de ofiþeri. Unul din ofiþeri a intrat în bucãtãrie ºi a
scris pe butelia de aragaz „proprietate MAI”. Dupã ce a
ieºit, am luat de pe jos chiºtocul de cretã aruncat ºi am
completat MAIA, adicã era proprietatea bunicii. Ofiþerul
m-a surprins fãcând completarea. A luat din nou arma
unui soldat ºi m-a lovit cu patul în umãrul drept,
strigând: piei, pui de nãpârcã, pleacã de aici. ªi acum,
la 72 de ani, am dureri în acest umãr atunci când ridic

78.qxd

30.03.2012

17:59

Page 58

sau duc greutãþi mai mari. Amintiri dureroase de la deportãrile din 1951.
Bunica a pus în cãruþã, neºtiind unde ºi pentru cât timp o duce, ºi o garniþã
cu unturã. Unul din ofiþeri a venit repede cu o baionetã ºi a scotocit prin garniþã, ca nu cumva sã fie acolo ceva armament. Nu am avut voie sã punem în
cãruþã piese mari de mobilier, dar pe fundul cãruþei am putut ascunde sub
rufãrie ceva scânduri ºi niºte uºi de ºifonier.
Soldaþii au adus o pereche de boi rechiziþionaþi din sat ºi în jurul orei 12 am
ajuns în faþa primãriei comunei. Mergând într-acolo pe lângã cãruþã, ne-am
întâlnit ºi cu fratele bunicii, tot cu o cãruþã, cãci ºi lui i se „acordase” aceeaºi
soartã. Era inginerul agronom Eugen Pleniceanu cu soþia, doctoriþa Rodica
Pleniceanu. Fiind singurul doctor din sat, acesta era lãsat acum fãrã niciun
medic.
La domiciliul bunicii, unde am fost gãsit de dimineaþã, am fost înregistrat ca
fãcând parte din familia ei (bunicul murise în 1943) ºi deci am fost pus pe listã
sã plec cu bunica. Dar când am ajuns la primãrie, un ofiþer care mai fãcea încã
o verificare a listelor de deportare, comprarându-le cu cele fãcute dimineaþa,
m-a întrebat: Bã, tu eºti Matache Sorin? Vino cu bagajul tãu în primãrie!
Mi-am luat valijoara ºi am intrat în clãdire, fiind dat pe mâna altui ofiþer,
într-un birou. Acesta mi-a luat valijoara, mi-a rãsturnat-o pe jos, ºi-a bãgat
mâna prin lucruri (probabil cã tot armament cãuta), m-a percheziþionat
corporal, mi-a ordonat sã-mi strâng lucrurile de pe jos ºi, ieºind afarã, a chemat
un soldat cu armã la spate, ordonându-i acestuia:
– Du-l pe ãsta alãturi de cei doi Burileanu, ca sã plece cu ei mâine la TurnuSeverin. Soldatul m-a dus la proprietara unui magazin sãtesc, ce era de origine
greacã, d-na Ariandei, care locuia la etajul magazinului. În aceastã locuinþã am
fost dat în grija doamnei Burileanu, care venise cu familia la rudele din sat, ºi
erau tot cu cãruþa la primãrie, dar ei nu figurau pe listele de deportare, trebuind
sã plece din zona bulversatã a deportãrilor forþate. D-na Lilica Burileanu m-a
luat sub ocrotirea dânsei, mâncare de la Ariandei, lecturã, cãci ºi acolo erau
cãrþi. Nu aveam voie sã ieºim din casã, cãci aveam un soldat la uºa de acces
de la parter. Marþi dimineaþa, alt soldat ne-a dus la autobuz ºi ne-a obligat sã
ne urcãm în autobuzul lui Frãþilã.
Ce se întâmplase în aceastã zi la Turnu-Severin, am aflat ulterior. Pãrinþii
mei, dr. Matache ªtefan ºi Ania, aveau la subsolul locuinþei douã familii de
refugiaþi din Basarabia din 1940: o familie de evrei – soþ, soþie ºi o fetiþã de 68 ani (Singer), ºi o doamnã în vârstã, Mictar, care era singurã, a cãrei fiicã,
refugiatã ºi ea, locuia ºi lucra undeva în jurul oraºului. Ofiþeri ºi soldaþi de
Securitate au nãvãlit peste ei tot la 5 dimineaþa spre a-i ridica ºi duce în
necunoscut, dar au blocat în casã pe pãrinþii mei, nepermiþând nici
deschiderea cabinetelor medicale pentru clienþii din acea zi. Soldaþii erau peste
tot, puºi la uºi ºi poartã. Mama mea era disperatã cã nu ºtia ce se întâmplã cu
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mine, reþeaua telefonicã fiind blocatã între localitãþi. Nu avea voie nici
ferestrele sã le deschidã spre str. Cicero, cãci în jurul casei patrula un soldat
înarmat.
Dar la un moment dat, câteva pietricele au lovit unul din geamurile dinspre
str. Cicero. Mama a deschis repede geamul ºi a putut vorbi cu activistul de
partid Þuþuianu, ce fusese pacientul tatãlui meu. Acesta a vãzut soldat la
poartã ºi a întrebat dacã erau arestaþi. Mama i-a explicat situaþia de
sechestrare în casã din cauza arestãrii celor de la subsol. I-a mai spus cã nu
ºtie nimic de mine, cãci eram la bunica ºi nu putea lua legãtura telefonicã.
Þuþuianu a plecat repede, cãci se apropia soldatul ce patrula în jurul casei. Am
aflat ulterior cã s-a dus glonþ la subprefectul dr. Pleniceanu Pandele (alt frate
al bunicii mele), i-a expus situaþa mea, iar acesta a intervenit la securiºti sã
comunice la Pãtulele cã eu nu fac parte din familia Petai, ºi cã sunt doar
temporar la ea.
Dupã ce am ajuns la Turnu-Severin, Lilica Burileanu a telefonat mamei care
a venit ºi m-a luat acasã.
Dupã 2 ani, în noiembrie 1953, familia dr. Matache a fost anunþatã printr-un
act oficial cã posturile de medici deþinute în spitalele oraºului erau desfiinþate,
iar ei ca medici erau puºi la dispoziþia Direcþiei Sanitare Oltenia, de la Craiova.
În noaptea de 7 noiembrie 1953 am fost transportaþi cu platformele de transport cu cai rechiziþionate ale transportatorului Tuicã obligat sã ne ducã la gara
CFR, noi fiind evacuaþi din locuinþa noastrã. În garã aveam la dispoziþie un
vagon de vite, în care manipulanþii lui Tuicã – doi la numãr – ne-au urcat tot
mobilierul, inclusiv cele douã cabinete medicale ºi toatã gospodãria noastrã.
Dimineaþa am ajuns în gara Craiova unde am descãrcat vagonul cu oamenii
din garã plãtiþi de noi, fãrã a mai fi soldaþii lângã noi. Am stat cu toate bagajele
ºi mobilierul pe platoul de lângã garã, pânã ce tatãl meu a gãsit un transportator (tot cu cai) ºi un loc unde sã depozitãm tot mobilierul. Cei doi cãþei ai
familiei ºi un porc i-am lãsat în grija doamnei Mictar, de la subsol, care la intervenþia fiicei sale care a arãtat cã e singurã ºi suferindã, a fost lãsatã în locuinþã,
fiica semnând un act cã-ºi ia mama pe rãspunderea sa.
A fost deportatã doar familia Singer – în 1951.
Practic am fost ºi noi deportaþi ºi depãrtaþi de graniþa cu Tito, ca nu cumva
sã bem dimineaþa cafeaua cu el. Nu ºtiam nimic de bunica ºi de fratele ei, unde
au fost duºi.
Dar prin toamna lui 1954, seara, sunã la noi la uºã un ceferist. Trebuie sã
spun cã prin bunãvoinþa conducerii de atunci a spitalului Filantropia din
Craiova, pânã sã ne gãsim o locuinþã, am locuit într-o rezervã de spital ºi asta
a durat cam vreo trei luni. Apoi am locuit într-un vechi han – acum demolat –
vizavi de hotelul Minerva. În vara lui 1954 am gãsit cu chirie o locuinþã a unei
persoane care se muta la Turnu-Severin.
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Deci când ceferistul a sunat la uºa acestei locuinþe, mama mea l-a întrebat
ce doreºte, cã nu mai aveam cabinete medicale. Amândoi pãrinþii mei lucrau
acum doar în spital. Ceferistul a întrebat dacã suntem familia Matache ºi cã
vrea sã ne comunice ceva, solicitând sã intre în casã. Dupã ce a intrat în casã,
a întrebat dacã noi, familia Matache, avem rude numite Petai ºi Pleniceanu. I
s-a rãspuns afirmativ ºi atunci a spus cã vine din Bãrãgan, trimis de Eugen
Pleniceanu la Turnu-Severin ca sã ne anunþe unde sunt în Bãrãgan. Nu ne-a
gãsit la Severin, cãci cei din Bãrãgan nu ºtiau cã ºi noi fuseserãm deportaþi din
Severin. Noua noastrã adresã i-a fost datã de doamna Mictar de la subsol, cãci
lunar ne trimitea chiria cu mandat poºtal. În locuinþa noastrã de la TurnuSeverin se instalase o aripã administrativã a abatorului dinspre Kladova-Gura
Vãii. Ceferistul ne-a spus unde sunt localizate rudele noastre din Bãrãgan,
Satul Jegãlia Nouã, la 5-6 km de gara CFR Mãrculeºti. Ne-a „instruit” ºi cum
putem ajunge la ei evitând miliþienii care îi þineau izolaþi ºi supravegheau gara
CFR. Se spunea cã erau „coreeni” izgoniþi de americani, iar România i-a preluat pânã ce se vor limpezi lucrurile acolo. Ceferistul nu a vrut sã stea la masã,
unde a fost invitat de mama mea, ci, grãbit, a plecat spunând: “Nu vã cunosc,
nu mã cunoaºteþi, sã vã ajute Dumnezeu!” Din cele ce ne-a spus am tras concluzia cã lucreazã ca ceferist chiar în gara Mãrculeºti.
În vara lui 1955, eu având 16 ani, am împrumutat un rucsac de piele de la
niºte prieteni ºi cu banii daþi de pãrinþi ºi un traseu-orar bine antecalculat am
plecat sã-mi regãsesc bunica ºi pe unchiul Eugen. Mi-am recapitulat toate indicaþiile date de ceferist. Aveam cu mine o busolã, o lanternã, o schiþã în creion
despre locul respectiv copiatã de pe niºte hãrþi vechi ºi am plecat, având în rucsac un rând de haine de schimb pentru mine ºi în rest conserve, pâine, halva,
orez, zahãr ºi alte alimente neperisabile, destinate celor din Bãrãgan, cãci nu
ºtiam în ce situaþie îi voi gãsi. Am ajuns cu trenul seara în Bucureºti, iar pe la
rãsãritul soarelui m-am suit într-un personal de Constanþa, care fãcea staþie în
gara Mãrculeºti. Pe la ora 9-9.30 am coborât în gara Mãrculeºti pe partea
opusã gãrii – conform indicaþiilor ceferistului – ºi m-am înfundat repede în
pãduricea din faþa gãrii. Am stat ascuns în tufiºuri, culcat pe o jumãtate de
pãturã veche, pânã aproape de întunecare, seara. Atunci m-am ridicat ºi cu
ochii roatã am traversat calea feratã mai departe de garã ºi am mers spre sud,
printre tot felul de arbuºti, tufiºuri ºi ierburi înalte ce-mi îngreuiau mersul. Dupã
o orã de astfel de mers am desluºit câteva luminiþe, cãtre care m-am îndreptat. Am ajuns la niºte case mãrunte ºi am întrebat la vreo trei case de doctoriþa
Pleniceanu, cãci socoteam cã se apelase la ea ca medic ºi era cunoscutã. Un
tânãr de vreo 30 de ani din cea de a patra sau a cincea casã m-a dus pe
întuneric pânã la casa unde era bunica mea ºi doctoriþa Rodica Pleniceanu.
Nu pot reda în cuvinte bucuria lor ºi a mea pentru revederea dupã patru ani,
nici mirarea cã reuºisem sã vin singur pânã la ei. Le-am povestit cum a venit
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ceferistul la noi ºi cum am fãcut drumul pânã la ei. Am aflat apoi cã în 1951,
dupã ce am fost dus cu soldatul la Ariandei, în ºir indian au fost duºi cu cãruþele
ºi cu niºte camioane militare în gara Tâmna, încãrcaþi în vagoane de vite-marfã
(învãþaserã de la naziºti) ºi duºi în gara Bucureºti-Obor. Pe tot parcursul drumului pânã la Tâmna, pe dreapta ºi pe stânga drumului, au fost însoþiþi de soldaþi care nu le dãdeau voie sã se dea jos din cãruþe ca sã ia apã sau sã vorbeascã cu cineva din afara convoiului. Nevoile ºi le fãceau pe drum, din cãruþã.
Rareori vreun soldat, neobservat de ofiþeri, le umplea de la vreo fântânã – pe
drum – câte o sticlã cu apã.
În gara Obor din Bucureºti au fost þinuþi câteva zile, pânã sã se formeze
convoaiele de vagoane-marfare spre Constanþa. Hrana luatã de acasã pentru
trei zile se dusese de mult, iar în toiul verii, ºi în dogoarea din vagoanele ce
erau pãzite cu obloane închise, sufereau cel mai mult de sete. Bunica mea a
avut norocul cã în gara Tâmna sã-ºi urce „gospodãria” în vagonul unde era
urcat fratele ei Eugen Pleniceanu cu soþia, doctoriþa.
Am stat în „vacanþã” la bunica mea cam zece zile. Unchiul meu, inginer
agronom, lucra la herghelia de cai de la Jegãlia iar soþia lui practica medicina
în noua aºezare de „coreeni”. Deci aveau o sursã de existenþã modestã. Când
au fost debarcaþi în gara Mãrculeºti au fost preluaþi de camioane militare, cu
soldaþi înarmaþi, ºi duºi în „vatra” satului nou, numit acum Jegãlia Nouã, debarcaþi acolo, iar un miliþian le-a arãtat între patru þãruºi bãtuþi în pãmântul plin de
buruieni, arbuºti ºi tufiºuri, terenul repartizat fiecãrei familii. În primele nopþi au
dormit sub cerul liber, pe scândurile ºi uºile de la ºifonier, apoi ºi-au fãcut un
bordei în pãmânt, acoperit cu crengi ºi pãmânt bãtut cu picioarele. Dupã ce au
câºtigat ceva bani au cumpãrat lemnãrie din satele din zonã ºi unchiul meu a
reuºit sã facã o casã – în care i-am gãsit eu – formatã din douã camere între
care era un antreu ce servea ºi de bucãtãrie. Bordeiul era folosit acum drept
coteþ pentru gãini ºi curci. Casa era acoperitã cu stuf legat cu sârmã.
Într-o zi unchiul meu m-a luat repede de mânã ºi m-a bãgat în coteþul porcului, spunându-mi sã înþep mereu porcul cu un bãþ, ca sã guiþe tare, ca ºi când
i-ar fi foame. Dupã vreo orã a venit ºi m-a scos. A trebuit sã mã spãl complet,
cãci puþeam tot a cocinã. Seara m-a luat ºi cu ajutorul unui ceferist a cumpãrat
un bilet ºi am plecat noaptea spre Bucureºti. În garã mi-a spus cã veniserã doi
miliþieni sã facã un control, cãci li se semnalase o persoanã strãinã în sat –
adicã eu. La casele din jur nu au fãcut controale. Deci ºi acolo cineva reclamase apariþia mea în sat. Am ajuns a doua zi la Craiova, unde am detaliat
pãrinþilor toatã escapada mea pentru gãsirea celor deportaþi din familia noastrã.
Pentru cã ofiþerii securiºti care i-au luat din Pãtulele rãspundeau cu „nu ºtiu”
la întrebarea „unde ne duceþi?”, primele temeri ale celor deportaþi din România
ocupatã de ruºi erau cã vor fi duºi la muncã forþatã în Siberia. Oprirea lor drept
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transfugi „coreeni” în Bãrãgan a fost totuºi un tratament mai blând faþã de perspectiva de a fi duºi cu forþa în Siberia. Se ºtia în Pãtulele cã nemþii din Ardeal
au fost duºi în Rusia.
Mulþi nu s-au mai întors în 1956 la casele lor, din deportare. Au rãmas acolo,
în Bãrãgan, sub o puzderie de cruci, morminte pe care nu are cine le îngriji,
morminte care aratã criminalitatea unui regim impus în România de niºte slugi
fãrã Neam ºi Dumnezeu, susþinute de tancurile sovietice. Cei ce au conceput
aceastã operaþiune ºi cei ce au condus operaþional deportarea forþatã în câmpurile pline de bãlãrii n-au fost cu nimic pedepsiþi. Chiar ºi dupã decembrie
1989 au fost bine retribuiþi, unii chiar decoraþi de politicienii noºtri ignoranþi în
ce priveºte suferinþele ºi istoria recentã a poporului român. Noi nu avem nici
„Nürnberguri”, ºi cât de necesare ar fi, cel puþin pentru educaþia tineretului nostru. ªi, ca ºi cum n-ar fi fost de-ajuns, în decembrie 1989 au mai fost cãsãpiþi
vreo 1500 de nevinovaþi. Atunci când prin anchete profesionale se nominalizeazã vinovaþii, procurorului de caz i se ia dosarul, iar pe cei vinovaþi îi mai
ºi „onorãm”.
În 1956 bunica a venit la noi, la Craiova, cu un geamantan cu haine ºi
lenjerie zdrenþuite. Era tot ce-i mai rãmãsese dintr-o gospodãrie civilizatã din
care se putea trãi decent. A locuit la noi pânã în 1983 când, la 93 de ani, ne-a
pãrãsit. Unchiul Eugen Pleniceanu cu soþia lui au vrut sã se ducã la fiul lor
Radu, la Cluj. Nu li s-a permis ºi au rãmas la Câmpia Turzii. Nici bunicii mele
nu i s-a dat voie sã revinã în satul ei. Casa din sat a fost ocupatã de GAC. Pe
buletinul unchiului era aplicatã ºtampila D.O. Au fost eliberaþi din deportare
într-o închisoare cât toatã România.
Acum vreo 15 ani, niºte sãteni bãtrâni din Pãtulele mi-au spus cã toatã
biblioteca bunicului a fost scoasã în curte ºi arsã. Kristallnacht ºi într-un sat
românesc! Tot ei mi-au spus cã în pivniþa unui consilier actual din primãria
comunei se aflã mai multe butoaie de vin cu iniþialele E.P. Tatãl acestuia fãcuse
listele de deportare în comunã, fiind activist PCR. Iniþialele n-au putut fi ºterse,
fiind fãcute cu fierul roºu pe capace. Furturi încã nepedepsite, ba chiar
legalizate.
În 1959 tatãl meu este percheziþionat în toiul nopþii la domiciliu ºi arestat
pentru omisiune de denunþ. Nu reclamase la criminala Securitate cã la coada
formatã la uºa cabinetului sãu din spital (care bineînþeles cã era închisã), cineva întrebase: Ce mã, aºa-i la comuniºti, ºi la doctori sunt cozi? Tatãl meu a
fãcut 4 ani de închisoare grea la Gherla din cei 5 de condamnare. Dupã
eliberarea din 1964 a fost adus din gara Craiova pânã acasã de o sorã
medicalã de la punctul de Prim Ajutor din garã ºi de un miliþian... pe o coadã
de lopatã, cãci era... patruped. Fusese arestat sãnãtos, în plinã activitate profesionalã la 55 de ani, ºi fusese adus ca patruped. A trebuit spitalizat timp de
6 luni pentru a fi adus în situaþia normalã de biped.
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Cu o lunã înainte de eliberarea de la Gherla a fost þinut permanent într-o
celulã de beton de un metru cub cu 10 centimetri de apã pe jos, doar, doar...
n-or mai avea pe cine elibera. Pe actele de ieºire din spital erau enumerate mai
mult de ºase boli. Ne-a pãrãsit din cauza suferinþelor îndurate, în noiembrie
1981.
Eu însumi, semnatarul acestor rânduri, am fost anchetat de Securitate ºi
bãtut de aceºti criminali, din 1953 ºi pânã în 1988. Sunt nominalizat în catalogul victimelor Securitãþii (C. Ioniþoiu) iar bãtãuºii ºi anchetatorii sunt
nominalizaþi în catalogul criminalilor Securitãþii (D. Jelea). Atunci când îi întâlnesc pe stradã pe aceºti criminali, au neobrãzarea sã-mi râdã în faþã. Au dreptul ºi dreptate. Eu nu am decoraþiile lor ºi ei nu trãiesc din ajutor social, ca
mine.
O TEMPORA, O MORES!
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PAUL LEIBOVICI

ªi nu a ºtiut pãmântul
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Regimul comunist a ºtiut pe cine a condamnat la ani
grei de închisoare?
Conducãtorii dictaturii comuniste din România ai
anilor ‘50 din secolul XX au fost conºtienþi de victimele
lor?
Judecãtorii, securiºtii în faþa cãrora a fost adus
pentru a fi mai întâi chinuit, bãtut, jignit, cãutând mereu
metode de distrugere psihologicã, apoi condamnat la
ani grei de temniþã, au cunoscut într-adevãr pe cine au
în faþa lor?
Una din sutele de mii de victime ale dictaturii
comuniste din România a fost viitorul profesor
universitar, poetul ºi cercetãtorul Ezra Fleiºer.
Scopul tuturor dictaturilor, din toate timpurile, a fost
ºi a rãmas supunerea omului, indiferent de treapta
culturalã, de credinþa sa, el trebuie sã se supunã
orbeºte regimului dictatorial respectiv.
Dictatura este un ansamblu de informaþii false ºi
mãsuri distructive cu aspect ºtiinþific, prin care sistemul
oficial urmãreºte dobândirea puterii absolute în cadrul
unei orânduiri mondiale.
Instrumentul principal de lucru este minciuna, scrie
prof. univ. Ioan Vladucã.
Minciuna este otrava care învenineazã ºi ucide
numeroase suflete, de la copii ºi pânã la bãtrâni, de la
nãtângi ºi zãnatici ºi pânã la cei mai învãþaþi oameni.
Minciuna pãtrunde în suflet ºi sânge. E propagatã
prin toate mijloacele posibile.
Era la începutul instaurãrii dictaturii comuniste în
România. Conducãtorii acelei societãþi au râvnit la
putere. Ideologia comunistã au învãþat-o dintr-o suflare.
Impunerea prin forþã a unei comportãri nu cerea prea
mult studiu teoretic. Clica odatã formatã îºi impunea
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voinþa – ideologia prin brutalitate. Ei nu s-au aplecat
asupra cãrþilor pentru a studia. Ei au ºtiut doar sã
striveascã, sã chinuie, sã omoare, sã înlãture prin
puterea lor nimicitoare educaþia, cultura, moºtenirea
literarã.
Ei au închis între zãbrele, au atârnat pe poarta
puºcãriilor lacãtul tãcerii absolute, au sigilat, au
oprimat. Adesea, pentru a scurta drumul ”judecãþii
oficiale”, glonþul ºi groapa încheiau procesul.
Au încercat ºi adesea au reuºit sã ºteargã, cu
buretele îmbibat într-un lichid otrãvit, trecutul îndepãrtat
ºi apropiat. Aceºti obsedaþi ai puterii totale au ucis, au
distrus minþi luminate, au îngropat sub þãrâna neagrã
zeci de mii de oameni.
Peste cincizeci de ani de dictaturã comunistã.
În jur de 500 000 de suflete ºi vieþi îngropate.
Dictatura comunistã n-a reuºit, cu toatã brutalitatea
ei, sã distrugã spiritul unor persoane a cãror capacitate,
educaþie erau mult peste nivelul metodelor brutale cu
care se îndeletniceau slugile coducãtorilor comuniºti.
Ezra Fleiºer, peste ani, dupã ieºirea din grota
închisorii comuniste va fi Laureat al Premiului Israel
pentru literaturã, profesor ºef de catedrã literarã a
Universitãþii din Ierusalim.
Numele exact, Avraham Ezra, i-a fost dat de tatãl
sãu dupã proeminentul om de culturã Avraham Eben
Ezra, gânditor, comentator ºi poet renumit. Ezra Fleiºer
a crescut într-o casã unde ºtiinþa iudaismului sau
“înþelepciunea iudaicã” aºa precum era numitã cândva
a fost parte integrantã din atmosfera zilnicã.
A studiat la facultatea de ªtiinþe Juridice. De-a
lungul vremii a scris numeroase versuri într-o frumoasã
limbã literarã ebraicã.
Aceasta a fost de altfel menirea sa care l-a
îndemnat sã ajungã în Israel.
Ezra Fleiºer a fost condamnat ºi închis în una din
puºcãriile comuniste tocmai pentru cã a intenþionat sã
ajungã în Israel. Încã din anii copilãriei, în casa
pãrinteascã de la Timiºoara, a cunoscut limba ºi cultura
ebraicã, tatãl sãu fiind profesor de limbã ebraicã ºi un
cunoscãtor profund al literaturii ebraice vechi.
Trecând peste toate opresiunile fizice ºi morale,
învingând suferinþele a reuºit sã scrie versuri – fãrã
hârtie ºi creion – acolo în închisoare.
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Poezia deprimaþilor, a necãjiþilor, a soartei omului, ºi
a cãrei rãdãcinã se gãseºte în casa pãrinteascã în care
se afla deja consolidatã ideea sionismului ºi se spera la
o mântuire. Aceasta putea fi înfãptuitã numai prin
venirea în Israel.
Primii sãi paºi i-a fãcut ca poet.
În România comunistã a anilor cincizeci, toate cele
trei cãrþi ale sale au fost concepute ºi parþial scrise în
închisoare.
Poemul “Masa Gog” ( Povara lui Gog ) a fost premiat
– fãrã a se dezvãlui numele poetului – în anul 1959 cu
Premiul Israel pentru literaturã, înainte de eliberarea lui
Ezra Fleiºer din închisoare._
Unul din capitolele cãrþi l-a dedicat “ÎNCHISORII”.
Cutremurãtoare, pline de o trãire intensã, dar
impregnate în o imensã “Desnãdãjuire”.
Lacrimile-s îngropate
Zi ºi noapte
Ascunse, departe
Lângã muºuroiul împuþit
ºi gardul ruginit.
E ziua repulsiei
Putreziciunea-i ocupã locul
E momentul deviaþiei.
Nimicniciunea-i sorocul
Cu toate cã poetul, aºa cum reiese din versurile de
mai sus, trãieºte în grota unei mizerii pe care o descrie
ºi mai departe, în alte versuri, dã dovadã de o putere
de concentrare ºi reþinere în memorie a sute de versuri
pe care le creeazã acolo, în “grota mizeriei”, în
“Alunecarea nopþii”.
La capãtul gol
Departe în noapte
Atârnã lacãtul ruginit
Palatu-i ascuns, învãluit.
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Faþa-i palidã
Memoria-i adâncitã
O a doua carte de versuri În alunecarea nopþii –
poezii din închisoare – unde leitmotivul este tot
închisoarea ºi mediul în care a trãit ani dupã ani.
Versurile sale permit cititorului sã priveascã acest
imens “Palat al marei tragedii” pas cu pas.
În primul capitol suntem introduºi prin “Uºa” dupã
care a zãcut poetul care a scris “Versul zilnic, în
tãcere/coloana vertebralã îndoitã/ºi inima-i rece/
sângele zvâcnea în orbitã...”
Îi observãm miºcãrile, faþa “În timp ce-mi scriu
versul/încet/în liniºtea hãului/îmi spun: pãcat; /un vis
eºuat/un preþ marcat”.
Atunci când la orele zilei nu putea compune,
“Noapte de noapte versifica/ o melodie în secret/când
convoiul pleca/la final de reper”.
Ezra Fleiºer a scris ºi o a treia carte de versuri
Mºalim (Fabule). Numele autorului nu apare cãci
versurile au fost trimise în secret, ajungând în Israel
unde au fost tipãrite.
Poetul era cunoscãtor al vastei opere literare
ebraice din antichitate, a Cãrþii închinate regelui
Solomon ºi intitulate Din fabulele lui Solomon ben
David. Versurile formau un “îndrumãtor” pentru
societatea vremii, modul cum ar trebui sã se comporte.
Cartea poetului Fleiºer e intitulatã Tatã
povesteºte-mi o poveste iscãlitã cu pseudonimul “BarAba” a apãrut în editura “Sinai” încã în anul 1957, iar
desenele sunt semnate Iorni. Ideile care lumineazã
fiecare dintre fabule sunt pline de un umor sãnãtos,
asemãnãtoare cunoscutelor fabule ale lui Esop.
Una dintre acestea se intituleazã “Vulpea ºi
Podgoria”: dupã zile de înfometare Vulpea slabã,
prãpãditã vrea sã iasã în podgorie. Stãpânul o
întreabã: “trei zile ai mâncat/ziua ºi noaptea/ de ce vrei
sã ieºi/doar te-ai înfruptat? Iar vulpea îi rãspunde:
desigur, hrana e pe-ndestulate... pot vomita/ dar
orizontul e departe...”
Într-o altã fabulã care are aspectul unui joc, autorul
creeazã un joc de cuvinte care la prima vedere nu au
nicio legãturã între ele: o sticlã ºi un câine. Legãtura la
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o primã vedere e absurdã, dar citind-o ne dãm seama
câtã logicã se aflã în cumplita viaþã din “cuºca
întunecatã, cu miros de putregai, în care setea ºi
foamea duc la o ucidere lentã dar sigurã”.
Ceea ce e surprinzãtor, aproape incredibil: Ezra
Flaiºer a creat trei cãrþi de versuri, trei opere
nemuritoare în timpul cât s-a aflat în închisorile
comuniste. Nu a avut unelte de scris. Toate versurile,
bine închegate, le-a pãstrat în memorie. Luciditatea sa
intelectualã a rãzbit de-a lungul anilor, a pãtimirilor
suferite. A trecut peste toate oprimãrile fizice ºi
intelectuale datoritã marelui sãu þel, marelui adevãr cu
care a crescut ºi a fost educat.
Iar adevãrul a rãzbit!
Eliberat din închisoare, soseºte în Israel unde-ºi
închinã puterea intelectualã cercetãrilor “poeziei antice
ºi creatorilor ei”. Este numit ºi conduce catedra de
“Literaturã ebraicã veche”, publicând numeroase
volume de cercetare.
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ILIE POPESCU

Societatea regionalã
„Golgota“
din Cernãuþi
între trecut ºi viitor
Scurtã expunere a dãrii de seamã a preºedintelui
Societãþii „Golgota” din Cernãuþi la un an de la
reînregistrare

Societatea regionalã „Golgota” a fost fondatã la 30
martie 1991. În baza statutului Societãþii, „la toate
nivelurile Societãþii alegerea preºedinþilor se
efectueazã prin vot secret sau deschis cu simpla
majoritate de voturi pentru o perioadã de doi ani”.
În luna septembrie 2010 am aflat cã Societatea n-a
fost reînregistratã de mulþi ani ºi, prin urmare, a dispãrut. Eu, ca prim-vicepreºedinte, n-am putut sã rãmân
indiferent la aceastã informaþie ºi am hotãrât sã abordez problema la prezidiul Societãþii, unde am insistat sã
fie convocatã Conferinþa de dare de seamã ºi alegeri în
conducerea Societãþii (dupã aproape 18 ani de încãlcare a statutului ºi programului din vina tuturor membrilor consiliului Societãþii). Membrii consiliului au
hotãrât ca eu sã pregãtesc Conferinþa ºi sã fac darea
de seamã, fiindcã domnul Petru Grior era angajat în
campania pentru alegeri locale.
În zilele de 17-19 octombrie 2010 m-am deplasat în
satele unde au fost cândva fondate organizaþiile primare ale Societãþii regionale „Golgota”, ca acestea sã
convoace ºedinþele organizaþiilor primare, la care sã
decidã numãrul delegaþilor la Conferinþã (de la 3 la 5).
Unii delegaþi nu s-au prezentat din motive obiective (în
primul rând, de boalã), dar au trimis scurte scrisori în
care au cerut ca, în timpul alegerii preºedintelui,
voturile lor sã fie trecute la majoritatea voturilor (la
alegeri ele n-au fost luate în consideraþie). La
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Conferinþa de dare de seamã s-au prezentat 43 de
delegaþi cu mandate din 17 organizaþii primare.
Moderator al Conferinþei a fost ales domnul Octavian
Voronca, directorul ªM din comuna Mahala, raionul
Noua Suliþã. Dupã darea de seamã a primvicepreºedintelui pentru perioada ultimilor ani de
activitate a Societãþii, la dezbatere au luat cuvântul
domnii O. Bivolaru, D. Covalciuc, N. Avasiloaie, Gh.
Onofriiciuc, O. Voronca, A. Viere º.a., care au evidenþiat realizãrile ºi neajunsurile în activitatea Societãþii în
perioada respectivã. Delegaþii la Conferinþã au ales
consiliul din 15 persoane – Ilie Popescu, Anatol Viere,
Octavian Voronca, Toader Balan, Gheorghe Onofriiciuc
etc. ºi prezidiul, compus din 7 persoane: Ilie Popescu –
preºedinte, Anatol Viere – vicepreºedinte, Gheorghina
Lunguleac – secretar care ulterior a fost eliberatã din
aceastã funcþie în baza cererii ei din 3 martie 2011 ºi
înlocuitã de Lilia Govornean la ºedinþa consiliului
Societãþii din 10 martie 2011 ºi membrii: Octavian
Bivolaru, Ion Boacã, Gheorghe Onofriiciuc ºi Floarea
Costinean.
La Conferinþã au fost fãcute o serie de amendamente la statutul ºi programul vechi al Societãþii.
„Certificatul de înregistrare” (cu nr. 686126, seria A01)
a fost eliberat la Direcþia de Justiþie Cernãuþi în data de
22 decembrie 2010. Peste câteva zile am obþinut ºi
ºtampila Societãþii. Pentru doritorii de a se înscrie în
Societate am pregãtit ca model adeziuni. Între timp ºi
legitimaþii, anchete ºi „diplome de excelenþã”. Pânã în
prezent în Societatea regionalã „Golgota” s-au înscris
376 de membri cu legitimaþii, din 33 de organizaþii primare.
La 27 noiembrie, Societatea a organizat Conferinþa
internaþionalã cu tema „Foametea declanºatã de
regimul totalitar – o crimã împotriva popoarelor din
fosta Ucrainã Sovieticã” ºi „Liga apãrãrii drepturilor
omului” (a minoritãþilor naþionale) – preºedinte Arcadie
Opaiþ. La Conferinþã au fost invitaþi: Consulul general al
României la Cernãuþi, reprezentanþi ai Administraþiei
Regionale de Stat Cernãuþi, ªtefan Rotaru, preºedintele Fundaþiei Pro-Rãdãuþi cu un grup de delegaþi din
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Rãdãuþi, care au rostit un cuvânt de salut din partea
organizaþiilor pe care le-au reprezentat la Conferinþã.
Prezidiul Societãþii regionale „Golgota” a hotãrât ca
la 31 martie 2011 sã organizeze Conferinþa internaþionalã cu tema „70 de ani de la masacrul de la
Fântâna Albã ºi 20 de ani de la fondarea Societãþii
regionale «Golgota»”, în localul Societãþii pentru
Culturã Româneascã „M. Eminescu”. „Avizul” a fost
publicat la 25 martie 2011. Conferinþa a fost deschisã
de preºedintele Societãþii, iar lucrãrile au început cu
imnul „Reaprindeþi candela”. În memoria celor decedaþi
de foame ºi frig în gulagurile comuniste a fost pãstrat
un moment de reculegere. Conferinþa a fost onoratã cu
prezenþa domnului Ion Popescu, deputat în Rada
Supremã a Ucrainei, ªtefan Rotaru, preºedintele
Fundaþiei Pro-Rãdãuþi, de reprezentanþi ai presei scrise
ºi audiovizualului din þinut. Dupã înmânarea diplomelor
de excelenþã, preºedintele a anunþat plecarea, la 1
aprilie, la Fântâna Albã, pentru a aduce un omagiu jertfelor regimului totalitar. Acolo, serviciul divin a fost oficiat de un sobor de preoþi în frunte cu vlãdica Meletie,
episcop de Hotin ºi protoiereul mitrofor Ioan Gorda,
protopopul raionului Hilboca. Preoþii au sfinþit ºi paraclisul înãlþat prin forþele comune de oameni de bunã
credinþã.
În fiecare an, la 8 mai, stãneºtenii sãrbãtoreasc ziua
de pomenire a eroilor ºi celor decedaþi în gulagurile
staliniste. Anul acesta slujba de pomenire a fost þinutã
de preotul Nicolae Topalã. Au fost prezenþi enoriaºii
comunei, subsemnatul, O. Bivolaru, Alexandru
Grigoriºin, reprezentantul ARS Cernãuþi, precum ºi doi
oaspeþi invitaþi de preºedintele Societãþii regionale
„Golgota” din Botoºani (România) – Iuliu Popovici,
membru al Asociaþiei „Pro Basarabia ºi Bucovina” –
Paul-Mircea Iordache, preºedinte al filialei „Vatra
Româneascã”. Un grup de elevi au pregãtit un pios
recital dedicat celor deportaþi. La sfârºitul parastasului,
preºedintele Societãþii regionale „Golgota” a înmânat
din partea Societãþii diplome de onoare ºi cãrþi domnului primar Gh. Gireadã, lui Ilie Posteucã ºi grupului de
elevi pentru recitalul de folclor (pregãtit de O. Iaþeniuc,
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pedagog-organizator la ªM din localitate).
Un pios omagiu martirilor neamului românesc a fost
organizat de Societatea orãºeneascã „Golgota” la
crucea simbolicã din cimitirul vechi din Cernãuþi.
Serviciul divin a fost oficiat de preoþii Cristian Gabor ºi
Petru Apachiþei.
La invitaþia lui N. Avasiloaie, preºedintele organizaþiilor primare din raionul Herþa, am participat la parastasul din Herþa. Dupã serviciul divin a avut loc un miting
de doliu, moderat de N. Avasiloaie. Au luat cuvântul Ion
Popescu, deputat în Parlamentul Ucrainei, Aurica
Bojescu, O. Voronin, V. Crâºmaru, I. Ciornei, V. Bâcu
etc. ºi subsemnatul, care au condamnat regimul totalitar aplicat ºi asupra românilor din plasa Herþei. A fost
Ziua Duminicii Mari (12 iunie 2011), când se pomenesc
morþii. „Poate aºa a rânduit Cel de Sus, ca nevinovatele jertfe ale deportaþilor sã fie pomenite în rugãciuni anume în aceastã zi. Astfel aducându-i într-un fel
acasã...” – a menþionat la acest miting V. Bâcu.
La 16 iunie 2011 am hotãrât sã fac un demers la
domnul Mihailo Papiev, ºeful Administraþiei Regionale
de Stat Cernãuþi, rugându-l sã gãseascã înlesniri suplimentare pentru folosirea mijloacelor de transport (autobuzul ºi trenul) de cãtre foºtii deportaþi ºi reabilitaþi de
etnie românã. Rãspunsul a fost pozitiv (din 4 iulie 2011,
nr. 05.03.17/100).
În ziua Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel (14 iulie 2011)
la Horecea, o suburbie a Cernãuþiului cu vechi tradiþii
româneºti, pe lângã alte momente de suflet legate de
hramul satului au fost comemorate ºi jertfele represiunii politice din perioada regimului totalitar. Acþiunea a
fost organizatã de Societatea regionalã „Golgota”, în
frunte cu preºedintele ei. În primii ani de activitate a
societãþii regionale „Golgota”, la Horecea a fost creatã
o filialã, cu eforturile depuse de Grigore ºi Ion Voronca,
Ilie Piveni. Atunci, în micul cimitir de lângã biserica cu
hramul Înãlþarea Domnului, a fost ridicatã o cruce în
memoria jertfelor stalinismului. „Noul preºedinte al
«Golgotei», domnul Ilie Popescu – va scrie în presã
cunoscutul jurnalist Vasile Carlaºciuc – a hotãrât sã-i
aducã pe oamenii de bunã credinþã ºi spre aceastã

78.qxd

30.03.2012

18:00

Page 74

cruce-simbol al martirajului neamului românesc de pe
aceste meleaguri. În ajun chiar a luat coasa ºi a cosit
iarba înaltã pânã la brâu. Bine cã nu creºte atât de
înaltã iarba uitãrii. Ea nici nu va creºte, dacã pe locurile
sfinte ale întregului nostru neam vor poposi oamenii cât
mai des”. Dupã pomenirea martirilor la Herþa, a fost oficiat un alt parastas la Storojineþ, la 26 iulie 2011. În faþa
altarului pãrintele paroh Ion Schipor a dat citire numelor
a 90 de decedaþi în neagra strãinãtate.
Dacã despre tragedia de la Fântâna Albã s-a vorbit
mult în presã ºi la parastasele organizate de Societatea
regionalã „Golgota”, atunci despre cea de la Lunca, mai
puþin. Mãrturii zguduitoare au fãcut supravieþuitorii,
mãrturii publicate de Ion Nandriº în cartea sa Satul
nostru Mahala din Bucovina (Sibiu, 2001). La aceastã
temã dureroasã au revenit mai mulþi autori (P. Grior, V.
Ghiba, O. Voronca, M. Troacã º.a.). Dupã prãbuºirea
Imperiului Sovietic, acolo a fost ridicatã o cruce
simbolicã (1993) în memoria celor cãzuþi sub gloanþele
grãnicerilor sovietici (cifra celor cãzuþi este diferitã,
circa 400). Din anul 2006 se fac parastase la aceastã
cruce. Noua conducere a Societãþii regionale „Golgota”
a hotãrât sã ridice o cruce simbolicã în curtea bisericii
în memoria românilor asasinaþi în ianuarie-februarie
1941 de grãnicerii sovietici. În prealabil, preºedintele
Societãþii a fãcut un demers pe lângã domnul V.
Crâºmaru, ºeful Administraþiei Raionale de Stat Herþa,
rugându-l sã sprijine realizarea ei. ªi ea a fost sprijinitã
de facto. Proiectul crucii a fost elaborat de cãtre
preºedintele Societãþii. La 14 octombrie, de Ziua Sfintei
Parascheva de la Iaºi (pe stil nou), în curtea bisericii a
fost ridicatã aceastã cruce (autor V. Gogol din Herþa).
Preoþii Nectarie Balan, Mihai Pãduraru ºi Constantin
Apachiþei au sfinþit-o în memoria celor asasinaþi.
Subsemnatul a depus o coroanã de flori. Au fost
aprinse lumânãri. La acþiunile de comemorare au participat ºi au luat cuvântul domnii V. Crâºmaru, I.
Ciornei, D. Lupu, primarul satului, subsemnatul ºi O.
Voronca, cercetãtor al masacrului de la Lunca, care a
subliniat cã printre sufletele de români omorâþi pe malul
Prutului în februarie 1941 au fost tineri din Boian,
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Ostriþa Herþei, Horecea Mânãstire, Horecea Urbanã,
Plaiul Cosminului, Ceahor, Corovia... Însã, deoarece a
fost descoperitã o singurã groapã din cele trei, numai
martirii din Mahala au revenit acasã ºi au fost înmormântaþi dupã datina creºtinã. Ceilalþi aºteaptã o
lumânare acolo, în lunca Prutului.
În perspectivã, Societatea planificã organizarea
excursiilor pentru un grup de foºti deportaþi din actuala
regiune Cernãuþi pe o perioadã de 3-4 zile în zona de
sud a României, pentru a vizita locurile memorabile din
patria istoricã ºi din Ucraina. Cine doreºte sã se înscrie
în lista de plecare în excursie în România, sã prezinte
cât mai rapid posibil paºaportul pentru strãinãtate ºi
adeverinþa de reabilitare (telefon de contact: 54-51-28,
adresa: Cernãuþi, strada Nemirovska 4). Aºa sã ne
ajute Bunul Dumnezeu!
Articol apãrut în „Libertatea Cuvântului”, Cernãuþi,
nr. 43 (450) din 28 oct. 2011)
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MIHAI AVÃTAFULUI

Petrecerile satului
Datini ºi tradiþii din
Basarabia ºi Bucovina
Dulce Bucovinã
Veselã grãdinã
.......................
Fii în veci voioasã
Pre cât eºti frumoasã

Pe vremea aceea viaþa satului meu mi se pãrea frumoasã ºi plinã de mai multe bucurii decât necazuri. Nu
toþi oamenii erau bogaþi ºi nu toþi trãiau îndestulaþi, dar
ce aveau bun era cã nu se duºmãneau ºi se ajutau
între ei la bine ºi la rãu.
Chiar fiind copil, simþeam un sentiment de tristeþe
când vedeam, toamna târziu, oameni desculþi prin
noroaiele reci dinaintea cãderii zãpezii ºi ºtiam cã
umblã aºa pentru cã unii nu aveau bani nici mãcar
sã-ºi cumpere opinci. Când mergeam cu pãrinþii la
prãºit sau la cules ºi vedeam cum pe moºia boierului
Iacobovschi lucrau cu ziua sau în parte sute de bãrbaþi
ºi femei care-ºi aduceau copilaºii cu ei, lãsându-i
înfãºuraþi la umbra arbuºtilor, mã apuca acea revoltã
pentru nedreptãþile vieþii. Când luam prânzul, la
amiazã, lãsam lucrul ºi-n curiozitatea mea de copil mã
apropiam sã vãd ce mãnâncã. Aºezaþi pe haturi, unde
se mai gãseau pâlcuri de iarbã, mânca fiecare din
traista lui, acoperindu-ºi parcã ruºinaþi cele aduse de
acasã, mai ales cã era numai ceapã, usturoi ºi un boþ
de brânzã învelit în ziar. Pâine, rari care aveau, pentru
cei mai mulþi mãmãliga fiind permanenta lor mâncare.
Carne nu vedeau la masa lor, iar unii care nu aveau nici
brânzã, mâncau mãmãligã cu ceapã ºi usturoi, felul doi
fiind tot mãmãligã, dar de data asta cu cartofi fierþi sau
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cu viºine coapte. Dupã ce-ºi potoleau setea cu apa din
ulcioarele de lut þinute la umbrã, se odihneau câteva
clipe culcaþi pe unde apucau, cu palmele încleºtate sub
cap în loc de pernã, acoperindu-ºi feþele de soare sau
de muºte, bãrbaþii cu pãlãriile, iar femeile cu basmalele. Partea a doua a zilei era mai istovitoare ºi
totuºi spre sfârºit, în timp ce prãºeau sau culegeau,
începeau sã cânte în cor melodii triste ºi legãnate, care
se auzeau pânã departe în zare. Mã întrebam adesea
ce-i fãcea oare sã cânte, când erau aºa de flãmânzi ºi
istoviþi. Poate cã bucuria sfârºitului unei zile amare ºi
gândul cã seara, acasã, vor mânca oricum o mâncare
caldã, chiar dacã aceasta avea sã fie un borº de urzici
tot fãrã carne, completat cu fasole sau cartofi, la care
se adãuga nelipsita mãmãligã. Atât de sãraci erau unii
încât nu aveau nici mãcar bani sã-ºi cumpere sare pentru mâncare ºi gaz pentru lampã. Creºteau gãini care
se hrãneau cu ciugulitul prin ogrãzi, iar ouãle le duceau
la dughene în schimbul celor absolut necesare unei
vieþi amãrâte.
Numai la bisericã sufletele celor sãraci se împãcau
cu cele ale bogãtaºilor, simþind cã numai în faþa lui
Dumnezeu toþi sunt o apã ºi un pãmânt. Acolo toate se
uitau ºi toþi erau la fel de fericiþi.
Posturile erau þinute de toþi, numai cã cei sãraci le
duceau mai uºor, cã erau învãþaþi cu ele din tot timpul
anului. Sãrbãtorile Paºtelui erau o adevãratã primenire
ºi înviorare a sufletelor. Când începea Sãptãmâna
Mare, toþi simþeau cã se apropie izbãvirea pãcatelor.
Oamenii curãþau grãdinile ºi mãturau ogrãzile arzând
gunoaiele, iar fumul focurilor acoperea zarea. Femeile
dereticau casele, vãruiau pereþii ºi vopseau prichiciurile. Începând de la primul tras de clopot din Joia
Mare ºi pânã la sfârºitul celor trei zile de Paºte satul
era într-o sãrbãtoare. La deniile de joi ºi vineri începeau sã curgã spre bisericã din toate colþurile satului,
în haine de sãrbãtoare, mai întâi bãtrânii, iar când se
întuneca ºi tinerii. În acele seri sfinte veneam ºi noi,
copiii, la bisericã. Dacã pentru bãtrâni era un prilej de
iertare a pãcatelor, ascultând evlavioºi cu lumânãrile în
mânã slujbele preotului Minciunã ºi rãspunsurile coru-
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lui dirijat de dascãlul Grâu, pentru tineri ºi copii era prilej de hârjonealã ºi joacã
în curtea bisericii. „HRISTOS A ÎNVIAT!”, izvorât din piepturile preotului, corului ºi creºtinilor rãsuna pânã departe ºi se pierdea în liniºtea satului ºi apele
Prutului. Era un moment de înãlþare sufleteascã, ce purifica toate pãcatele ºi
umplea inimile tuturor cu speranþa unor zile fericite. Slujba þinea pânã
dimineaþa, când în jurul bisericii se întindeau mese pe iarbã, cu ouã roºii ºi
bunãtãþi, de care unii se bucurau poate numai o datã pe an. Praznicul de
Înviere nu începea decât dupã ce preotul sfinþea bucatele ºi le stropea cu aghiazmã, iar oamenii fericiþi de Învierea Domnului se iertau ºi se împãcau între ei,
ca semn al credinþei în Cel care s-a jertfit pentru ei. Numai dupã ce veneam la
prânz din nou la bisericã sã ne miruiascã pãrintele în faþa altarului, fãcându-ne
câte o cruce pe frunte cu ulei sfinþit, puteau sã înceapã adevãratele petreceri,
care þineau cele trei zile de Paºte. Noi, copiii, ne adunam la scrânciob, flãcãii
ºi fetele mergeau la horã, iar cei vârstnici umblau unii pe la alþii, petrecând cu
mâncare ºi bãuturã. În mijlocul toloacei flãcãii mai iscusiþi construiau scrânciobul, la care munceau vreo douã sãptãmâni înainte de Paºte. Trunchiul unui
brad gros era îngropat la capãtul de jos, iar la capãtul de sus montau într-o
bucºã o roatã mare de cãruþã, pe care erau fixate lanþurile de care se atârnau
scãunelele. Roata era învârtitã de flãcãi, cu beþe groase înfipte în spiþele ei.
Când scãunelele zburau din ce în ce mai sus de ajungeau aproape de
înãlþimea roþii, cei din scãunele þipau de fricã ºi bucurie, iar cei de jos chiuiau
de mirare, îmbãrbãtând flãcãii sã învârtã tot mai tare, aºteptând sã le vinã ºi
lor rândul sã urce în scãunele. Taxa era sau un ou roºu, sau unul crud, aºa cã
noi, copiii, în aceste zile cãram toate ouãle de acasã. Aºa se trezi odatã biata
maicã-mea fãrã ouã roºii a doua zi de Paºte, c-a trebuit sã vopseascã altele,
în aºa zi de sãrbãtoare. Eu ºtiam unde le þinea la rãcoare în casa cea mare,
care nu era alta decât camera nelocuitã ºi aranjatã pentru musafiri. Aºa cã,
dupã ce-am cerut de câteva ori ouã roºii pentru scrânciob, de la o bucatã
n-am mai îndrãznit, cãci ºtiam cã mã ia la trei pãzeºte. Tiptil, prindeam
momentul când nu era nimeni în tindã, mã furiºam uºurel în casa mare, îmi
umpleam buzunarele cu ouã roºii ºi fuga la scrânciob. Dar dupã ce s-a întâmplat cu ouãle roºii ºi scandalul a fost cât casa, duceam la scrânciob ouã crude
pe care le ºterpeleam direct din cuibare.
Horele, sau cum le spuneam noi „jocuri”, se fãceau mai totdeauna de Paºte,
de hram, Sãrbãtorile Crãciunului ºi chiar câteodatã duminicile. Jocul se fãcea
în mijlocul satului, pe un loc anume ales, puþin mai ridicat ºi bãtãtorit, de obicei unde vara era aria de treierat. Câþiva flãcãi cam de-o vârstã, care aveau
vorbe cu fete de mãritat, se organizau ºi arvuneau muzicanþi din Stãlineºti, cãci
în satul nostru nu era împãmântenitã aceastã frumoasã meserie. De fapt era o
micã fanfarã cu trube ºi tromboane, din care nu lipsea zgomotoasa tobã. Jocul
începea cam dupã amiazã ºi când se auzea bãtutul ritmic al tobei, din toate
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colþurile satului porneau fete ºi flãcãi, iar mai târziu pãrinþii ºi chiar babele ºi
moºnegii mai zdraveni, dornici sã-ºi vadã jucând fetele, feciorii ºi nepoþii.
Jucau tinerii hore ºi sârbe de tremura pãmântul sub ei, iar babelor din jur nu le
scãpa nicio miºcare. Ele cleveteau acoperindu-ºi buzele cu palma în semn de
mirare, dar ºi de pãstrare a secretului. Adevãrul este cã acolo, în joc, se înfiripau noile iubiri ºi se fãceau noile jurãminte pentru viitoarele nunþi. Noi, copiii,
nu aveam voie sã ne amestecãm în horã, dar tot reuºeam sã ne strecurãm prin
lume pânã ajungeam mãcar lângã muzicanþi, unde admiram înmãrmuriþi talentul suflãtorilor, care se întreceau în gesturi de fudulie, sã-i vadã lumea, mai ales
dupã ce se chercheleau cu câteva stacane de rachiu. Când se însera, flãcãii
organizatori adunau banii, aºa, mai pe ascuns, numai de la cei care intraserã
în joc, iar noi, ceilalþi, ne împrãºtiam pe la casele noastre. Pãrinþii îºi luau în
primire odraslele care, dupã atâta joc ºi îmbrãþiºãri, aveau somnul zbuciumat.
În zilele de Paºte neamurile ºi prietenii umblau de la unul la altul în grupuri,
la fiecare încingându-se mese cu mâncare ºi bãuturã. Spre searã, mai
apãreau unii care nu se puteau þine pe picioare de atâtea stacane, mergând
împleticindu-se ºi proptind gardurile.
Între Paºte ºi Crãciun oamenii se înveseleau la hramuri, care se þineau în
fiecare sat la altã datã, dupã cum era ºi hramul bisericii din acel sat ºi care
durau numai douã zile. Fiecare om avea prieteni ºi neamuri în satele din jur.
Cum începea hramul într-un sat, începeau sã curgã pe ºosele cãruþele cu bãrbaþi, femei ºi copii din alte sate, îmbrãcaþi în haine de sãrbãtoare. Mergeau
spre hramuri liniºtiþi, dar când se întorceau spre casã seara, vuia valea de
chiote ºi râsete, cãci rachiul ºi vinul îºi fãceau din plin datoria. Nu se putea
hram fãrã joc, numai cã de data asta se adunau fete ºi flãcãi din toate satele
din jur.
Pentru mine, în afarã de hramul nostru de Sfinþii Arhangheli, hramul cel mai
important era cel de Sfânta Maria Mare din satul lui tata, dincolo de Prut, în
Moldova, pe nume Ivancãuþi. Aºa cum am auzit eu când eram mai mare, lui
tata tot de la un hram i s-a tras, când a trecut Prutul în Basarabia, de
Arhangheli, cu alþi flãcãi, iar la joc i s-a pãrut cã altã fatã mai frumoasã
decât mama nu gãsea în satul lui. Dar aºa a fost sã fie, deºi pãrinþii îl sfãtuiau sã-ºi ia fatã din satul sãu, nu din Basarabia, „pãmânt blestemat”,
cum îi spuneau ei, când cine ºtie, vreodatã s-or nãpusti ruºii sã-l ia. ªi
câtã dreptate au avut, dar parcã copiii ascultã de pãrinþi când le trãsneºte a
însurãtoare? Pe de altã parte, dacã copiii, cum zicea totdeauna taicã-meu, ar
asculta de pãrinþi, s-ar mai însura sau mãrita cineva vreodatã?
Ca sã ajungem la Ivancãuþi, noi, copiii, aveam ºi plãcerea trecerii Prutului,
când cu barca, când mergeam pe jos sau cu poronul, când mergeam cu
cãruþa. Acolo stãteam cele douã zile, cãci în afarã de bunici mai aveam ºi
multe neamuri de-ale tatei. În Moldova hramurile erau cam la fel ca în satul
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nostru, decât cã muzicanþii nu mai erau cu trube, tromboane, ci cu viori, þambal ºi contrabas. Gãluºtile erau cât buricul degetului, nu cât pumnul, ca pe la
noi, iar pe uliþe se vedeau mai puþini chercheliþi. ªi mai era ceva ce-mi plãcea
mie grozav în timpul celor douã zile cât þinea hramul. Umblau pe la case
grupuri de muzicanþi ce cântau pe la case alese, care trebuiau omeniþi cu mâncare bunã ºi bãuturã, precum ºi gologani pe cinste bãgaþi în buzunare.
De la începutul iernii, când totul era adunat de pe câmp ºi de prin grãdini,
pânã când primele raze ale soarelui de primãvarã începeau sã dezmorþeascã
pãmântul, clãcile ºi ºezãtorile se þineau lanþ. Când o gospodinã avea de
meliþat, scãrmãnat sau tors, când gospodarul avea de sãpat gropi pentru vreo
livadã, fãceau o clacã. Acolo, mai ales neamurile ºi vecinii munceau zdravãn
laolaltã, dar ce e drept se mai înveseleau cu mese grase, la care nu lipseau
þuica ºi vinul. ªezãtorile le fãceau mai ales sâmbãta seara gospodinele care
aveau fete de mãritat. Se adunau tinerii ºi pânã seara târziu cântau, glumeau
ºi-ºi fãceau ochi dulci, iar fetele torceau ºi împleteau ca sã arate, care mai de
care, vezi Doamne, cât sunt de harnice ºi iscusite, poate doar, doar s-or mãrita mai repede.
Dacã treceau ºi hramurile, nu aºteptam prea mult ºi veneau Sãrbãtorile
Crãciunului, Anul Nou ºi Boboteaza. Treaba grea era cu facerea stelei, buhaiului, caprei ºi mãºtilor, la care noi copiii nu ne puteam descurca singuri. Numai
harapnicele le împleteam singuri din cânepã nouã ca sã pocneascã mai tare.
Scheletul stelei, capul cioplit al caprei, precum ºi mãºtile, le pãstram cu mare
grijã în pod pentru mai mulþi ani, dar firele electrice, becurile, bateriile ºi hârtiile colorate trebuiau cumpãrate în fiecare an ºi nici nu erau prea ieftine. Ai mei
ºtiau cã nu scapã de gura ºi scâncetele mele, mai ales cã toate cumpãrãturile
cãdeau pe seama mea, deoarece Vasea ºi Vasile nu aveau niciun spor la
pãrinþii lor. Instalaþia electricã a stelei, întinderea pieii de vacã sau de cal pe
cofã pentru buhai ºi montarea caprei erau pe seama tatei. Vârfurile mãtãsoase
de stuf pentru blana caprei le aducea „Moºu” tocmai din baltã, iar treaba
mamei era sã le coasã de un þol. Lipirea hârtiilor colorate de stea, pe capul
caprei ºi pe mãºti, precum ºi aranjarea ºfichiului din pãr de coada calului pentru buhai, erau treaba mea. Cu vreo zece zile înainte, casa noastrã se transforma într-un adevãrat atelier, cu bombãneli, enervãri ºi plânsete. Ajunul
Crãciunului bãtea la uºã ºi mãcar steaua trebuia terminatã. Colacii, covrigii,
nucile, merele ºi francii ce-i aduceam, îi împãrþeam frãþeºte în trei, aºa cã prea
mulþi nu-mi reveneau. De aceea în fiecare an, când se apropiau sãrbãtorile,
tata îmi propunea târgul: sã-mi dea dinainte mult mai mult decât aº fi câºtigat,
numai sã mã las de asemenea corvezi. Totul însã era zadarnic. El ºtia asta,
dar o fãcea numai ca sã mã sâcâie. Cu steaua umblam în seara din Ajunul
Crãciunului, cu buhaiul în ajunul Anului Nou, iar dimineaþa continuam cu capra.
Noi alegeam casele, cãci ºtiam dinainte unde este rost de procopsealã. Numai
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când eram mai mic mergeam cu sorcova pe la vecini ºi la neamuri ºi câºtigam
chiar mai mult decât o noapte cu buhaiul. La „Steaua sus rãsare” eu începeam,
cãci aveam ureche muzicalã ºi de mic copil duceam melodia de la cap la
coadã fãrã sã mã-ncurc, dupã aceea mã mai ajutau ºi ceilalþi doi. Pentru cã
Vasile era cel mai voinic ºi tot el trebuia sã cânte cel mai încet, cãci n-avea
darul cântatului, era obligat sã care toatã seara steaua, treabã care nu era
deloc uºoarã. Cu steaua ºi cu capra trebuia sã intrãm în casele gospodarilor,
aºa cã, dupã cum era obiceiul, eu mai întâi bãteam la uºã ºi întrebam: „Primiþi
cu steaua?” sau „Primiþi cu capra?”.
Adevãrul era cã la toate casele eram primiþi de gazde cu plãcere ºi cu zâmbetul pe buze. Pentru buhai, noi trei nu eram destui, fiindcã unul era cu urãtura ºi talanga, unul þinea între picioare buhaiul, unul trãgea de ºfichi, iar doi trãsneau din harapnice ºi, din când în când, mai turnau borº dintr-o sticlã pe ºfichiul de pãr de cal, ca sã urle mai tare buhaiul.
Aºa cã fiecare ne mãream echipa cu câte doi bãieþi, pe care eram obligaþi
sã-i þinem ºi a doua zi la caprã. Urãtura „S-a sculat mai an, Bãdiþa Traian!” o
învãþasem de la un unchi de-al meu, din Moldova de peste Prut ºi care, fiind
mai altfel decât urãturile basarabene, erau ascultate mai cu drag ºi asta fãcea
ºi darurile mai bogate.
Plãcerea noastrã, când buhaiul urla, harapnicele trosneau, talanga suna ºi
toþi rãspundeau la „Mai mânaþi, mãi!” cu „Hãi!.. Hãi!”, întrecea toate darurile
cãpãtate de la gospodari. Ne odihneam doar câteva ore ºi dimineaþa de Anul
Nou umblam pe la case cu capra. Jucarea caprei, odatã cu tragerea sforii care
fãcea sã clãnþãneascã falca de jos a caprei, nu era o treabã uºoarã, aºa cã la
asta se rânduiau Vasea ºi Vasile, mie rãmânându-mi cântarea „Þac, þac, þac,
cãpriþã þac”, în ritmul tobelor. Umblatul cu capra încheia pentru noi zbuciumul,
dar ºi marile bucurii ale Sãrbãtorilor Crãciunului, care þineau mai mult de o sãptãmânã. Flãcãii încheiau petrecerile tot de Anul Nou, umblând pe la case cu
„Irozii!”, totdeauna cu muzicanþi. Din sãrbãtorile care îmbogãþeau viaþa
sufleteascã a oamenilor, nu pot uita nici Duminica Mare. Pentru ea pregãtirile
þineau zile întregi. Se vãruiau casele, se adunau crengi ºi flori din luncã cu care
se împodobeau porþile, gardurile, pridvoarele, prispele ºi uºile caselor, iar pe
podele se întindea iarbã proaspãtã pe care cãlcam cu grijã, dar ºi cu plãcere.
Mireasma ierbii, frunzelor ºi florilor de la fiecare casã împânzea vãzduhul, prinos al recunoºtinþei oamenilor pentru roadele pãmântului, care-i fãcea mai
buni ºi mai fericiþi.
Nunþile ºi cumetriile nu se mai terminau, doar posturile ce le mai potoleau.
Noi, copiii, ne jucam printre meseni ºi nu ne scãpa nici cea mai micã miºcare,
începând de la chemãrile la nuntã ale vornicilor cãlare, pânã la strângerea
banilor cu strigãte ºi ovaþii.
Nunþile începeau cu plecarea alaiului la bisericã, în frunte cu mirele,
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mireasa ºi naºii, urmaþi de rude, muzicã ºi lume. Dupã ce pãrintele termina
cununia ºi copiii adunau fericiþi bomboanele aruncate pe jos de cãtre naºi ºi
cuscri, alaiul se întorcea la casa nunþii, jucând hore ºi sârbe cu chiote ºi strigãturi, începând astfel petrecerea.
Nunþile se þineau la vreme de toamnã, dupã culesul viilor ºi turnarea vinului
în butoaie. Mesele erau aºezate în curte sau în ºoproane, dupã vreme, muzicanþii cântau pe o podinã, iar în bãtãturã jucau tinerii ºi bãtrânii. Oaspeþii erau
întâmpinaþi de miri ºi naºi cu stacane de rachiu, în marºurile muzicii. Cu cât
bãutura înfierbânta minþile nuntaºilor, cu atât chiotele se înteþeau, de nu se
înþelegea om cu om, iar în zori, când se dãdea semn de obosealã, începea
„darul”. Fiecare nuntaº oferea pe rând mirilor bani ºi obiecte pentru noua cãsnicie, dupã cum îi dãdea mâna ºi sufletul. Muzicanþii rãsplãteau fiecare nuntaº
dupã primirea darului cu un „Mulþi ani trãiascã!” în uralele tuturor, mai ales cã
nuntaºii strecurau ceva bãnuþi în buzunarele lor. Dupã ce nuntaºii se
împrãºtiau pe la casele lor, numai socrii, mirii ºi naºii, însoþiþi de neamurile
apropiate ºi de muzicanþi, plecau cu tot cu alai la casa naºilor, unde se întindea o nouã petrecere cu care se încheia nunta.
La hore, nunþi, cumetrii ºi petreceri eu nu mã dezlipeam de muzicanþi ºi le
ºtiam pe dinafarã cântecele de jale ºi veselie. Le ºtiam ºi cântecele flãcãilor ºi
fetelor ce le cântau pe câmp sau pe uliþe duminicile ºi sãrbãtorile în serile de
varã. ªi dacã atunci, când eram copil, le îngânam numai în gând, când m-am
fãcut mare cântecele ºi obiceiurile din satul meu mi-au înfrumuseþat viaþa,
ajutându-mã sã uit de nevoi ºi necazuri.
Viaþa patriarhalã era întreruptã din când în când de cãtre bandele de
haiduci, cum era cea a lui Polisciuc din Basarabia ºi Bucovina, a lui Terente din
Muntenia ºi altele. Haiducii bãgarã groaza peste tot în moºieri, bogãtaºi ºi preoþi. Ei îºi aveau cuiburile prin pãduri ºi munþi. Erau înarmaþi, iar jandarmilor le
era fricã sã-i înfrunte. Cunoºteau situaþia averilor în toate satele ºi acþionau cu
o vitezã uluitoare, aºa cum s-a întâmplat cu preotul din satul nostru.
Într-o searã, un cãlãreþ a lãsat preotului o scrisoare din partea cãpeteniilor
haiducilor, Polisciuc, ca sã se pregãteascã cu zece saci de grâu ºi 15 mii de
lei pentru a doua searã, altfel viaþa îi va fi în pericol. A doua zi, dimineaþa, preotul s-a dus la ºeful de post sã-i cearã ajutor, dar acesta i-a rãspuns cã îi este
fricã sã-l apere, întrucât în alte sate jandarmii au fost împuºcaþi de haiduci. Fix
la ora zece seara s-au auzit împuºcãturi pe ºosea ºi au nãvãlit în curtea preotului cãlãreþi care trãgeau continuu în aer cu puºtile ºi revolverele, iar în frunte
era Polisciuc. În sat, se aºternuse o liniºte de groazã, iar þãranii s-au încuiat în
casele lor, de fricã. Preotul le-a dat banii ºi grâul, totul durând câteva minute.
Au plecat în vitezã mare spre ºosea ºi s-au fãcut nevãzuþi în noapte. Am auzit
cã a doua zi, tot noaptea, haiducii au împãrþit sãracilor din satul Nisfoia tot
ce-au prãdat de la preotul din satul nostru. ªi aºa acþionau haiducii în toate
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regiunile þãrii, iar oamenii îi judecau dupã cum erau, sãraci sau bogaþi. Numai
noi, copiii, îi vedeam pe haiduci ca pe niºte Feþi frumoºi din poveste.
Notã:
Mihai Avãtafului s-a refugiat din Basarabia în anul 1944 ºi a absolvit clasa a VIII-a a
Liceului “Decebal” din Deva, unde a susþinut bacalaureatul. ªi-a continuat studiile la
Timiºoara, obþinând diploma de inginer electro-mecanic.
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CICERONE IONIÞOIU

Vasile Paraschiv
Fãrã copilãrie,
a trãit în suferinþã
pânã la bãtrâneþe
Nãscut la 3 aprilie 1928, la vârsta de 3 ani a rãmas
orfan de mamã ºi de la numai 7 ani a intrat în ºcoala
primarã, iar în timpul liber „îl ajutam pe tata la toate treburile gospodãriei ºi fãceam pe doica la ceilalþi cinci
fraþi vitregi, de la o mamã într-adevãr vitregã”.
Tatãl îl scula la 2 noaptea sã pregãteascã calul ºi
cãruþa ºi plecau la Bucureºti, cale de 20 de kilometri, sã
distribuie laptele colectat de la sãteni. Când revenea,
trecea ca „fecior de plug”, iar când era vreme rea se
mai ducea ºi la ºcoalã.
Toate le-a fãcut pânã în 1940, la vârsta de 12 ani,
când într-o duminicã a fost nevoit sã plece pe jos din
satul în care s-a nãscut, „desculþ, cu capul gol, în
cãmaºã ºi izmene”, la Bucureºti, sã-ºi câºtige singur
existenþa.
Dupã ºapte zile ºi nopþi, fãrã mâncare ºi adãpost, a
gãsit pe unul care l-a angajat ca bãiat de prãvãlie, pe
care l-a slujit cu credinþã, de dimineaþa pânã la ora 23,
iar duminicile pânã la ora 21. Toate pânã într-o zi când
patronul l-a bãgat cu capul între picioare ºi l-a bãtut cu
lanþul pe care þinea cheile de la casa de bani.
Aºa a plecat, bãtut ºi fãrã niciun ban dupã cinci ani
de zile de muncã, fiind iarãºi nevoit sã doarmã în parcul Regina Maria. Într-o noapte l-au atacat þiganii ºi i-au
luat pantofii din picioare, singura avere ce-o avea. Pe
deasupra l-au ºi bãtut rãu.
Era dupã 6 martie 1945.
În sfârºit, a gãsit alt patron, tot ca bãiat de prãvãlie,
unde lucra de la 7 la 23, iar duminica dupã ora 12 era
liber ºi pe deasupra primea ºi 11.000 de lei pe lunã, în

84

78.qxd

30.03.2012

18:00

Page 85

85

perioada când inflaþia creºtea fulgerãtor.
O licãrire de speranþã i-a apãrut în 1946, când
Camera de Muncã i-a obligat pe patroni sã trimitã
ucenicii de trei ori pe sãptãmânã, de la orele 15 la 21,
la cursuri profesionale. Nu dupã mult timp, patronul i-a
interzis sã mai meargã la cursuri. O loviturã grea.
Dupã eºecul cu Camera de Muncã, în 1946 a fost
îndrumat de un binevoitor spre Sindicat, unde a gãsit
înþelegere, rezolvându-i-se existenþa, luând cunoºtinþã
de un organism care se ocupã de dreptatea muncitorilor, de libertate ºi de o viaþã mai bunã. Aºa a devenit
membru al Partidului Comunist, cu o calificare de
vânzãtor ºi posibilitatea completãrii studiilor.
Dar la sfârºitul anului 1947, din cauza unor fraude,
firma la care lucra s-a desfiinþat ºi tânãrul Vasile
Paraschiv a rãmas ºomer. Dar partidul l-a ajutat ºi dupã
un curs de trei luni a ajuns calificat – factor poºtal –
reuºind în paralel sã termine ºi clasa a ºaptea elementarã. Sosindu-i vârsta armatei a fost încorporat în regimentul din Deva ºi, cum s-a dovedit foarte silitor ºi
corect, la mai puþin de douã luni a fost selecþionat pentru ªcoala de ofiþeri de transmisiuni de unde, din nou
selecþionat, a ajuns la Academia Militarã „Frunze” din
Moscova.
Primeºte o nouã loviturã. În timpul pregãtirilor i se
gãseºte o carte a lui Lucreþiu Pãtrãºcanu, este criticat
în faþa elevilor ºi trimis a doua zi la ªcoala de ofiþeri din
Sibiu.
Muncitor ºi cinstit fãrã egal, pe 23 august 1951 a
fost fãcut locotenent, repartizat la regimentul din
Ploieºti.
Pentru el partidul „era tot ce avea mai scump” ºi
când a dorit sã-ºi întemeieze o familie, politrucul regimentului i-a indicat sã se cãsãtoreascã numai cu o fatã
cu origine sãnãtoasã.
Devotat ºi cinstit sufleteºte, a ascultat indicaþia partidului ºi în 1955 s-a prezentat cu actele pentru aprobarea cãsãtoriei. A aflat cã primise o nouã loviturã din
partea partidului: fusese scos din armatã. Deci iarã
ºomer în anul 1955.
Cu o perseverenþã rar întâlnitã, Vasile Paraschiv,
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urmeazã în cadrul Poºtei un curs de doi ani, dupã care
a obþinut calificarea de tehnician I în telecomunicaþii, la
Oficiul de Telefoane.
Încrezãtor în continuare în Partidul Comunist, dupã
atâtea lovituri a cãutat ºi susþinut ca sã se punã în practicã linia politicã a partidului, criticând în ºedinþe
greºelile, cu propuneri de îndreptare. Aceasta a deranjat, aºa cã secretarul de partid împreunã cu preºedintele sindicatului au început sã-l persecute.
Reuºind sã se mute la Combinatul Petrochimic de la
Brazi pe un post ºi cu o salarizare mai bunã, cei de la
Telefoanele din Ploieºti l-au dat afarã din apartament ºi
au instalat în el un ofiþer de miliþie. Timp de 10 luni s-a
adresat organelor de partid ºi de stat pentru rezolvare,
iar tribunalul amâna mereu hotãrârea de a face dreptate ºi a stabili adevãrul.
Dormind prin gãri ºi prin sãlile Combinatului, cu
familia, din cauza gerului copiii s-au îmbolnãvit, fiind
nevoit sã-i interneze în spital. Când copiii s-au mai
însãnãtoºit, n-a avut unde sã-i ducã ºi spitalul s-a
adresat Procuraturii. Aceasta, în loc sã facã dreptate,
l-a ameninþat pe Vasile Paraschiv cã ºi-a pãrãsit copiii,
în acelaºi timp obligându-l sã renunþe la proces, fapt pe
care nu l-a acceptat. Dupã câteva zile a fost arestat de
un locotenent-major ºi dus la Miliþie unde a fost bãtut
pentru cã nu-l lãsa sã trãiascã liniºtit pe locotenentul
instalat în locuinþa lui. Pe deasupra, i-a ridicat ºi
buletinul de identitate ca sã nu meargã la Bucureºti
pentru a reclama.
Pânã la urmã a câºtigat procesul ºi l-a evacuat pe
miliþian, dovedindu-se cã autoritãþile s-au folosit ºi de
un act fals.
La Combinatul Petrochimic de la Brazi de-abia
atunci a înþeles pentru prima datã cã abuzurile
organelor de partid ºi de stat, nesocotirea legilor þãrii, a
spiritului de dreptate ºi justiþie, a normelor ºi principiilor
statutare, juridice, morale nu sunt greºeli ale unor
cadre de conducere ale partidului care, ajungând în
funcþii înalte au uitat de unde au plecat ºi de cauza
pentru care au luptat, cum crezuse la început, ci fac
parte integrantã din politica ºi strategia Partidului

86

78.qxd

30.03.2012

18:00

Page 87

Comunist Român, din stilul ºi metodele sale de muncã.
Totul era numai propagandã mincinoasã; Vasile
Paraschiv lãmurindu-se cã ºi Ceauºescu, dupã ce a
luat puterea, aruncase la lada de gunoi a societãþii idealurile ºi aspiraþiile de dreptate ºi libertate, democraþie
ºi demnitate, adevãr ºi o viaþã mai bunã pentru toþi
cetãþenii þãrii, nu a mai vrut sã rãmânã în rândurile partidului, sã sprijine politica, practicile ºi metodele lui de
lucru.
În noiembrie 1968, în ºedinþa de alegeri de partid,
Vasile Paraschiv a declarat cã nu mai vrea sã fie membru de partid pentru cã acesta a cãlcat în picioare legile
ºi Constituþia þãrii, apoi a pãrãsit ºedinþa. S-au exercitat
presiuni ºi ameninþãri, crezându-se cã va fi urmat ºi de
alþii, dar frica pusese stãpânire pe oameni.
Dupã 22 de ani de trãire în partid a început calvarul
pentru el.
Pe 28 iulie 1969 a fost arestat din mijlocul muncitorilor de la Combinatul Petrochimic Brazi, dus la Miliþia
Municipiului Ploieºti ºi de acolo internat cu forþa în spitalul de nebuni Urlaþi. Suit în maºinã, unde mai erau
urcate 20-30 de persoane, au fost cu toþii duºi la Urlaþi
unde directorul nu a vrut sã-i primeascã, fiind oameni
care nu prezentau simptome ºi neavând forme de
internare. Maºina a fãcut cale întoarsã dar maiorul
ªerban l-a obligat pe directorul Muncii ºi Prevederilor
Sociale sã meargã ºi sã dispunã internarea.
Vasile Paraschiv, vãzând în ce condiþii se aflã, l-a
anunþat pe directorul spitalului cã intrã în greva foamei.
Dupã cinci zile i s-a dat drumul ºi s-a dus sã dea
Securitatea în judecatã pentru abuz de putere, dar
judecãtorul a refuzat sã-i primeascã cererea
trimiþându-l la Procuratura Militarã. Acolo a fost sfãtuit sã renunþe la acþiunea în justiþie, cã s-ar putea sã fie
mai rãu. A renunþat la aceastã acþiune, dar nu a
renunþat la lupta contra regimului.
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Angajarea în luptã continuã
Când în aprilie 1971 Ceauºescu a anunþat þinerea
Congresului Sindicatelor în care se vor acorda mai
multe libertãþi sindicale muncitorilor, Vasile Paraschiv a
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trimis pe 3 martie 1971 o scrisoare cu propuneri pentru
o adevãratã liberalizare sindicalã. Rãspunsul a fost o
nouã arestare ºi internare în spitalul de nebuni.
Pe 1 decembrie 1976 Securitatea a descoperit o
scrisoare trimisã Europei Libere prin care, împreunã cu
Vasile Ungureanu, lua apãrarea foºtilor membri ai
Partidului Social Democrat. A fost arestat ºi dus la
Spitalul nr. 9 din Bucureºti. Medicul a refuzat sã-l
interneze acolo pentru motive politice. Atunci doi
colonei ºi un locotenent-major au plecat cu el la
Sanatoriul psihiatric Voila, unde a fost internat de doctorul Cherestegeanu. A doua zi i-au dat drumul.
Dupã ce în februarie 1977 s-a citit la Europa Liberã
acþiunea lui Paul Goma, Vasile Paraschiv a reuºit sã se
strecoare ºi sã-i înmâneze o scrisoare în care spunea:
„cauza dumneavoastrã, a intelectualilor, este ºi cauza
noastrã, a muncitorilor”. Cu aceastã ocazie a semnat ºi
scrisoarea trimisã de Paul Goma Conferinþei postHelsinki de la Belgrad. Documentele lui au ajuns astfel
la Paris ºi a început ºi el sã fie cunoscut în Occident.
Pe 4 aprilie 1977 a reuºit sã intre în apartamentul lui
Paul Goma ºi, în timp ce soþia acestuia îi spunea cã a
fost arestat, uitând uºa deschisã, o miliþiancã a nãvãlit
ºi, înºfãcându-l pe Vasile Paraschiv, l-a coborât de la
etajul 4 numai în pumni, picioare ºi înjurãturi. Suit
într-o maºinã, a ajuns la Miliþia din Drumul Taberei,
unde, dupã ce a refuzat sã-ºi retracteze semnãtura
adresatã Conferinþei de la Belgrad, aruncând hârtia ºi
stiloul pe jos, a fost luat la bãtaie, doborât la pãmânt ºi
cãlcat în picioare pânã ºi-a pierdut cunoºtinþa.
În acel an s-au fãcut presiuni asupra soþiei ºi
vecinilor, pentru a se obþine dovezi cã ar fi violent,
nebun ºi cã trebuia internat. Aceºtia au refuzat, dar
s-au gãsit doi, trei oameni ai Securitãþii care au fãcut
declaraþii dictate de Securitate, cerând internarea pe
tot restul vieþii în spitalul de bolnavi cronici de la
Cãlineºti.
Când a fost arestat Paul Goma, dupã miezul nopþii a
ajuns la Securitatea din Ploieºti ºi Vasile Paraschiv. Pe
6 aprilie 1977 se cere Procuraturii din Ploieºti
internarea lui Vasile Paraschiv într-un spital de spe-
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cialitate, iar procurorul Deftu dã imediat Ordonanþa
pentru internare ºi tratament. Dar pe 6 iulie 1977
Judecãtoria respinge internarea în Spitalul de neuropsihiatrie de la Sãpoca ºi obligã pe bolnav sã efectueze
tratament ambulatoriu.
Vasile Paraschiv ºi-a reluat lucrul, fiind
supravegheat de Securitate, care obligase pe muncitori sã nu mai stea de vorbã cu el. Nu mai avea dreptul
sã participe la ºedinþele sindicale unde plãtea cotizaþia,
fiind membru.
A fost convocat la Adunarea generalã sindicalã din 5
august 1977 unde directorul fabricii a pus la vot
eliminarea din ºedinþã a lui Vasile Paraschiv ºi,
deoarece nimeni nu a votat propunerea, directorul a
venit personal ºi, dupã ce i-a tras o palmã, l-a dat afarã
din salã cu forþa. Tot timpul era urmãrit de Securitate,
de acasã la serviciu, în timpul lucrului, la întoarcerea
acasã ºi probabil ºi în timpul nopþii.
Ecoul acestei situaþii a ajuns ºi în strãinãtate. De la
Paris a reacþionat Eugen Ionescu (membru al
Academiei Franceze) care, în septembrie, i-a trimis o
scrisoare deschisã lui Ceauºescu, spunându-i printre
altele: ªtii foarte bine cã toatã þara româneascã este
nemulþumitã de dumneata. Eºti destul de informat ºi
bãiat destul de mare ca sã ºtii lucrul ãsta? Mai bine
þi-ai da demisia... Pot sã-þi fac o chemare ºi dumitale ºi
soþiei dumitale... ªi aþi veni amândoi la mine ºi v-aº
gãsi o slujbã...
Între timp Vasile Paraschiv a fãcut o cerere de
paºaport pentru a arãta Occidentului ºi întregii lumi
situaþia din þarã ºi ca sã ia legãtura cu sindicatele
franceze.
Securitatea a crezut cã pleacã în calitate de turist ºi
va rãmâne acolo, cu vizã doar pânã la Viena. Dupã
intervenþiile lui Noël Bernard care a anunþat Parisul,
Paul Goma cu Mihnea Berindei i-au obþinut pe 27
ianuarie 1978 intrarea în Franþa, unde era aºteptat ºi a
cunoscut foarte multã lume.
S-au organizat conferinþe cu presa, cu sindicatele,
cu ziariºtii ºi în paralel s-a luat legãtura, pentru expertizã medicalã, cu o Comisie formatã din opt psihiatri,
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sub conducerea preºedintelui sindicatelor psihiatrice
din spitale, care pe 24 aprilie 1978 i-a trimis urmãtoarea scrisoare: Domnului Vasile Paraschiv. Vã
mulþumesc pentru mãrturiile obiective pe care le-aþi
adus. Ei (membrii Comisiei, n.n.) vã felicitã pentru preciziunea cu care dumneavoastrã aþi rãspuns la întrebãrile dificile care vi s-au pus ºi care au evocat amintiri
dureroase pentru dumneavoastrã. Ei au apreciat grija
dumneavoastrã pentru rigoare ºi acurateþe, modestia
dumneavoastrã în abordarea problemelor de naturã
ofensatoare, ºi au fost foarte sensibili la virtutea de
care aþi dat dovadã. Vã roagã sã primiþi înalta lor consideraþie ºi simpatia lor în lupta pe care dumneavoastrã aþi susþinut-o pentru ca sã fie salvgardat
accesul la cuvântul liber, care este fundamentul psihiatriei, aºa cum o înþelegem noi ...
*
* *
Vasile Paraschiv de la Viena i-a scris lui Duiliu
Vinogradschi, neºtiind cine este decât ca nume de la
Europa Liberã, ºi l-a rugat sã-i faciliteze contactul cu
alþi social-democraþi europeni. Altceva nu ºtia Vasile
Paraschiv despre Vinogradschi. Din dosarul deschis lui
Vasile Paraschiv se aflã cã, dupã indicaþiile DIE
(Direcþia Informaþii Externe a Securitãþii), „Leu” era
numele cospirativ al lui Vinogradschi (deci era agent),
iar acesta împreunã cu Paraschiv au mers la Paris, la
Eugen Ionescu ºi în timpul discuþiilor a încercat sã-l
tempereze pe Vasile Paraschiv ºi chiar sã polemizeze
cu Eugen Ionescu, care i-a rãspuns „Leului”:
Un muncitor ca Paraschiv, un om simplu ºi cu o
suferinþã care poartã pe umerii lui ºi suferinþele unei
clase, este cu totul altceva, necesitã sã fie susþinut,
fiindcã protestul unui om obiºnuit va avea mai multã
rezonanþã ºi mai mult respect în þarã ºi în lumea liberã,
fiindcã accentul lui protestatar este mai sincer ºi mai
credibil...
Intervenind, Duiliu Vinogradschi i-a atras atenþia lui
Vasile Paraschiv sã munceascã, sã înveþe teoria
socialistã ºi sã uite pe agenþii provocatori ca Burcete,
Ungureanu, care se joacã cu viaþa unor oameni pe care
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nu-i cunosc...
Dar Vinogradschi nu a spus nimic despre angajamentele luate la plecarea din þarã faþã de Securitate,
care l-a dat în primire rezidenþei de la Köln cu numele
de cod “Leul”. ªi ajuns în Germania a creat Cercul
democrat, cu revista „Dialog”, pe banii socialdemocraþilor germani, urmãrind sã-i antreneze pe refugiaþi în discuþii, ca sã nu se mai ocupe de problemele
din þarã ºi, pe cale paºnicã, sã obþinã întregirile de
familii. Mai mult, pe banii social-democraþilor germani,
a invitat pe unii, dispuºi la dialog cu þara, sã participe
sâmbãta ºi duminica la petreceri, cu mese ºi cazare la
hoteluri din RFG. Era un mijloc de înãbuºire a activitãþii
exilaþilor, el fiind unul din degetele „mâinii lungi” a
Securitãþii.
Tot timpul în strãinãtate Vasile Paraschiv a fost sub
ochii agenþilor Securitãþii care transmiteau informaþiile,
la cererea lui Cornel Pacoste ºi ªtefan A. Andrei.
Vasile Paraschiv a hotãrât întoarcerea în þarã pe 30
aprilie ºi la frontierã a fost dat jos ºi expulzat la Viena.
Dupã intervenþii a reuºit sã i se dea bani pentru plata
chiriei la Viena ºi cumpãrarea biletului de tren. Pe 9
iulie 1978 a ajuns la Ploieºti, fiind pus sub o strictã
supraveghere. Mãsurile au fost luate ºi responsabili de
îndeplinirea lor au fost numite cadre superioare din
Securitate, precum: g-ral mr. Simionis Octavian, col.
Odociuc Gheorghe, col. Popa Dumitru, col. Nãstase
Gheorghe, col. Radu Remus, col. Marinescu
Constantin, col. Chihaia Alexandru, col. Cepraga
Constantin, col. Ionescu Virgil, col. Neda Octavian, col.
Stamatoiu Aristotel, col. Pãsãrin Paulian, col. Dãnescu
Gheorghe... ºi paralel se va organiza grupul informatorilor ºi instituþii de „tehnicã operativã”.
În lipsa lui i s-a desfãcut contractul de muncã fãcându-i-se lichidarea de la întreprindere ºi la venire s-a
revenit socotindu-l în concediu fãrã platã ºi mutat la
altã întreprindere unde a anunþat înfiinþarea primului
Sindicat Liber al Oamenilor Muncii din România.
Explicaþiile date de Vasile Paraschiv în legãturã cu
Sindicatul Liber i-au convins pe muncitori, dar nimeni
nu a avut curajul sã i se alãture.
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Reîncepe terorizarea
Pe 28 mai 1979, la ieºirea din fabricã Vasile
Paraschiv a fost rãpit din mijlocul muncitorilor, suit
într-o Dacia 1300 ºi dus în pãdurea Pãuleºti unde a
fost torturat în mod bestial, lãsându-l mai mult mort
decât viu.
Dupã câteva zile de internare în spital ºi alte zece
zile de stat acasã, revenindu-ºi, ºi-a reluat munca.
Într-o noapte, dupã reîntoarcerea din Franþa, a fost
vizitat de doi ziariºti de la Paris ca sã-l vadã ºi sã-l
fotografieze. Le-a fãcut semn sã nu vorbeascã din
cauza microfoanelor ºi le-a scris în fugã câteva rânduri
pe genunchi.
La scurt timp Securitatea a lansat zvonul în
Occident cã i s-a fãcut o operaþie pe creier, care nu a
reuºit, iar urna cu cenuºã a fost predatã familiei, încercând prin acest mod sã facã pe cei din strãinãtate sã
nu se mai intereseze de soarta lui Vasile Paraschiv.
Dacã pânã la plecarea în Franþa fusese arestat de
zece ori, dupã ce a revenit s-a continuat ameninþarea
lui nu numai la serviciu, ci ºi pe stradã, de cãtre diferiþi
indivizi îmbrãcaþi civil.
Când ziaristul Bernard Poulet a venit din Franþa sã îl
vadã pe Vasile Paraschiv, despre care se zvonise cã a
murit, s-a încercat rãpirea lui Paraschiv chiar din
fabricã, dar l-au salvat muncitorii, securiºtii fiind nevoiþi
sã fugã cu maºina.
Noaptea, când ziaristul a revenit acasã la Paraschiv,
niºte civili l-au bãtut ºi i-au furat unele lucruri. A ajuns la
Miliþie unde au venit cei de la Consulatul francez ºi l-au
dus la Ambasadã.
Când, într-un concediu, Vasile Paraschiv s-a dus la
Slobozia, la rude, un colonel de Securitate îl aºtepta
dimineaþa la 6.30 ºi, în urma familiei, îl însoþea pânã la
plajã, îi stãtea tot timpul alãturi ºi seara, la întoarcere,
era tot pe urmele lui.
Percheziþiile domiciliare, bãtãile pe stradã,
provocãrile murdare care sã-l oblige sã reacþioneze
spre a avea motive de arestare, toate aceste manifestãri huliganice erau ieºite din mintea unor oameni
bolnavi mintal ce serveau un regim schizofrenic condus
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de ºeful statului, un adevãrat paranoic care ºi-a ucis
doctorul personal care dezvãluise boala acestuia
cunoºtinþelor sale.
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*
* *
Presiunile asupra lui Vasile Paraschiv au fost permanent fãcute sub conducerea generalului Emil Macri,
care l-a convocat pe 24 februarie 1987, pentru a zecea
oarã dupã 1977, i-a întins paºapoartele pentru toþi
membrii familiei, ca sã plece definitiv. Dar ele nu aveau
viza de intrare în þãrile occidentale iar membrii familiei
nu le ceruserã. Doar el voia sã meargã în SUA sã-ºi
vadã copilul. Refuzând, el ºi soþia sa au fost daþi afarã
din birou.
Dupã zece arestãri, pe 14 mai 1987 a fost pentru a
doua oarã rãpit în drum spre serviciu de cãtre trei ofiþeri
de Securitate ºi unul de Miliþie care, dupã ce l-au suit
forþat într-o Dacia 1300, i-au bãgat cârpe în gurã ºi una
cu narcotic în nas ca sã-l adoarmã ºi dupã o orã de
mers s-au oprit într-o pãdurice, unde l-au mutat într-o
dubiþã, mergând circa încã o orã pânã au ajuns în faþa
unei cabane unde, înãuntru, l-au legat cu un cablu de
oþel de o bancã, cu o curea de picioare iar la mâini i-au
pus cãtuºe. Mai târziu a aflat cã era cabana „Florei” de
la barajul „Palatinul” din apropierea comunei Valea
Doftanei. În cele trei zile de anchetã i-au spus cã trebuie sã treacã de partea regimului, dacã nu, va fi
omorât ºi dat hranã peºtilor de la baraj, la 18 metri
adâncime în apã.
În faþa ameninþãrilor ºi presiunilor exercitate,
mergând pânã la a-l bãga cu picioarele în apã, legat la
ochi, Vasile Paraschiv a iscãlit angajamentul sã treacã
de partea lor ºi sã se izoleze definitiv de cei din
Occident. Dupã trei zile, l-au adormit din nou cu narcotic ºi l-au dus la Ploieºti. A luat soþia ºi fata la plimbare ºi le-a povestit tot ce s-a întâmplat. Ofiþerul
„Nicolae”, care se ocupa de cazul lui, a încercat sã
obþinã unele informaþii, dar pânã la urmã l-a chemat ºi
i-a spus cã „este nici mai mult, nici mai puþin decât cel
mai mare duºman al poporului”.
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*
* *
Între timp, forþat, a fost nevoit sã se mute într-un
apartament cu trei camere, bineînþeles ticsit de microfoane ºi cu vecini aleºi, unul cu stele multe alãturi de el.
*
* *
Pe 22 martie 1989 a fost arestat de pe stradã, dus
la Miliþie ºi dupã douã ore predat unui grup de trei
securiºti în civil care l-au scos în curte ºi, punându-i o
cârpã cu narcotic la nas, l-au urcat forþat într-o maºinã
roºie. Dupã vreo douã ore au ajuns la o cabanã, în vârf
de munte ºi, crezându-l adormit, l-au urcat pe braþe
într-o camerã de 2 metri pe 2, unde l-au legat de o
bancã cu cãtuºe la mâini, legat la ochi.
Era deci rãpit pentru a treia oarã ºi, printre torþionari,
a recunoscut pe unii din cea de a doua rãpire. De data
aceasta a fost bãtut ºi torturat în mod bestial, acuzându-l cã nu ºi-a respectat angajamentul, s-a întâlnit cu
persoane ce-i fuseserã interzise, a ascultat postul
Europa Liberã, a discutat pe la cozi cu diferiþi oameni
ponegrind regimul; de ce scrie la maºina de scris, de ce
a felicitat-o pe Doina Cornea de Anul Nou, de ce a
încercat sã trimitã mesaje cãtre fiul sãu din SUA prin
persoane ce plecau în strãinãtate, de ce a încercat sã
dea telefoane în Franþa de la oficiul PTT?
Timp de 7 zile ºi 7 nopþi a fost bãtut cu sãculeþi de
nisip în cap ºi cu bastoane de cauciuc pânã îºi pierdea
cunoºtinþa ºi era trezit cu gãleþi de apã, lãsându-l ud
pânã la altã reprizã. Nu mai putea suporta durerea ºi
plângea continuu, zbãtându-se în mâinile lor. Nu a fost
de ajuns. L-au supus ºi la iradieri. ªase securiºti au
participat la aceastã acþiune criminalã. A fost pus sã
dea o declaraþie cã nu ºi-a respectat angajamentul.
Dupã iradiere i s-au umflat picioarele iar laba
piciorului îi ieºea pe la glezne. I-au adus o gãleatã sã
urineze ºi a observat cã urina era roºie ºi o cantitate
mult mai mare ca de obicei. În cea de a ºasea zi mi-au
dat hârtie sã scriu un nou angajament în peste 15
puncte, printre care cã nu voi reclama unde am fost ºi
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ce am pãþit.
În a ºaptea zi de torturã l-au ºters de sânge, ca sã
nu meargã la medicul legist, ºi l-au dus la spitalul psihiatric Voila.
Când doctorul Moruzi Petrea, o unealtã a Securitãþii,
l-a pus sã se dezbrace ca sã-l consulte, vãzând corpul
aproape negru ºi plin de vânãtãi ºi leziuni, cu sânge din
cap pânã la picioare, îngrozit, n-a mai putut sã se
abþinã ºi a exclamat: „vai, vai,
vai!”
Duã 21 de zile i s-a dat
drumul din spital, într-o stare
mai amelioratã. Cum a ajuns
acasã, s-a aºezat la masa de
scris ºi a început sã aºtearnã
pe hârtie, ca sã nu uite, tot ce
s-a întâmplat ºi, în caz cã va
muri,
toatã
lumea
sã
cunoascã întregul adevãr. Sã
nu se mai întâmple ce se
petrece de 45 de ani, ca
muncitorii ºi intelectualii din
þara noastrã sã accepte sã
trãiascã ºi sã munceascã cu
gura închisã ºi cu privirea în
pãmânt, ca animalele la jug,
ci sã lupte deschis ºi hotãrât
împotriva
abuzurilor
ºi
nedreptãþilor
sociale
ºi
politice de tot felul. A adãugat:
ªi dacã voi fi asasinat, dupã cum mi-au promis
ofiþerii de Securitate, teroriºtii care m-au anchetat, torturat ºi maltratat în mod bestial ºi apoi m-au iradiat,
indiferent unde ºi cum voi fi asasinat, pe stradã, în
pãdure sau într-un spital de psihiatrie, atunci aceasta
va fi consideratã de familia mea, de rudele ºi de prietenii mei, de întreaga opinie publicã din þara noastrã ºi
din strãinãtate, încã o crimã a Partidului Comunist
Român executatã de Securitate din ordinul Ministerului
de Interne ºi al ºefului statului ºi partidului, Nicolae
Ceauºescu. (30 mai 1989, Ploieºti)
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*
* *
Vasile Paraschiv, fire dârzã ºi hotãrâtã, rãmâne un
adevãrat dizident care a luptat pentru adevãr ºi dreptate cu întregul sistem comunist – criminal ºi represiv.
Împotriva lui s-a dezlãnþuit o haitã întreagã de rãufãcãtori ce au jecmãnit ºi torturat poporul român, ajutând pe
nãvãlitorii bolºevici, cu toþii ieºiþi din scursura societãþii
ºi pe care îi gãsim înºiraþi, în cele 293 puncte scoase
din dosarul personal de urmãrire, printre ei numãrându-se, de la ºeful statului în jos: 4 miniºtri, 13 generali,
26 colonei, 7 locotenent-colonei, 4 maiori, 3 consuli, un
ambasador, doctori psihiatri printre care dr. Anton
Nicolau de la Sãpoca-Buzãu, care l-a supus la tratament forþat; ceilalþi n-au fãcut-o, dar i-au dat un diagnostic fals de bolnav mintal (cerut de Securitate),
ceilalþi din dosare fiind grade mai mici dar foarte combative, informatori sau sindicaliºti în slujba Securitãþii.
De aceea, dupã lovitura de stat din 1989 Vasile
Paraschiv cerea, ca sã dovedim cã suntem un stat de
drept ºi democratic, sã fie aduºi în faþa justiþiei toþi
criminalii, cãlãii, torþionarii, teroriºtii români cu epoleþi
albaºtri, medicii psihiatri care au colaborat cu
Securitatea ºi toþi asupritorii poporului român, care sã
dea socotealã pentru crimele ºi nelegiuirile pe care
le-au comis faþã de oamenii nevinovaþi.
Acesta a fost Vasile Paraschiv, un om al dreptãþii ºi
adevãrului pentru toatã lumea.
Lucrãrile lui publicate: Lupta mea pentru sindicatele
libere în România, Aºa nu se mai poate, tovarãºe
Nicolae Ceauºescu ºi Strigãt pentru Adevãr ºi
Libertate, reprezintã un adevãrat tezaur lãsat de un singur om pentru salvarea demnitãþii poporului sãu ºi
curãþenia lui moralã.
Tineretul are ce sã înveþe, ca sã nu mai poarte jugul
înaintaºilor care au fost nevoiþi sã trãiascã sub sistemul
marxist schizofrenic, care urmãrea sã îngenunchieze
întreaga omenire.
Acest strigãt de alarmã se datoreazã ºi lui Vasile
Paraschiv.
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CICERONE IONIÞOIU

O mamã disperatã

Ecaterina Gavrileþeanu era vãduvã. Se chinuia sã-i creascã pe cei trei copii:
Costel, George ºi Gabi. Aºa îi mângâia ºi îi iubea ca pe niºte feþi frumoºi. Erau
singura ei bogãþie.
Chinul a fost mai mare datoritã lipsurilor cauzate de seceta anului 1946. Se
zbãtea biata femeie ºi te mirai cum de reuºeºte sã-i mai întreþinã. Speranþa
ºi-o pusese în cel mare. Poate peste doi-trei ani va aduce ºi el ceva în casã.
Acum intrase ºi el la facultate ºi biata mamã pãrea un pic mai mulþumitã. Dar...
Costel a fost arestat înscenându-i-se un proces dupã „moda” din 1949.
Condamnat la 7 ani pentru cã luase partea celor nedreptãþiþi care apãrau fiinþa
neamului românesc... Costel zãcea în Aiud. El nu înþelesese sã se îndepãrteze
de durerile poporului.
Dupã arestarea bãiatului, mizeria a fost ºi mai grea în casã. Siguranþa nu-i
dãdea pace mamei sã-ºi creascã ceilalþi doi copii.
Gabi, din cauza lipsurilor ºi a condiþilor în care trãia, s-a îmbolnãvit de T.B.C.
ºi, la scurt timp, a murit.
La nenorocirile de pânã atunci s-a adãugat ºi îmbolnãvirea lui George.
Ultima ei speranþã. Dar, cu toate mizeriile ºi lipsurile, din unele pãrþi ale lumii
venea vestea descoperirii P.A.S.-ului ºi a streptomicinei, aducându-i ºi ei o
razã de luminã.
Însã medicamentele nu se puteau obþine decât cu aprobãri speciale. A alergat peste tot. În zadar. ªi-a luat inima-n dinþi ºi a cerut audienþã la GheorghiuDej. A fost respinsã, o datã, de douã ori, pânã la urmã a fost primitã. ªi ce
percheziþie înainte de a intra în cabinetul lui!
I-a spus durerea aºa cum ºtie o mamã s-o facã.
– Nu se aprobã, a venit rãspunsul glacial.
A cãzut în genunchi. Niciun fel de tresãrire pe faþã. „Umanismul socialist” îºi
spunea cuvântul.
ªi Ecaterina Gavrileþeanu a plecat zdrobitã spre casã. Dar ce casã mai
avea?
A plecat sã pregãteascã ºi înmormântarea lui George.
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GINA CAMELIA ROMAN

România mea:
þara controverselor
Elevã în clasa a X-a, Liceul teoretic „Emil
Racoviþã”, Vaslui. Câºtigãtoarea Concursului de
eseuri „România mea” – Vaslui 2011. Locul întâi din
52 de participanþi.
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Mi se pare cã sunt un copil îndrãzneþ aflat pe
treptele maturizãrii... Frumoasã caracterizare... Mã simt
cuprinsã de un vârtej analitic ºi mã gândesc cã aº
putea sã decupez scurte fragmente de viaþã autentic
româneascã, într-o dimineaþã frumoasã de varã. De
comun acord cu gândurile mele, mai ridic o datã
binoclul ºi privesc în zare pentru a da frâu liber vocii
interioare. Astfel, privesc România, aceastã þarã teribil
de simplã ºi frumoasã, trecutã adesea prin focurile unor
rãzboaie, despre care am învãþat la istorie cã nu au fost
întotdeauna ale ei, aclamatã ºi blamatã, ºi oacheºã, cu
oameni care viseazã sã trãiascã în altã þarã. Iluzoriu?
Nu ºtiu ce sã zic de la înãlþimea celor 17 ani ai mei...
Este þara mea, þara scãpatã din mâini ce se îndreaptã
spre declinul sadic creat de propriile mentalitãþi? Ar fi
absurd sã pun aceste cuvinte pe umerii numelui de
România. Nu, eu nu sunt în mãsurã sã învinuiesc þara
pentru nimic, ci doar sã atrag atenþia asupra „umilului”
megieº român. Este cert faptul cã într-o zi voi putea
folosi aceastã þarã... Privesc, stagnez, dar nu stingher,
ca un fobist aflat în faþa propriei uºi fãrã cheie... Cutez
a-mi pãrãsi þara ºi a începe viaþa într-o þarã perfectã?
Este România o þarã perfectã? Cum ar arãta o þarã perfectã, cu oameni perfecþi? România este locul unde am
crescut, am împãrþit bucurie, tristeþe, am învãþat sã
iubesc, sã dau frâu liber imaginaþiei, sã cred în forþele
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proprii, sã mã exprim, sã ajut, sã caut rãspunsuri, sã
ignor, sã sper cã într-o zi eu cu un grup de oameni
asemeni mie vom putea pune baze solide într-o þarã
ierarhic magnificã, ºi cã spectacolul proastei imagini va
înceta.
Mã simt prinsã în mrejele þãrii care, cu o ultimã
sforþare, încearcã sã mã ademeneascã prin masivele ei
înzãpezite iarna, prin adierea florilor de primãvarã, cu
aerul ei de fecioarã adormitã de bogãþia verii ºi
dezmierdatã de o bãtrânã toamnã târzie, traversatã
dinspre vest spre est de zone întinse de câmpie cultivatã cu sapa ºi cu calul, de oameni care s-au chinuit
sã-ºi dea un rost propriei vieþi. Purtãm cu noi veacul
frumuseþii, al dorului de drumeþii, al muncii obositoare
de la câmp, dor care nu curge parcã prin vene, deºi
glasul biroului ºi ora 7 pândesc perfid... De undeva, din
inima þãrii, se aude tulburãtor imnul în culorile sfinte de
curcubeu, tricolor al unui popor ce pe zi ce trece uitã sã
trãiascã, având un cult al acumulãrii de traume.
Probleme sau pãreri tardive, puse faþã în faþã cu
românul, se aud ca într-o crevasã: avem facilitãþi insuficiente, fonduri inexistente, tinere talente distruse de
piþipoance cu sex appeal, faptul cã pentru clasa politicã
suntem simple instrumente de vot cu propuneri indecente, dacã indecenþã înseamnã echivalenþa vot –
peºte congelat, cã noi deºi nu avem suficiente case...
construim monumente, cã bunele maniere par a se
gãsi la intelectuali sau în aparenþã la cei cu portofele
nepurtate în buzunar, presiuni cã la capãtul sãrãciei se
aflã viaþa, clubul, luxul. Cumplit este faptul cã fiecare
dintre noi avem idealuri ºi sentimente, suntem o
întreagã naþiune ce ne cãutãm valori ºi încã îndrãznim
sã sperãm cã vom trãi o viaþã care sã nu se transforme
în tipul de hranã fãrã condiment.
Aº vrea sã cred cã, orice curs vor lua lucrurile,
România este în noi, totul þine de noi, cã le suntem
datori celor care au luptat de veacuri pentru fiecare
palmã de pãmânt. Aº vrea sã se trezeascã în noi spiritul civic ºi sã ne gândim cã nu am putea privi altfel
România decât ca locul unde copiii sunt învãþaþi sã vorbeascã româneºte, sunt educaþi ºi purtaþi de mânã în
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grãdiniþe, apoi la ºcoalã.
Dacã m-ar întreba cineva de unde sunt, cu siguranþã
aº ºti sã rãspund: din Vaslui, de pe o stradã anume,
locuiesc într-un bloc, fost gri, acum colorat fãrã nicio
noimã, colþ cu maneaua vecinului de la parter ºi cu
bormaºina celui de la 3 care sparge ºi meºtereºte de
cel puþin un an. Mã uit în oglindã analitic, cred cã arãt
bine, pãrul îmi cam face figuri, dar deja nu-l mai iau în
seamã. Cobor scãrile prudent, mi-e teamã sã nu
alunec, a spãlat proaspãt femeia noastrã de serviciu.
La capãtul culoarului deja zãresc aceleaºi siluete de
vecini, vecinii mei care ascultã de afarã muzicã pusã în
casã. Încerc sã-i ignor, aºa cum ignor ºi replica de
fiecare zi a mamei, mama nu se poate abþine sã nu
exclame „Ce dracu or face ãºtia toatã ziua în faþa
blocului? Alþii de vârsta lor au ºi copii. Mai târziu îþi dau
în cap pentru o bucatã de pâine!” În naivitatea ei,
sperã... sã nu ajung ºi eu ca ei.
Înaintez spre ieºirea din scarã. Vali, un urecheat ciudat, mã salutã zâmbind cu gura plinã de seminþe.
Schiþez un zâmbet, mã mai întreabã ceva, dar nu mai
aud ce, nici nu mai doresc sã aflu, dar le simt privirea
fix pe fundul meu. Brusc, mã întreb dacã vreunul o fi
avut în viaþa lui emoþii la românã, sau s-o fi strãduit la
matematicã. Îmi vine un gând ºi mai ciudat în minte.
Cum or fi arãtat când erau bebeluºi, moi ºi pufoºi? Ce
aºteptãri or fi avut de la ei niºte mãmici nedormite?
Unde, pe ce scarã a societãþii ar trebui sã-i aºez? Sunt
scursuri, sunt plevuºcã? Or fi, dar sunt români, la fel ca
mine! Asta nu pot ignora. Ce ºanse primesc ei ºi de la
cine? Ce ºanse primesc eu ºi de la cine? Prin urmare,
eu am un reper, eu, cea dintr-o familie obiºnuitã, ei –
din familii la fel de obiºnuite, ca ºi mine! Lãsaþi de capul
lor, au alte repere... Eu, de pe strada X, din blocul X ca
ºi ei, eu din Vaslui ca ºi ei, eu din România ca ºi ei...
Din România mea ºi din România lor...
Mergând spre ºcoalã, mã gândesc brusc la ce aº
vrea sã mã fac când voi fi mare. Mesajele primite sunt
cel puþin bulversante: „ªcoala româneascã scoate
tâmpiþi”! Oi fi ºi eu unul dintre ei? Cu siguranþã! „Medicii
din România sunt cei mai slabi din Europa, ºi e la modã
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sã te tratezi în strãinãtate”...Toate fetele de vârsta mea
vor sã se facã modele sau... nu ºtiu... Ceva care sã le
aducã mulþi bani ºi faimã.
Îmi atrage brusc, deodatã, atenþia un afiº publicitar
(electoral?) rupt. Încã se mai observã zâmbetul „ca
pentru pozã” al celui care promitea ca ºi alþii... marea
cu sarea! Mã întreb, n-o fi ºi el un produs al ºcolii
româneºti? Dacã da, avem acelaºi numitor comun, eu
ºi cu domnul din afiºe, suntem tâmpiþi. De ce aº vota un
tâmpit?
Drumul cãtre ºcoalã e un spectacol cotidian. Îmi
propun mereu sã vãd ceva, o pãrticicã din þara asta. În
acest moment vãd o femeie cãrând o sacoºã, însoþitã
de soþul care fumeazã o þigarã... ºi simt brusc cã nu mai
vreau sã mã gândesc la nimic...
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BIANCA FELSEGHI

Reîntoarcerea în Gulag,
o cãlãtorie
înspre ceea ce am fost
În acest text se va vorbi despre o excursie
documentarã în fostul Gulag românesc. În aceste
rânduri se va vorbi (a câta oarã?) despre comunism. În
acest text tinerii, urmaºi ai înaintaºilor lor, vor descoperi
oroarea ºi o vor internaliza. Tinerii se vor îndura de
sufletele nefericiþilor sau se vor spãla pe mâini de
trecut, ca Pilat din Pont? Acesta e un text despre
penitenþã.

Scenariul
Nu mai e nicio noutate în faptul cã an de an, Dana
Þãranu, fiica psihologului Nicolae Mãrgineanu, ºi Luiza
Balthazar (din New York) sponsorizeazã un pelerinaj
didactic, al studenþilor de la Facultatea de Litere ºi
Facultãþile de Teatru ºi Televiziune din Cluj, la
Memorialul de la Sighet. De la „boboci” la veteranii de
nivel licenþã ºi masterat, tineretul curios de o incursiune
într-un trecut misterios ºi puþin cunoscut s-a lãsat ghidat prin cercurile concentrice ale Infernului comunist de
cãtre Ruxandra Cesereanu – scriitoarea care a psihanalizat memorialistica foºtilor deþinuþi politici, a
îndosariat victime ºi cãlãi într-o lustraþie literarã, de
cãtre istoricul Ioan Ciupea, specialist în perioada
dejistã, anii ’50-’60, ºi de cãtre cercetãtorul Robert
Furtos, curator al Memorialului de la Sighet. Ana
Blandiana ºi Romulus Rusan au ofertat intrarea gratuitã la Memorial pentru toatã divizia de studenþi, ºi tot
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cei doi organizatori din umbrã au donat tuturor cãrþi de
buzunar, mici istorii ale comunismului.
Conflictul interior
De ce aleg studenþii, în fiecare an, sã facã o cãlãtorie la Sighet, m-am întrebat de fiecare datã, eu fiind
deja la a treia experienþã de acest gen? Sunt ipoteze
pe care cred, inconºtient, le verificãm luând decizii
dureroase. De data aceasta sunt trei:
Se spune cã orice criminal se întoarce la locul faptei.
Urmaºi ai celor care, înainte de-a ne naºte, au decis sã
sape comunismul proletar ºi sã verse sânge într-o lume
majoritar agrarã, cine ºtie ce resorturi arhaice ne-au
împins sã vedem ºi sã simþim gustul puterii? Se spune
cã memoria fidel perpetuatã ne pãzeºte sã repetãm
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greºelile trecutului. Cine ºtie prin ce mecanisme de
autoapãrare ne-am ghidat paºii spre graniþa României
cu Ucraina încercând sã descifrãm tainele morþilor? Se
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spune cã moaºtele concretizeazã credinþa, o fac
pipãibilã ºi certã. Cine poate spune ce nevoie de
primenire sufleteascã ne împinge pe drumul suferinþei,
în pelerinaj anual la locul în care elitele României
interbelice au fost tãiate procustian ca sã se
potriveascã fiziometric cuceritorilor pãgâni? Eu

mãrturisesc sã fi ales cea de-a treia variantã, sub
povara unei culpabilitãþi generaþionale, dacã nu din
sfera penalã, atunci cu siguranþã din cea moralã, a
pasivitãþii faþã de crima afiºatã de strãbunii mei. Drumul
din Cluj pânã la Sighet se opreºte la Gherla, temuta
redutã a reeducãrii din ‘50-’51, unde studenþii erau
închiºi la ultimul etaj în camere cu zeci de paturi ºi
instigaþi sã se urascã, sã se suspecteze ºi sã se
tortureze în moduri greu de imaginat pentru o minte
sãnãtoasã. „De ce?”, e legitima întrebare a vizitatorilor
imberbi. „Ca sã se construiascã omul nou.” Cât de
insuficientã e aceastã explicaþie pe care ne-o dã, doct,
un gardian care ne conduce în grup compact printre
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deþinuþii închiºi în saivane.
Totul e modern acum la Gherla (existã inclusiv o
paginã web), poate doar pereþii exteriori ai corpurilor de
clãdiri, rãmaºi megalitici ºi gri, ne mai pot transpune în
ceea ce era, acum 60 de ani, fosta cetate a lui
Martinuzzi. Mi-a rãmas gândul la încãperea 12.3. Aºa
se cheamã astãzi „zarca”, celula de pedeapsã, inundatã ºi întunecatã, unde erau aruncaþi cu zilele
„bandiþii”. Din ea se degajã un miros de mlaºtinã (a
conºtiinþelor?), cu toate cã acum e pãrãsitã ºi uscatã.
Coborând treptele cãtre 12.3 mi-amintesc de înfiorãtoare poveºti, citite parcã în altã viaþã, despre frigul
îndurat acolo, despre tuberculoza contractatã de
oamenii chinuiþi în apã iarna, despre întunericul
paralizant ºi lipsa mâncãrii. Nu sunt poveºti medievale
de rãzboi, s-au întâmplat în zilele noastre.
Excursioniºtii se mirã de atare condiþii, fãrã sã poatã,
însã, pune degetul pe ranã. Singura legãturã concretã
cu acel spaþiu de coºmar ºi viaþa lor e Dana Þãranu,
femeia care le-a fãcut cadou o cãlãtorie în trecut ºi al
cãrei tatã, profesorul Nicolae Mãrgineanu, a fost închis
acolo. Cândva, în afara timpului, acel bãrbat, pe care
aproape cã-l cunosc datoritã fiicei lui, a fost arestat,
acuzat de înaltã trãdare, condamnat la 25 de ani de
închisoare, trecând prin Malmaison, Jilava, Piteºti, Aiud
ºi Gherla, din care a executat 16. Restul impresiilor
sunt doar urme de noroi pe snickersi.
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Realitatea
În celula de execuþie, atmosfera mi se pare irespirabilã. Acolo, orice s-ar spune, oricât de profan ar fi
minusculul muzeu amenajat de istorici în colaborare cu
Administraþia Naþionalã a Penitenciarelor, e enorm de
multã suferinþã. E în aer, te apasã pe creier fotografiile
celor executaþi, cãtuºele care se prindeau la picioare,
locul martiriului indicat de o cruce. În timp ce urcãm
bariera muntoasã cãtre Maramureºul istoric, Ioan
Ciupea ne spune, degajat, poveºti de oameni mari:
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Situaþia României în fostul bloc comunist instituit de
URSS în Europa de Est dupã cel de-Al Doilea Rãzboi
Mondial este deosebitã, în comparaþie cu restul þãrilor
cuprinse în sfera de influenþã a sovieticilor. România
comunistã a fost, de fapt, o Uniune Sovieticã la scarã
redusã, unde þara ºi mentalitãþile au fost transformate
la indigo, dupã modelul bolºevic, ºi au lãsat urme
adânci în modul de înþelegere ºi funcþionare a societãþii
civile, a (in)aplicãrii drepturilor omului, a recunoaºterii
responsabilitãþii istorice faþã de generaþia tânãrã.
Transformarea României din monarhie în republicã
popularã – cum era terminologia folositã de sovietici –
a reprezentat, de fapt, un amplu proces de mutilare a
societãþii, întrucât Partidul Comunist din România, înfiinþat în 1921, era foarte slab, nu avea adepþi din rândul
populaþiei, iar în momentul ocupãrii þãrii de cãtre
Armata Roºie, în 1944, el nu avea mai mult de 1.000
de membri. Este de la sine înþeles cã, pentru a impune
un nou sistem politic ºi ideologic atunci când ai la dispoziþie doar 1.000 de membri pentru o þarã cu o
suprafaþã de circa 230.000 de km pãtraþi, metodele
folosite de ocupanþii sovietici ºi de Armata Roºie au fost
extrem de violente. Teroarea instituitã în România a
fost coordonatã de Direcþia Generalã a Securitãþii
Poporului care a primit permanent coordonatele ºi
metodologia de la oamenii politici aflaþi în fruntea
Partidului ºi impuºi ºi în principalele funcþii decizionale
în Guvern. Cu ajutorul Securitãþii s-a organizat
arestarea, anchetarea, instrumentarea proceselor ºi
deþinerea “duºmanilor poporului” – o categorie penalã
definitã ad libitum de instituþiile statului comunist ºi în
care intra oricine fãcea notã distinctã cu cei aflaþi la
Putere.
Penitenþa
Pe negândite debarcãm la Sighet ºi într-o zi
comemorativã: comunitatea greco-catolicã s-a reunit
pentru a cinsti locul în care episcopii sãi au fost
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victimizaþi de comuniºti, exact în luna mai, în urmã cu
60 de ani. Sanctuarul e un amalgam de lume. Chipurile
ºtãnþuite în holul intrãrii, din fiºele de internare în lagãr
ale sutelor de mii de foºti deþinuþi politici, îmi pare cã ne
urmãresc oriunde. Nu vor sã ne ºopteascã vorbe de
rãzbunare, nici sã ne gârboveascã cu durerea lor, vor
doar sã ºtim. Sã ºtim tot, sã pãºim în fiecare celulã, sã
ne închipuim fiecare scenariu, sã cãutãm pe Google
atunci când ajungem acasã dupã cuvintele-cheie
Argetoianu, Maniu, Brãtianu, Coposu, Lapedatu,
Moºoiu, Suciu, Chinezu, Durcovici, Frenþiu ºi câþi alþii.
Aprind o lumânare în capela din curte… Vizita la Sighet
e momentul meu de pioºenie, în fiecare an.
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DIN RAPORTUL FINAL
„ANALIZA DICTATURII
COMUNISTE DIN ROMÂNIA“
În dorinþa de a oferi cititorilor noºtri – care poate nu ºi-au
achiziþionat volumul – posibilitatea sã ia cunoºtinþã de principalele
aspecte ºi probleme cuprinse în ANALIZA DICTATURII COMUNISTE DIN ROMÂNIA (Raportul final), continuãm în acest numãr
al revistei reproducerea celor mai semnificative pasaje din
Raportul respectiv. Scopul acestui demers este ca uitarea sã nu se
aºtearnã peste ororile pe care regimul comunist, ilegitim ºi criminal,
le-a pricinuit poporului român de-a lungul anilor de teroare comunistã.

Generaþia Unirii
în Gulagul Românesc
Sever Bocu (1874 – 1951)
Om politic ºi ziarist bãnãþean. Studii la
Academia Comercialã din Viena ºi École de
Hautes Études din Paris. A fost unul dintre
promotorii activismului politic în susþinerea
cauzei naþionale în Banat. În perioada
Primului Rãzboi Mondial s-a ocupat de organizarea detaºamentelor de voluntari pentru a
lupta împotriva Imperiului Austro-Ungar. Ia
parte, la Paris, la tratativele care au premers
Conferinþa de pace, aducând argumente de
ordin politic, social, etnic, demografic în
favoarea unirii Banatului istoric cu România.
Din 1921 este deputat în Parlamentul
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României din partea PNR; unul din fruntaºii PNÞ din Banat în perioada interbelicã. La alegerile din 1946 devine deputat al PNÞ din judeþul Timiº-Torontal,
dar va refuza sã participe la lucrãrile Parlamentului în semn de protest faþã de
falsificarea scrutinului.
Este arestat în noaptea de 5/6 mai 1950 ºi încarcerat la Sighet, unde a ºi
murit la 21 ianuarie 1951. Certificatul sãu de deces a fost emis abia la 20 iulie
1957.
Gheorghe I. Brãtianu (1898 –
1953)
La 18 ani, dupã ce debutase ca
elev în „Revista Istoricã” a lui Nicolae
Iorga,
Gheorghe
Brãtianu
se
înroleazã voluntar, având consimþãmântul scris al tatãlui sãu, Ion
I.C. Brãtianu, ºi pleacã pe front. În
1917 este rãnit în luptele de pe Valea
Trotuºului ºi trimis în spatele frontului.
În 1918 revine pe frontul din Bucovina
ºi este rãnit din nou. Studiazã istoria
la Paris, trece prin arhivele de la
Geneva ºi Napoli, obþine doctoratul
sub îndrumarea lui Nicolae Iorga ºi,
mai târziu, a lui Ferdinand Lot. Dupã
performanþe istorice strãlucite devine
la 30 de ani membru corespondent al
Academiei. În noiembrie 1940 condamnã public asasinarea de cãtre legionari a magistrului sãu, Nicolae Iorga. Va
deveni în anul urmãtor, la 1 martie, director al Institutului de Istorie Universalã
fondat de acesta cu câþiva ani mai înainte. În 1943 devine membru al
Academiei Române.
În 1947 i se stabileºte arest la domiciliu în Bucureºti, str. Biserica Popa
Chiþu, unde revizuieºte ºi terminã patru din lucrãrile sale de istorie. În 1948
este exclus din Academia Românã. În mai 1950 este arestat fãrã mandat ºi dus
la penitenciarul Sighet, unde va muri în 1953. Memoriile unui coleg de
suferinþã spun cã, în închisoare, Brãtianu desenase pe un perete un plan de
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istorie universalã. Opera lui Gheorghe Brãtianu, fragmentatã în scrierea ei de
rãzboi ºi întreruptã definitiv de anii de detenþie, este una dintre cele mai obiective ºi convingãtoare pledoarii despre unitatea poporului român în spaþiul
carpato-pontic.
Daniel Ciugureanu (1886 – 1950)
Fruntaº al Partidului Naþional Moldovenesc ºi unul dintre
promotorii Unirii Basarabiei cu România. A fost preºedinte al
Consiliului de Miniºtri al Republicii Independente
Moldoveneºti, apoi ministru de Stat, reprezentând Basarabia,
în patru guverne interbelice.
Arestat în 5/6 mai 1950, ar fi murit – potrivit memoriilor
lui C.C. Giurescu – la 6 mai 1950, la Turda, în timpul transportãrii foºtilor demnitari spre penitenciarul Sighet. Potrivit evidenþelor fostei
Securitãþi, a decedat la 19 mai 1950, în penitenciarul Sighet, actul de moarte
fiindu-i întocmit abia în 1957.
Silviu Dragomir (1888 – 1962)
Istoric, participant la Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 ºi secretar al acesteia, profesor la Universitatea din Cluj, membru
titular al Academiei Române (1928), fost ministru de Stat, apoi ministru al
Minoritãþilor; autorul unor importante lucrãri despre istoria Europei de Sud-Est,
despre legãturile dintre þãrile române
în epoca medievalã, despre Revoluþia
de la 1848 din Transilvania, precum ºi
al monografiei conducãtorului acesteia, Avram Iancu.
Arestat la 1 iulie 1949, a fost internat la Sighet în mai 1950 pe timp de
24 de luni, detenþia fiindu-i „justificatã”
abia peste un an, prin Decizia MAI nr.
334/1951; pedeapsa i-a fost majoratã
cu 60 de luni, conform Deciziei MAI
nr. 559/1953. Eliberat în 1955, a trãit
la Cluj, pânã la moartea sa, în 1962.
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Ion Flueraº (1882 – 1953)
Lider al Partidului Social Democrat din
Transilvania, membru al Consiliului Dirigent al
Transilvaniei (1918 – 1920), preºedinte al
Confederaþiei Generale a Muncii (1926 - 1938).
A fost reþinut timp de 3 luni, în 1945, de cãtre
autoritãþile comuniste pe motiv cã a rãspândit
„manifeste interzise”. A fost rearestat în iunie 1948
ºi condamnat la 15 ani temniþã grea pentru „crimã
de înaltã trãdare”. A murit în închisoarea Gherla la 7
iunie 1953.

Onisifor Ghibu (1883 – 1972)
Pedagog, doctor în filozofie ºi pedagogie la Jena,
militant pentru Unire, demnitar în Consiliul Dirigent,
profesor la Universitatea din Cluj, unul dintre fondatorii ºcolii de pedagogie româneºti; lucrãri privind
istoria învãþãmântului, membru corespondent al
Academiei Române (1919).
Dupã o primã arestare în 1945, este rearestat la
10 decembrie 1956 ºi condamnat la 2 ani închisoare
corecþionalã pentru cã „a întreprins acþiuni împotriva
regimului democrat popular al RPR”. A fost eliberat
la 13 ianuarie 1958.
George Grigorovici (1871 – 1950)
Membru fondator al Parttidului Social Democrat din
Bucovina, deputat în Parlamentul Austriei înainte de
1918, a militat pentru unirea Bucovinei cu România.
Preºedinte al CC al Partidului Social Democrat
Român (1936 – 1938).
Dupã instaurarea regimului comunist, liderii social
democraþi, care se pronunþaserã în 1921 contra transformãrii miºcãrii social democrate în partid comunist,
printre care a fost ºi Grigorovici, au fost arestaþi. A
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murit în închisoarea Vãcãreºti la 18 iulie 1950.
Pantelimon Halippa (1883 – 1979)
Publicist ºi om politic, vicepreºedinte (1917) al
Sfatului Þãrii de la Chiºinãu, promotor al Unirii cu
România, ministru al Basarabiei în mai multe
guverne de dupã 1918, ministru al Lucrãrilor
Publice, al Comunicaþiilor, al Muncii, Sãnãtãþii ºi
Ocrotirii Sociale, senator ºi deputat (1918 – 1934),
membru corespondent al Academiei Române
(1918).
Arestat în 1950 ºi întemniþat la Sighet fãrã a fi
judecat, a fost predat în 1952 autoritãþilor sovietice,
care l-au condamnat la 25 de ani muncã silnicã. A
fost readus în þarã, fiind de astã datã închis la penitenciarul Aiud pânã în 1957.
Emil Haþieganu (1878 – 1959)
Membru al Consiliului Dirigent al Transilvaniei,
fruntaº al Partidului Naþional Român ºi apoi al PNÞ,
ministru al Muncii ºi Ocrotirii Sociale, apoi ministru
de Stat, reprezentând Transilvania în guvernele
naþional-þãrãniste. Din ianuarie pânã în noiembrie
1946 ministru fãrã portofoliu, reprezentând PNÞ, în
guvernul Petru Groza.
Arestat pentru „activitate PNÞ” la 6 noiembrie
1946, a fost condamnat la 3 ani închisoare pentru
„sabotaj”. Internat la Sighet pe timp de 36 de luni,
conform Deciziei MAI numãrul 638/1951; pedeapsa
majoratã cu 60 de luni, conform Deciziei MAI nr.
671/1953. Eliberat la 15 iunie 1955.
Iuliu Hossu (1885 – 1970)
Episcop greco-catolic de Gherla (din 1917) ºi apoi de Cluj-Gherla (din
1930); militant pentru Unire, este cel care a citit la 1 decembrie 1918 la Alba
Iulia „Proclamaþia de Unire cu Þara”. Membru al Consiliului Dirigent, a fãcut
parte din delegaþia care a prezentat Hotãrârea de Unire Regelui Ferdinand, la
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Bucureºti. Senator de drept în Parlamentul
României. Dupã Diktatul de la Viena,
rãmâne în Transilvania ocupatã de
Ungaria, protestând în numeroase rânduri
împotriva represiunii la care era supusã
populaþia româneascã, dar ºi cea
evreiascã, de cãtre autoritãþile maghiare.
Arestat la 28 octombrie 1948, va rãmâne
privat de libertate timp de 22 de ani,
trecând prin diverse închisori ºi locuri de
domiciliu obligatoriu. Între 25 mai 1951 ºi 4
ianuarie 1955 a fost închis împreunã cu alþi
50 de preoþi ºi episcopi greco ºi romanocatolici în penitenciarul Sighet. I s-a stabilit
apoi domiciliu obligatoriu pe termen nelimitat, întâi la mânãstirea Ciorogârla, apoi la mânãstirea Cãldãruºani. Grav bolnav, a murit la 28 mai 1970 la Spitalul Colentina din Bucureºti. În martie 1969,
Papa Paul al VI-lea îl declarase cardinal in pectore al Bisericii catolice.
Iosif Jumanca (1893 – 1949)
Membru al Partidului Social Democrat din
Transilvania, membru al Consiliului Naþional
Român Central (1918) ºi al Consiliului Dirigent al
Transilvaniei (1918 – 1920), deputat în Parlamentul
României. În 1921 s-a pronunþat împotriva aderãrii
Partidului Socialist Român la Internaþionala a III-a.
Arestat de autoritãþile comuniste, a murit la
Jilava în 1949.

Ilie Lazãr (1895 – 1976)
Doctor în Drept al Universitãþii din Cluj. La
sfârºitul Primului Rãzboi Mondial organizeazã împreunã cu alþi fruntaºi români
administraþia româneascã în comitatul Maramureº, organizeazã Gãrzile
Naþionale ºi reprezintã Maramureºul la Marea Adunare de la Alba Iulia din 1
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decembrie 1918, apoi însoþeºte delegaþia ardelenilor la predarea actului Unirii la Bucureºti.
Dupã 1918, a fost deputat, membru în delegaþia
permanentã a Partidului Naþional Þãrãnesc,
organizator al gãrzilor þãrãneºti „Iuliu Maniu”,
ºeful organizaþiilor muncitoreºti centrale.
În timpul dictaturii carliste a fost internat în
lagãrul de la Turnu (Vâlcea), iar în timpul celei
antonesciene la Târgu-Jiu. Arestat prima oarã la
27 mai 1946, a fost condamnat la 7 luni
închisoare corecþionalã, pentru „omisiunea
denunþãrii complotului” în procesul „Miºcãrii de
Rezistenþã”, fiind eliberat condiþionat la 8 decembrie 1946. Implicat în „înscenarea de la
Tãmãdãu”, este arestat a doua oarã, la 14 iulie
1947. Anchetat la Ministerul de Interne, a refuzat orice cooperare cu cei carel anchetau. A fost condamnat la 12 ani temniþã grea, în procesul conducãtorilor
Partidului Naþional Þãrãnesc, pentru „complot în scop de trãdare” (noiembrie
1947). Încarcerat la Galaþi, Sighet, Râmnicu Sãrat, Periprava, a fost eliberat
abia la 9 mai 1964. Dupã eliberare a trãit la Cluj, unde a murit în 1976.
Ioan Lupaº (1880 – 1967)
Istoric, participant la Marea Adunare Naþionalã
de la 1 decembrie 1918, demnitar în Consiliul
Dirigent, deputat în Parlamentul României,
ministru în mai multe guverne interbelice, membru corespondent al Academiei Române (1914),
apoi membru titular (1916), preºedintele Secþiei
de Istorie a Academiei Române (1932 – 1935),
fondator, alãturi de Alexandru Lapedatu, al
Institutului de Istorie Naþionalã din Cluj (1920);
lucrãri fundamentale despre istoria Transilvaniei.
Arestat la 5/6 mai 1950, a fost internat la
Sighet pe timp de 24 de luni, încadrat ulterior în
Decizia MAI nr. 334/1951; pedeapsa majoratã cu 60 de luni, conform Deciziei
MAI nr. 559/1953. A fost eliberat la 5 mai 1955.
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Iuliu Maniu (1873 – 1953)
Organizator ºi participant la Marea
Adunare de la Alba Iulia care a proclamat la 1 decembrie 1918 Unirea
Transilvaniei cu România. A fost apoi
ales preºedinte al Consiliului Dirigent
(guvernul de tranziþie al Transilvaniei
pânã la 4 aprilie 1920), fruntaº al
Partidului Naþional Român, preºedinte al
Partidului Naþional Þãrãnesc (din 1926),
preºedinte al Consiliului de Miniºtri
(1928 – 1930). Între 1938 ºi 1944 se
manifestã ca ferm opozant faþã de
regimurile de esenþã totalitarã ce s-au
succedat în fruntea þãrii: autoritarismul
carlist, legionarismul ºi dictatura militarã
a lui Ion Antonescu. Joacã un rol important în preliminariile ºi actul de la 23
august 1944, devenind într-o primã etapã ministru fãrã portofoliu în primul
cabinet Sãnãtescu. Dupã preluarea puterii de cãtre comuniºti la 6 martie 1946,
aceºtia ºi-au propus distrugerea lui Iuliu Maniu ºi a PNÞ, consideraþi ca principal obstacol în calea comunizãrii României.
În iulie 1947, partidul este scos în afara legii, iar Iuliu Maniu, Ion Mihalache
ºi ceilalþi conducãtori sunt arestaþi, judecaþi ºi condamnaþi. În etate de aproape
75 de ani la data arestãrii, Maniu este condamnat, la 11 noiembrie 1947, la
temniþã grea pe viaþã pentru „înaltã trãdare ºi spionaj în favoarea angloamericanilor”. Este întemniþat întâi în penitenciarul Galaþi, iar din august 1951
la Sighet. Aici va muri la 5 februarie 1953 ºi va fi aruncat într-o groapã
anonimã. În Occident s-a aflat despre moartea lui Maniu, dar ºi despre cea a
lui Dinu Brãtianu, abia în octombrie 1955. Radio „Europa Liberã” a redat atunci emoþia profundã pe care aceastã veste a trezit-o în strãinãtate. Salvador de
Madariaga, preºedintele Internaþionalei Liberale, declara: „Maniu a murit în
închisoare. Brãtianu a murit în închisoare. Regimului care se laudã cu cinism
ºi ipocrizie cã este eliberatorul popoarelor i-a fost atât de teamã de Maniu, s-a
temut atât de mult de Brãtianu, încât a trebuit sã-i îngroape de vii pentru ca
poporul sã nu le mai audã vocea.” Paul Renaud, fost prim-ministru al Franþei,
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deplângea „aceste timpuri în care libertatea oamenilor a dispãrut pe o jumãtate
a feþei pãmântului. Figura lui Iuliu Maniu – spunea el – se înalþã, ca unele din
cele mai mãreþe, printre rezistenþii Europei. Maniu este unul dintre creatorii
Naþiunii Române. A luptat întreaga viaþã pentru libertatea popoarelor. A pierit
odatã cu libertatea”.
Ion Mihalache (1882 – 1963)
Combatant în Primul Rãzboi Mondial, decorat cu ordinul „Mihai Viteazul”, învãþãtorul Ion
Mihalache înfiinþeazã dupã Unire Partidul
Þãrãnesc, care, prin fuziunea cu Partidul
Naþional Român din Transilvania, formeazã
Partidul Naþional Þãrãnesc, în 1926. Mihalache
participã în guvernele din anii 1928 – 1933 ca
ministru al Agriculturii ºi ministru de Interne.
Împreunã cu Iuliu Maniu se opune dictaturii
regale ºi Frontului Renaºterii Naþionale, când
PNÞ este dizolvat.
Dupã rãzboi se opune sovietizãrii þãrii, fiind
arestat în iulie 1947, dupã înscenarea de la
Tãmãdãu, ºi condamnat în noiembrie acelaºi an
la muncã silnicã. Dupã regimul exterminator din penitenciarele Galaþi ºi Sighet
este transferat în 1955 în arestul Ministerului de Interne, unde refuzã orice fel
de tranzacþie cu anchetatorii. Transferat în închisoarea de la Râmnicu Sãrat,
moare la 5 martie 1963, dupã 16 ani de detenþie, la vârsta de 81 de ani.

Iuliu Moldovan (1882 – 1966)
Medic, demnitar în Consiliul Dirigent al Ardealului,
membru corespondent al Academiei Române (1920),
fruntaº PNÞ, fost subsecretar de stat la Ministerul
Muncii, Sãnãtãþii ºi Ocrotirilor Sociale, director al
„Astrei” (1932 – 1947), profesor universitar la Cluj,
întemeietorul ºcolii de Igienã ºi Sãnãtate publicã din
Cluj; lucrãri despre sistemul sanitar românesc.
Arestat la 5/6 mai 1950, a fost internat la Sighet pe
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timp de 24 de luni, încadrat ulterior în Decizia MAI nr. 334/1951; pedeapsa
majoratã cu 60 de luni, conform Deciziei MAI nr. 559/1953. Eliberat la 5 iulie
1955.
Ion Nistor (1876 – 1962)
Istoric ºi militant unionist bucovinean, membru
al comitetului de organizare al Adunãrii Naþionale
din Cernãuþi, în noiembrie 1918, în cadrul cãruia a
redactat Actul Unirii. Profesor la Universitãþile din
Viena ºi Cernãuþi, rector al Universitãþii din
Cernãuþi, profesor universitar la Bucureºti, membru al Academiei Române (1911), directorul
Bibliotecii Academiei Române, fruntaº al Partidului
Naþional Liberal, fost ministru de Stat, reprezentând Bucovina, apoi succesiv, ministru al Lucrãrilor
Publice, al Muncii ºi, în final, al Cultelor ºi Artelor.
Arestat la 5/6 mai 1950, a fost internat la Sighet
pe timp de 24 de luni, încadrat ulterior în Decizia
MAI nr. 334/1951; pedeapsa majoratã cu 60 de
luni, prin Decizia Mai nr. 559/1953. Eliberat la 5 iulie 1955.
Zenovie Pâcliºanu (1886 – 1957)
Teolog greco-catolic, istoric, secretar al Marii
Adunãri Naþionale de la 1 decembrie 1918, membru al Comisiei de încheiere a Concordatului cu
Vaticanul, consilier în Ministerul Afacerilor
Externe pentru problemele Ardealului, membru al
delegaþiei române la Conferinþa de Pace de la
Paris, membru corespondent al Academiei
Române (1929).
Arestat la 6 decembrie 1949, eliberat în 1953
ºi rearestat în aprilie 1957, a murit în arestul „A”
al MAI la 31 octombrie 1957, la o sãptãmânã
dupã condamnarea sa la 12 ani temniþã grea
(recursul declarat a fost respins la 15 sãptãmâni dupã moarte).
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Mihai Popovici (1879 – 1966)
Demnitar în Consiliul Dirigent, fruntaº al Partidului
Naþional Þãrãnesc, ministru – succesiv – al Lucrãrilor
Publice, al Finanþelor, de Interne ºi al Justiþiei.
Arestat la 21 august 1947, pentru „activitate intensã
în Partidul Naþional Þãrãnesc”, a fost internat la Sighet
pe timp de 24 de luni, încadrat ulterior în Decizia MAI
nr. 334/1951; pedeapsa majoratã cu 60 de luni, prin
Decizia MAI nr. 559/1953. Eliberat la 5 iulie 1955.

Ghiþã Popp (1883 – 1967)
Om politic ºi publicist transilvãnean, cu studii
de Drept la Viena ºi Budapesta. În 1915, condamnat la muncã de Curtea marþialã din Cluj
pentru cã a cerut guvernului de la Bucureºti
intrarea
în
rãzboi
pentru
eliberarea
Transilvaniei ºi Banatului. Se înroleazã în
armata românã ºi contribuie la formarea regimentelor de voluntari români dintre prizonierii
armatei austro-ungare aflaþi în Rusia.
Participant cu drept de vot la Marea Adunare de
la Alba Iulia. Trimis de Consiliul Dirigent la
Paris, ca ziarist, pe lângã misiunea românã de
la Conferinþa de pace. Deputat în Parlamentul
României în perioada interbelicã, este apoi delegat în august-septembrie 1944
la Moscova, în Comisia de Armistiþiu.
Este condamnat în ianuarie 1948 la 10 ani de închisoare pentru „insurecþie
armatã”. Dupã ce executã pedeapsa este internat alþi 5 ani în domiciliu obligatoriu la Lãteºti, în Bãrãgan.

Aurel Vlad (1875 – 1953)
Promotor al Unirii din 1918, membru în Consiliul Dirigent, membru al
Partidului Naþional Român ºi apoi fondator ºi fruntaº PNÞ, ministru al
Finanþelor, ulterior al Cultelor ºi Artelor.
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Arestat de Securitatea din Sibiu în noaptea de 5/6
mai 1950, la 75 de ani, a fost internat fãrã forme
legale la Penitenciarul Sighet, unde a murit la 2 iulie
1953. Pedeapsa administrativã i-a fost majoratã
dupã moarte cu 60 de luni, conform Deciziei ne. 559
din 6 august 1953.
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CORNELIU LEU

Spre a îndepãrta
o nedreptate
care persistã
Public rândurile de mai jos pentru a arãta de ce este
explicabil faptul cã, în anul de blestem bolºevic 1949,
Episcopul Grigorie Leu a fost ucis de guvernarea
comunistã, devenind martir al Ortodoxiei: prin actele
sale de dreaptã credinþã ºi de apãrare a ei, ajunsese a
fi nu numai incomod regimului dictatorial, ci chiar
periculos înaintãrii acestuia, contrazicându-l prin adevãrurile ce îi erau înþelese ºi crezute de populaþie.
Trebuia înlãturat; iar fiindcã personalitatea lui era în
atenþia publicã, atrãgând ºi coagulând rezistenþa din
Bisericã, aceastã înlãturare s-a fãcut rapid, prin crimã
pãgânã.
Dar faptul cã, iatã, la aproape trei sferturi de veac de
la martiriul sãu, dupã atâtea documente scoase la
ivealã care dovedesc rezistenþa sa în faþa antihristului,
dupã un alt martiriu, al fiului sãu condamnat la moarte
de aceiaºi guvernanþi, dupã cãrþi întregi care-i
înfãþiºeazã patriotismul ºi dreapta mãrturisire, încã nu
se ridicã lespedea de tãcere ºi de ignorare a muceniciei sale, acesta este un lucru cu totul inexplicabil
într-o lume liberã ºi transparentã, mai ales întru
Credinþa pe care el a slujit-o! Este o nedreptate care
persistã, îndepãrtarea ei apãsând în primul rând
asupra umerilor mei bãtrâni.
O spun eu, cel care am constatat în trecutul nu prea
îndepãrtat cã aceastã tendinþã de minimalizare a rezistenþei noastre prin Bisericã se rãsfrângea nu numai
asupra memoriei unchiului meu, ci chiar asupra faptului cã, în anii de instaurare a comunismului, a existat un
întreg Grup Sinodal de Rezistenþã împotriva aservirii

122

78.qxd

30.03.2012

18:05

Page 123

123

Bisericii intereselor guvernãrii atee ºi ale Moscovei,
care încerca sã punã Ortodoxia în slujba lui Stalin. ªi
nu era doar o tendinþã oarecare de nesocotire, ci una
cu totul adversã, mânatã de interesul necinstit de a
pune meritele „salvãrii Bisericii” pe seama altora: a
celor care pactizaserã cu duºmanul ºi nu fãceau decât
sã o administreze convenabil pentru regimul comunist,
adicã formal-instituþional, doar pentru orbirea populaþiei
ºi relaþii protocolare în strãinãtate; dar nu sã o
pãstoreascã întru misiunea ei divinã venitã prin Duh
Sfânt!
Existenþa Grupului Sinodal de Rezistenþã, care a
fost înfrânt târziu de acel colaboraþionist cunoscut drept
„Patriarhul roºu”, abia dupã ce a reuºit sã înlãture din
Sinod doisprezece vlãdici de dreaptã credinþã, aratã
ruptura care s-a creat în anii de dupã rãzboi între
apãrãtorii Bisericii Naþionale ºi clericii colaboraþioniºti
care, punând mâna pe ierarhie la fel cum comuniºtii au
pus mâna pe þarã, adicã sub ameninþarea tancurilor
sovietice, au vândut-o antihristului. Or, acum
când este evident faptul cã aceastã vânzare de ruºine
ºi pãcat s-a încercat sã fie interpretatã drept salvare a
lãcaºurilor de cult – ceea ce este o minciunã, pentru cã
la acea orã Stalin reintrodusese Ortodoxia moscovitã în
viaþa publicã a republicilor sovietice ºi a þãrilor satelite
– ticãloºii nãimiþi, împãunându-se cu merite în faþa enoriaºilor, au vrut sã facã necunoscutã ruptura dintre ei ºi
Grupul de Rezistenþã care a luptat pentru dreapta
credinþã ce, pânã la urmã, s-a pãstrat în sufletele
credincioºilor ºi nu în slujirea coruptã a unor teologi
vânduþi.
Se pune deci problema: e vorba de nepãsare, sau
de ne-recunoaºtere a unor adevãruri? E vorba doar de
o uºor condamnabilã ne-recunoºtinþã faþã de cei care
au vrut sã pãstreze neîntinate valorile Ortodoxiei, sau
de ne-recunoaºterea deliberatã a faptei martirice a
acestora, pentru a lãsa impresia cã meritele le au exact
cei care au trãdat, argumentându-se fals cã fãrã trãdarea lor nu s-ar fi pãstrat deloc Biserica?!... O asemenea afirmaþie este demagogie ordinarã, nedemnã de
sutana slujirii Dumnezeului nostru; dar iatã cã ea
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ajunge sã umbreascã Adevãrul. Adevãrul despre rezistenþa Bisericii Ortodoxe
Române prin cei mai demni slujitori ai ei, care nu s-au plecat în faþa conducerii
comuniste ºi a ameninþãrilor aparatului de represiune!
Când l-am întrebat pe îndreptãþitul de prea fericitã pomenire Patriarh
Teoctist care este situaþia demersurilor de canonizare a Episcopului Grigorie
Leu, pentru care depusesem documente la Secretariatul Sfântului
Sinod, vrednicul patriarh mi-a
rãspuns: „Ehe, e cale lungã; cãile
ierarhiei cereºti sunt mai complicate!”... Erau complicate deoarece
atunci, în anii instaurãrii comunismului, ei fuseserã în tabere diferite, iar
Prea Fericirea Sa, ca supravieþuitor,
avea obligaþia sã-i laude pe cei din
tabãra sa, cei care cochetau sau
colaborau cu antihristul ºi pânã la
urmã au decãzut în slujba aceluia.
Nu-l interesa cã în acei ani existase
în Biserica noastrã un Grup de
Rezistenþã, ci îºi fãcea misiunea partizanã de a exagera rolul Patriarhului
roºu în „salvarea” lãcaºurilor de cult.
Pentru cã, prin asta, ºi „meritele”sale,
care îi fusese colaborator, erau puse
în evidenþã, în loc de a fi istoriceºte
negate ºi condamnate. Relatez în
paginile urmãtoare ºi înþelesurile
drepte care m-au apropiat de
Patriarhul Teoctist; dar nu pot omite
faptul cã, de abia dupã trecerea lui la Domnul, a început a circula acel document citat din oficiosul Patriarhiei despre care vorbim mai încolo, prin care
Sinodul din care fãcea parte ºi Episcopul Grigorie, alãturi de ceilalþi sinodali
rezistenþi, îi retrãgea Arhimandritului Teoctist rangul obþinut prin ploconirea la
guvernanþi; ploconire pe care, se menþiona, o fãceau el ºi Justinian Marina,
sfidând clerul ºi pe ceilalþi chiriarhi...
Dar, pentru a reajunge la întrebãrile ce-mi impun aceastã explicaþie privind
nevoia de a depãºi la timpul nostru prezent nedreptãþile trecutului, vin din nou
ºi afirm: cã în anii 1948–1954, câtã vreme a strãduit pentru întãrirea unei cinstite ºi independente Arhiepiscopii Ortodoxe a Românilor din Occident, fiul
Episcopului Grigorie, vãrul meu, Arhiepiscopul Vasile-Victor Leu a fost supus
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unui bombardament cu calomnii produse de Securitate, de KGB ºi de
„Sovrompatriarhia” de la Bucureºti pe care el o numea astfel la posturile de
radio libere unde infiinþase emisiuni religioase pentru români, construind acea
BISERICÃ DIN ETER care trecea peste Zidul Berlinului, unindu-ne ca fraþi,
este un fapt explicabil: prin misiunea sa primitã de la Grupul Sinodal de
Rezistenþã de a înfiinþa acea Arhiepiscopie independentã ºi a feri diaspora
româneascã de infiltrarea cu agenþi KGB, cum trimiteau sovieticii „preoþii” lor,
el devenise nu numai periculos pentru interesele Moscovei ºi ale guvernelor
satelite, ci cãpãta tot mai mult prestigiu în emigraþia românã care se putea
miºca liber ºi respingea comunismul pe faþã. Ca sã fie anihilat trebuia compromis, fapt pentru care s-au vãrsat tone de lãturi asupra lui tocmai pentru cã,
altfel, nu-i puteau fi îndepãrtaþi credincioºii. Ca ºi tatãl sãu în þarã, el se
dovedea un factor coagulant de rezistenþã româneascã, devenind chiar mai eficace decât guvernele din exil, salvând de infiltrare parohiile existente ºi înfiinþând altele, dar ºi refãcând, prin calea Bisericii, legãturi între diferite grupãri
de români fãrâmiþaþi pe care, prin slujbe, predici ºi lucrare misionarã îi aducea
la sentimente frãþeºti. Era atât de periculos pentru comunismul internaþional
încât, atunci când n-au mai reuºit cu calomniile, l-au rãpit ºi l-au dus la
Moscova, acesta fiind unicul gest de o asemenea gravitate fãcut direct de
KGB, fãrã acoperire, faþã de o personalitate româneascã din emigraþia care
încerca sã ajute rezistenþa din þarã.
Dar faptul cã, iatã, tot cam la trei sferturi de veac de atunci, într-o þarã liberã
care ºtie ce a însemnat provocarea bolºevicã, calomniile acelea încã se mai
folosesc continuând nedreptatea faþã de memoria unui patriot naþionalist, este
iarãºi un lucru inexplicabil!
ªi este cu atât mai inexplicabil, cu cât este vorba de un slujitor important al
Bisericii care credea neþãrmurit în convertirea pãcãtosului ºi în ºansele egale
pe care le are acesta întru dreapta credinþã în faþa Dumnezeului nostru!...
Chiar dacã unele pãcate ale tinereþilor lui ar avea un sâmbure de adevãr, conducând apoi la exagerãrile monstruoase produse de contrapropaganda
securisto-kaghebistã, faptul cã, din clipa în care a primit misiunea sfântã de a
apãra Biserica exilului întãrind prin ea întreaga rezistenþã româneascã, s-a
comportat exemplar ºi rodnic pentru Creºtinãtate, nu conteazã?!... Faptul cã a
fost rãpit de antihrist ºi vreme de ani de zile torturat în închisori sovietice ºi din
þarã fãrã sã trãdeze pe nimeni, nu conteazã?!... Faptul cã a refuzat orice
compromis cu anchetatorii ºi ºi-a cerut el singur condamnarea la moarte, nu
conteazã?!... Faptul cã slugile Moscovei voiau sã facã din procesul lui un proces al întregii rezistenþe religioase, cu multe condamnãri care sã sperie, iar el
a luat totul asupra sa nedivulgând niciun alt nume ºi obligând instanþa sã se
limiteze la uciderea lui, ca martir care preia totul, nu spune nimic? Faptul cã,
dupã ce i s-a pronunþat pedeapsa capitalã, a refuzat sã facã cerere de graþiere,
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chiar nu conteazã?!... Atunci, ce mai conteazã, Dumnezeule Mare?!... Cine
altcineva în afarã de antihrist ar vrea sã pãstreze anatema asupra unui suflet
trecut printr-o asemenea purificare?!...
Faþã de toate acestea, într-o asemenea explicaþie, îmi permit sã-mi asum
totul ºi sã afirm cã datoria fiecãruia dintre noi faþã de familia din care facem
parte e o datorie sfântã. Iar când se întâmplã sã ai în aceastã familie oameni
sfinþiþi prin fapta lor, atunci datoria ta de a te apropia lor ºi de a mãrturisi dreapta lor credinþã, continuând-o cât te ajutã propria ta nevolnicie, e ºi mai mare!...
Pentru cã de la familie ajungi la neam, iar de la neam ajungi la adevãrurile þãrii
tale. Adevãruri pe care nu-þi poþi permite sã le laºi mistificate, chiar dacã
mistificãrile au fost fãcute de un muritor pentru care ai ºi cuvinte de laudã. Eu
am multe cuvinte de laudã pentru personalitatea Patriarhului Teoctist, atât în
ansamblul ei cât ºi pentru amãnuntele pe care mi le-a pus la dispoziþie spre a
construi monumentul de martir al unchiului meu. Dar trebuia sã-mi dau seama
cã fericitul întru pomenire ar fi vrut sã ducã cu sine o tainã: aceea de a fi fost
într-o tabãrã diferitã de a Episcopului Grigorie care slujea numai dreapta
credinþã, în vreme ce alþii deveneau colaboraþioniºtii comunismului. Aºa s-a
întâmplat cu prelatul de ruºine numit „Patriarhul roºu” ºi cu alþii care, sub pulpana lui, au rãmas în ierarhia compromisã, în vreme ce Vlãdicii Adevãraþi ai
Neamului au fãcut Grupul Sinodal de Rezistenþã împotriva guvernãrii comuniste ºi a aservirii Bisericii Naþionale intereselor Moscovei.
Grup în care fiinþând ºi acþionând prin funciara sa trãire creºtin-româneascã,
Episcopul Grigorie Leu a ajuns a plãti cu viaþa sa cea lumeascã prin sfârºit
martiric.
Notã:
În legãturã cu înalþi prelaþi din familia Leu, vezi ºi Memoria, nr. 55/56 ºi 64/65.
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MIREL MARIN STÃNESCU

Centenarul unui erou

Deºi au trecut aproape 55 de ani, am ºi astãzi
proaspãtã în amintire ziua de 13 august 1957. Eram
elev în clasa a X-a la liceul „Mihai Eminescu”, când, în
dimineaþa acelei zile, la ora 6, doi civili m-au luat de
acasã, cu o maºinã, „ca sã dai o declaraþie”. Am fost
dus la sediul Securitãþii din Constanþa aflat pe bulevardul Mamaia, care tocmai se construise. Aici, am fost
amprentat, fotografiat, dezbrãcat ºi percheziþionat
amãnunþit, lãsat fãrã curea ºi ºireturi, apoi dus cu
ochelari negri de cauciuc într-o celulã. (În acel timp
majoritatea gardienilor de la Securitatea din Constanþa
erau lipoveni vorbitori de limba rusã, desigur cei mai de
încredere.)
Am fost anchetat timp de trei luni cu metode specifice Securitãþii ºi acuzat de “ostilitate faþã de regimul de
democraþie popularã din R.P.R.” ºi de “acte preparatorii
pentru a pleca, clandestin, în Turcia”. Pe baza acestor
acuzaþii am fost judecat de Tribunalul Militar Constanþa
ºi condamnat la 3 ani de temniþã ºi confiscarea totalã
a averii.
În luna noiembrie 1957 am ajuns la Jilava, una dintre cele mai cumplite ºi inumane închisori politice,
supranumitã “Bastilia Româneascã”. Regimul comunist
din þara noastrã adus la putere de tancurile sovietice îºi
anihila inamicii politici dupã aceleaºi metode de exterminare experimentate de regimul bolºevic din URSS.
Începând din 1947 pânã în 1964, toþi detinuþii politici din
România au trecut prin Fortul 13 Jilava, aceastã temutã
închisoare de execuþie sau tranzit spre alte închisori ori
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lagãre de muncã forþatã. Iarna anului 1957–1958 a fost
grea, cu zãpadã multã ºi temperaturi foarte scãzute.
Îmbrãcat subþire, am ajuns la reduitul închisorii Jilava ºi
am fost bãgat într-o camerã rece cu tavanul boltit, cu o
fereastrã astupatã cu obloane, cu o sobã din fier
fumegândã ce “încãlzea” cei aproximativ 50 de deþinuþi,
înghesuiþi câte doi pe câte un pat de fier, paturi suprapuse pe 3 rânduri. Aºternutul era o rogojinã, iar învelitoarea o pãtura uzatã ºi murdarã. Erau 2 tinete de
aproximativ 30 kg, una pentru necesitãþi ºi alta pentru
apã, aceasta fiind “raþionalizatã”.
Despre igienã … fiecare puteam folosi pentru spãlat
o canã de 250 grame cu apã. Aerul din camerã era
infect, irespirabil. Nu aveam voie sã stãm întinºi pe pat
de la ora 6 dimineaþa pânã la 22, ci numai în ºezut.Un
bec electric lumina permanent, ziua ºi noaptea.
Mâncarea: dimineaþa o canã de “cafea” (o apã coloratã
din orz) ºi 100 g de pâine, la prânz ºi seara o ciorbã de
murãturi sau o zeamã de arpacaº, cu resturi de la abatoare ºi 250 g de turtoi fãcut din mãlai, de multe ori
mucegãit sau cu nisip.
Nu aveam dreptul la scrisori sau la vreo altã legãturã
cu familiile. Nu pot uita precheziþiile inopinate, bãtãile
comandantului Maromete! În aceste condiþii m-am
îmbolnãvit. Am avut febrã mare ºi deliram. Atunci a
venit la capul meu dl. Becmambet Ali Osman, un tãtar
dobrogean, care avea deja executaþi 5 ani în detenþie.
Cred cã avea atunci vârsta de 45 de ani. I-am simþit cãldura sufleteascã ºi bunãtatea caracterului. Îmi
amintesc faptul cã, deºi era dupã ora 22, ora stingerii,
s-a dus la uºã ºi a bãtut, fapt interzis. Când gardianul a
deschis vizeta, l-a întrebat “de ce baþi, mã, banditule ?”
Becmambet Ali Osman i-a rãspuns:
– Domnule sergent, avem aici un copil grav bolnav.
Are nevoie de un medicament.
– Dacã mai baþi o datã în uºã te bag la izolare.
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Acesta a fost rãspunsul ºi medicamentul. În
noaptea aceea a stat lângã mine, m-a frecþionat ºi
mi-a pus comprese. În câteva zile, îngrijirea primitã ºi
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tinereþea au învins, chiar ºi fãrã niciun medicament.
Aflând cã sunt constãnþean, am rãmas apropiaþi.
Într-una din zile, având o discuþie despre teroarea ºi
metodele de exterminare la care eram supuºi, am avut
o exprimare mai durã la adresa comunismului. Cred cã
mi-am ieºit din fire ºi am drãcuit sau înjurat, deºi în
general nu obiºnuiesc. M-a dojenit blând,
spunându-mi: “Nu este bine sã vorbeºti aºa. Noi dacã
te auzim pe dumneata cã vorbeºti astfel ne închipuim
cã ºi copiii noºtri, rãmaºi acasã, vorbesc la fel.”
Învãþasem de la dânsul ºi câteva cuvinte tãtãrãºti.
În momentele când eram descurajat sau deprimat
mã încuraja, zicând: “BAASLAMA GHELEGEC”
(aproximativ “libertatea o sã vinã”). În lungile discuþii cu
dânsul mi-a vorbit mult despre drama neamului sãu,
despre politica expansionistã, de deznaþionalizare
agresivã, atât a þarilor ruºi, cât ºi a bolºevicilor
sovietici, despre genocidul stalinist, în timpul cãruia au
fost deportaþi în Siberia zeci de mii de conaþionali, mulþi
dintre ei pierzându-ºi viaþa. De la dânsul am aflat
despre valurile de tãtari crimeeni fugari din calea represiunilor, care ºi-au gãsit adãpost la fraþii lor de sânge,
credinþã ºi limbã stabiliþi în Dobrogea, cu doar 80 de ani
în urmã, despre tãtarii patrioþi din Dobrogea care au
ascuns cetãþeni sovietici crimeeni, cum au colectat
pentru ei bani ºi îmbrãcãminte.
Am mai aflat cum în anul 1949, când comunismul se
consolida în România, s-a constituit, în clandestinitate,
un Comitet de ajutorare ºi susþinere a tãtarilor crimeeni
gãzduiþi în România ºi urmãriþi de autoritãþile sovietice.
Majoritatea membrilor acestui Comitet erau persoane
cu pregãtire intelectualã superioarã: hogi ºi învãþãtori
musulmani. Aceºti militanþi trebuiau sã organizeze ºi
acþiuni de pregãtire a tineretului tãtar din Dobrogea
pentru acþiuni de luptã organizatã, în scopul creãrii
Statului Independent Crimeean – Tãtar. Prin informatori
dar ºi prin trãdãri, Securitatea comunistã din România
i-a descoperit pe organizatorii acestei acþuni. În anul
1953, Tribunalul Militar Teritorial Bucureºti a condamnat la pedepse grele 16 membri din acest Comitet
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de ajutorare.
Astfel: 3 au fost condamnaþi la
muncã silnicã pe viaþã; 1 la 20 de
ani temniþã grea;1 la 15 ani
închisoare;1 la 12 ani închisoare;
4 la 10 ani închisoare; 2 la 8 ani
închisoare; 2 la 7 ani închisoare;
2 la 5 ani închisoare.
Au fost acuzaþi de înaltã trãdare ºi uneltire contra ordinii
sociale, organizare de voluntari
care sã meargã în URSS ºi sã
lupte
pentru
independenþa
Crimeii, propagandã pentru
eliberarea acesteia, gãzduirea ºi
ajutorarea fugarilor din Crimeea.
Din acest lot de condamnaþi a
fãcut
parte
ºi
domnul
Becmambet Ali Osman. A fost
arestat de Securitate la data de
17 februarie 1952. Timp de un an
a fost anchetat ºi supus la
diferite torturi. La data de 11 martie 1953 a fost judecat de Tribunalul Militar Teritorial
Bucureºti ºi condamnat în baza art. 209-295 Codul
Justiþiei Militare, la 20 de ani muncã silnicã, 10 ani
degradare civicã ºi confiscarea totalã a averii.
Citez din rechizitoriul Procurorului Militar, din timpul
procesului: “Acuzaþii se fac vinovaþi de constituirea
organizaþiei revoluþionare Miºcarea Naþionalã Tãtarã,
au desfãºurat propagandã pentru zisa Miºcare de
eliberare a Crimeii, în favoarea unui Stat Independent
Tãtar. Pentru aceasta au colectat bani, alimente, au
gãzduit elemente naþionaliste crimeene în timpul
rãzboiului, ce se aflau fugite pe teritoriul þãrii noastre.
Au desfãºurat activitãþi interzise în favoarea Turciei.”
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domiciliu obligatoriu. Dupã câteva luni ne-am despãrþit,
eu fiind dus la Gherla, iar dânsul la Aiud pânã în 1964,
când a avut loc graþierea generalã a deþinuþilor politic.
Dupã 16 ani de teroare comunistã graþierea s-a datorat,
în principal, “încãlzirii” raporturilor dintre Est ºi Vest.
Dupa eliberare, domnul Becmambet Ali Osman, deºi
avea studii superioare (a fost învãþãtor ºi hoge), a fost
nevoit sã lucreze ca muncitor necalificat fiind, în continuare, urmãrit de Securitate, având neajunsuri, atât el
cât ºi familia sa. La începutul anului 1990, ne-am reîntâlnit în libertate, în cadrul Asociaþiei Foºtilor Deþinuþi
Politic ºi ne-am îmbrãþiºat, depãnând amintiri...
Dorind sã cunosc cât mai bine acest neam oprimat,
care îºi revendica identitatea, tradiþiile ºi patria, în anul
2009, când s-au împlinit 65 de ani de la genocidul
stalinist asupra poporului tãtar, am participat, la invitaþia dnei profesoare Guner Akmolla, directoare a revistei bilingve “EMEL”, la un Congres Internaþional de
Unitate al Tãtarilor de pretutindeni, care a avut loc la
Simferopol, în Crimeea.
Am fost contrariat ºi am avut un sentiment de revoltã
când am vãzut cã lucrãrile Congresului se desfãºoarã
în Sala Mare a Teatrului din Simferopol, aflatã în Piaþa
Lenin, în mijlocul cãreia se afla o uriaºã statuie a ideologului revoluþionar bolºevic. Am avut senzaþia, atunci,
cã manifestarea este supravegheatã de acest tiran. De
altfel, am observat cã ºi capitala Crimeii este plinã de
simboluri comuniste sovietice. Tot datoritã amabilitãþii
dnei profesoare Guner Akmolla am cunoscut, la ei
acasã, câteva familii de tãtari crimeeni, unde m-am
bucurat de prietenia ºi ospitalitatea lor.
Solidar cu suferinþele acestui popor care, în ciuda
tuturor vicisitudinilor, a reuºit sã reziste, sã existe ºi sã
spere cã într-o zi se vor aduna cu toþii pe pãmântul în
care au trãit liberi strãmoºii lor, în zilele Congresului am
fost alãturi de cei care ºi-au manifestat dragostea pentru aceste idealuri. Sunt convins cã domnul
Becmambet Ali Osman îºi va gãsi locul în cartea de
istorie a tãtarilor, cã viaþa sa, lupta sa eroicã pentru
apãrarea fiinþei naþionale a neamului sãu, cei 12 ani de
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jertfã ºi suferinþã înduraþi în temniþele comuniste, nu au
fost în zadar. El este ºi va rãmâne în galeria martirilor ºi
conºtiinþelor exemplare tãtare, un mare model pentru
neuitare.
Sã-l cinstim cum se cuvine la cea de-a 100 aniversare ºi sã-i urãm sãnãtate.
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VADIM PIROGAN

Evocãri
despre Basarabia
Slab era ºi gâbov ºi bãtrân,
temniþele l-au adus de spate,
n-a fãcut în viaþa lui pãcate,
dar au prins de veste cã-i român...
Andrei Ciurunga

Luat ºi dus...
A fost o iubire adevãratã, sincerã, romanticã. Îmi
plãcea Olguþa Erhan, fata preotului din Ialoveni. ªi ea,
ca ºi mine, se înscrisese la OVIR pentru a pleca în
România împreunã cu familia. Preotul din Ialoveni a
înþeles, doar la câteva zile dupã venirea sovieticilor în
Basarabia, cã nu mai avea niciun rost sã rãmânã la
baºtinã. Mai mult: era de-a dreptul primejdios, cãci
degrabã au început arestãrile, fiind reþinuþi mai ales
acei care avuseserã diferite slujbe la români: preoþi,
lucrãtori din justiþie, foºti oameni politici, foºti militari.
Pânã ºi faptul de a fi fãcut strãjerie ºi premilitãrie la
români era considerat o crimã împotriva statului
sovietic...
Pe Olguþa Erhan am cunoscut-o în clãdirea fostei
primãrii din Chiºinãu, acolo unde ºi azi se aflã primãria
municipiului Chiºinãu. La parter, la mijloc, se aflau niºte
magazine de coloniale, de tricotaje ºi... OVIR-ul, adicã
serviciul de eliberare a actelor pentru strãinãtate, de
primire a vizei de plecare. La etajul al doilea era
restaurantul sovietic „Moscova”, unde intram ºi eu
uneori cu Alecu Popovici, vãrul meu, când fãceam rost
de parale, lucru care se întâmpla destul de rar. Nu-mi
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aduc aminte cine mi-a fãcut cunoºtinþã cu Olguþa, dar
chiar de la prima vedere ne-am plãcut. Din acea zi ne
întâlneam des, iar sufletele noastre se simþeau tot mai
apropiate.
Olga era o fatã de vreo optsprezece ani, înaltã,
zveltã, cu ochi cãprui, cu un nãsuc mic, drept; avea
gurã micã, buze fine, un pic cãrnoase, pe faþã – pistrui
deºi roºietici, ei o fãceau ºi mai simpaticã, atunci când
râdea sau zâmbea.
Îmi plãcea, zic, Olguþa, era prima mea iubire. Abia
aºteptam sã ne întâlnim din nou, s-o vãd iarã, sã citesc
în ochii ei bucuria revederii. Pãrul ei ºaten, împletit în
niºte cozi lungi ºi groase, strãlucea în razele soarelui
ca aurul. Îmi plãcea fata!
Spre sfârºitul primãverii ne întâlneam zilnic. Ne
duceam la OVIR, citeam listele celor care aveau dreptul sã plece în România, apoi o conduceam acasã.
Pãºeam încet pe strada Puºkin, în sus, treceam pe
lângã postul de radio al oraºului, o întorceam pe strada
Livezilor ºi ajungeam la ea acasã. Nu intram în casã.
Mã ruºinam de pãrinþii ei, însã, rãbdãtor ºi îngãduitor, o
aºteptam sã iasã din nou dupã-amiazã. Mã întristam
când n-o puteam vedea, când nu puteam sã-i þin mâna
în mâinile mele.
Eram un pic mai tânãr decât ea, însã nu-i
spusesem, fiindcã ºtiam cum se uitã fetele la bãieþii mai
tineri decât ele! Ne plimbam pe aleile Grãdinii Publice,
ne sãrutam pe furiº, ne þineam de mâini ca doi copii ºi
în ochii noºtri se putea, cred, citi, ca într-o carte,
fericirea.
Fãceam planuri mãreþe, vorbeam cum o sã ne
întâlnim în România, cum vom învãþa mai departe la
liceu, juram sã ne iubim toatã viaþa. Aºa de bine era cu
Olguþa!
În primele zile ale cunoºtinþei noastre, Olguþa mi-a
povestit cã un locotenent sovietic, Alioºa, vine uneori
pe la dânsa, se plimbã cu ea ºi... îi cere mâna. La
început mã încolþea gelozia, îl uram. Înalt, bine fãcut,
purta uniformã verde cu petliþe negre ºi chipiu verde cu
dungã latã, neagrã de jur împrejur. Era artilerist. De
obicei, umbla în cãmaºã militarã verde, cu pantaloni
largi sus, înguºti jos, în cizme cu încreþituri
(„garmoºcã”), cu o centurã de care atârna un toc cu
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pistol „Nagan”.
Nu-l sufeream. Odatã, întâmplãtor, nimerisem la
dansuri în Grãdina Publicã ºi Olguþa venise cu el. Am
fãcut cunoºtinþã, ne-am privit pieziº ºi am stat lângã
Olguþa amândoi. Nimeni din noi n-a dansat cu ea: eu –
fiindcã dansam rãu, el – cã nu ºtia deloc. La întrebarea
ei de ce nu danseazã, locotenentul a rãspuns:
– În timp ce voi aici, în România, dansaþi, noi am
fãcut tancuri ca sã cucerim lumea, sã fie comunism
peste tot...
Uneori eram înfuriat pe Olguþa, din cauza lui,
bineînþeles, însã încetul cu încetul ofiþerul venea tot mai
rar ºi ea cãuta sã mã liniºteascã, drept care legãtura
dintre noi se fãcea tot mai puternicã ºi sufletele noastre
– mai apropiate. ªi nu era zi sã nu ne vedem. Era o
dragoste visãtoare, o dragoste fãrã gânduri ascunse.
Era prima noastrã iubire ºi sufletele cereau sã fie totul
curat ºi sfânt.
Tatãl meu trãia la Bãlþi, unde mã nãscusem, ºi
împreunã cu el, în casa noastrã, mai locuiau mama
vitregã ºi fratele meu – Tolic...
Cu ea, cu mama vitregã, nu mã împãcam. Înainte,
când trãia mama mea dreaptã, casa noastrã pãrea mai
veselã. Întotdeauna ne vizita cineva la prânz sau la
cinã. La masã se vorbea mult, se glumea ºi nouã,
copiilor, ne era mai vesel ºi mai interesant. De când
însã o aveam în casa noastrã pe Iulia Ivanovna
ªedlovskaia, pe mama cea nouã... De aceea, când au
venit, cum se spunea, ruºii, am hotãrât sã plec în
România.
Trenurile nu mergeau. Dupã vreo douã sãptãmâni
sovieticii au lãrgit calea feratã... Aºa cã... într-o dupãamiazã, am pãrãsit în trei – eu, Valentina ºi Alecu –
casa pãrinteascã, fãrã sã-i spunem ceva tatei. Era prin
luna iulie 1940. La Chiºinãu trãia mãtuºa mea Vera
Rusu, fostã învãþãtoare la Bãlþi. Luase ºi ea decizia sã
plece în România la fiul ei, inginer la cãile ferate. Neam înscris deci cu toþii pentru a primi aprobare de
plecare în România, la Bucureºti.
Noile autoritãþi dãdeau greu învoire la oameni sã
plece în România, tãrãgãnau, cereau documente în
plus, fãceau tot posibilul ca sã treacã anul de la
încheierea acordului sovieto-român, rãstimp în care se
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mai putea trece dincolo...
Un an întreg m-am tot învârtit prin Chiºinãu, aºteptând din partea organelor sovietice aprobarea pentru
plecare. Între timp, mulþi moldoveni au fost arestaþi sub
diferite motive (politice sau fãrã vreun temei) ºi duºi în
lagãre, puºcãrii, alþii – deportaþi în regiunile îndepãrtate
ale Nordului. Tatãl meu, la un loc cu Iulia, soþia sa, ºi cu
Tolic au fost ridicaþi în noaptea de 13 iunie 1941. Din
toatã familia numai eu am rãmas neatins, fiindcã în
momentul acela nu locuiam acasã, la Bãlþi. Dupã
deportarea lor m-am dus, totuºi, pe acasã ºi mi-am luat
ceva haine. Mi le-a dat mama Iuliei, bãtrâna ªedlovskaia.
La 22 iunie 1941 a început rãzboiul. Trãiam, în
gazdã, cu Alecu, pe strada Munceºti, 103. Ne-au trezit
bubuiturile bombelor, aruncate deasupra Chiºinãului de
cãtre avioanele nemþeºti ºi româneºti, la ora cinci
dimineaþa. Exploziile au zguduit pãmântul, cãzând ºi pe
aproape de noi. Cã nu eram departe de garã.
– Rãzboi! ne-a trezit gazda noastrã, doamna
Bogdanova.
Nu ºtiam ce este rãzboiul, nu ºtiam sau, mai bine
zis, nu voiam sã ºtim cã rãzboiul e o nenorocire, care
cere sânge ºi vieþi omeneºti nevinovate. Am ieºit pe
strada principalã, pe Alexandru cel Bun, ºi aici am dat
cu ochii de clãdiri distruse. Unele ardeau. Uºi rupte,
ferestre sparte... Lângã casele distruse – oameni, mulþi
oameni... În centru am mai întâlnit niºte cunoscuþi, din
cei înscriºi pentru plecare în România. Erau voioºi ºi
spuneau cã sovieticii nu vor rezista împotriva armatei
germane, atât de puternice...
L-am lãsat pe Alecu ºi am luat-o spre casa Olguþei,
pe strada Livezilor. La bãtaia mea în geam, Olguþa a
ieºit afarã. Am sãrutat-o pe furiº, ne-am uitat unul la
altul ºi am schimbat câteva vorbe:
– Cred cã peste câteva zile ai noºtri vor fi aici!
– Da, dar tata nu ºtie ce sã facã! a rãspuns ea. Cred
cã vom pleca la Ialoveni, la bunica, sã stãm acolo o
vreme.
– Bine, dar atunci n-o sã te vãd!
– Câteva zile mai rabzi ºi tu! mi-a rãspuns ea cu
surâsu-i drãgãlaº.
Ne-am plimbat pe strada Livezilor vreo orã, apoi a
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trebuit sã ne despãrþim – a ieºit maicã-sa ºi a
chemat-o acasã. Pe data de 25 iunie ne-am revãzut pe
strada Livezilor, la ora unu. Ne plimbam pânã la strada
Puºkin ºi îndãrãt. Trebuia sã ne despãrþim, dar nu
doream – nici eu, nici ea. Se fãcuse ora douã, când
lângã casa ei, în dreptul uºii, unde stãteam ºi vorbeam,
s-au oprit doi oameni: un colonel de artilerie în uniformã ºi altul, un bãrbat civil, în costum sur. Un tip vânjos,
cu pãrul rar ºi însurit.
– Aveþi chibrituri? m-a întrebat civilul în ruseºte.
– Nu fumez!
– Documentele! s-a rãstit el la mine.
Am scos paºaportul ºi l-am înmânat spre cercetare,
ei însã au început sã mã scotoceascã prin buzunare.
Am înþeles cã se întâmplã ceva grav ºi, cu cotul, am
împins-o pe Olguþa uºor. Ea a înþeles pe datã ºi a dispãrut, în timp ce ei se ocupau de mine.
– Unde-i fata? m-au întrebat.
– Nu ºtiu!
– Cine-i?
– N-o cunosc! le-am rãspuns.
– Mergem! ºi m-au luat între ei, civilul þinând mâna
în buzunar – cred cã avea pistol.
Am mers cu ei pânã în strada Puºkin, la sediul postului de radio. Casa Radio se afla într-o clãdire cu douã
etaje, cu niºte vergi de metal înfipte în acoperiº. Am
intrat toþi trei în coridor, pe mine m-au dat în primire
unei santinele militare, iar ei au dispãrut undeva într-o
încãpere. Santinela, un bãiat tânãr, blond, în uniformã
de enkavedist, cu niºte triunghiuri pe gulerul cãmãºii, a
scos pistolul de la brâu, þinându-l în mânã. Dupã vreo
douãzeci de minute, au mai intrat câþiva soldaþi enkavediºti. Civilul, unul din cei doi care m-au adus încoace, a
ieºit ºi a dat ordin unui militar, arãtând spre mine. Acela
mi-a fãcut semn sã ies afarã, iar acolo, în faþa clãdirii,
m-am pomenit cu vreo patru în jurul meu.
Militarul (ºeful, se vede) postat înaintea mea a dat
ordin ºi, aºa, încadrat de ceilalþi militari, am luat-o la
vale pe strada Puºkin, spre centru. Lângã primãrie, am
întors-o la dreapta ºi, dupã douã colþuri, am intrat
într-o clãdire cu trei nivele, ridicându-ne la etajul doi.
Aici, într-o încãpere mare, cu masã ºi fotolii, mã
aºtepta civilul. Am fost interogat. Le-am spus cine sunt,
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de ce stau la Chiºinãu, le-am povestit despre tata, cã a
fost deportat cu familia ºi cã eu am vrut sã mã refugiez
în România. În camerã mai era un civil, care însemna
pe hârtie toate cele spuse de mine...
Dupã aceasta am fost luat în primire de santinele ºi
condus într-o clãdire mare, cu coridoare lungi ºi cu
multe încãperi. Într-o camerã micã, cu gratii la
fereastrã, am fost din nou interogat de un cãpitan din
serviciul NKVD-ului. A notat rãspunsurile mele, m-a
fixat cu o privire sticloasã ºi a început sã þipe:
– Eºti spion român! Nu spune minciuni! Spune
adevãrul! ºi a scos din sertar pistolul, îndreptându-l
spre mine. E timp de rãzboi! Tot acum te împuºc dacã
nu spui adevãrul curat!
N-aveam ce sã-i spun mai mult. Dupã vreo orã de
rãcnete ºi ameninþãri, am fost coborât în subsol pe o
scarã largã. Aici, la capãtul scãrii se aflau câþiva
oameni, arestaþi ca ºi mine. Scara se termina lângã o
uºã închisã cu lacãtul, iar sus, pe trepte, stãtea o
santinelã cu puºca îndreptatã spre noi. Era înspre
searã ºi în geamurile de sus soarele cobora din zare...
Într-un târziu, ne-au adus o gãleatã de macaroane ºi
o lingurã. Am înghiþit, pe rând, mâncarea, pânã ne-am
sãturat. Eram cinci. ªi ne-am culcat pe lespezile scãrii,
fiecare cum ºi unde a putut. În cursul nopþii ne-au
chemat la cercetãri. Între noi mai era un bãiat, tânãr ca
ºi mine, înhãþat de pe stradã pentru cã nu avea
paºaportul la el. Am legat capãt de vorbã, i-am spus
numele meu ºi i-am dat adresa lui Alecu, vãrul meu, ca
sã-i comunice cã sunt arestat.
La cercetãri, dupã asta, nu m-au mai chemat. Am
stat acolo douã zile ºi pe urmã m-au dus la închisoarea
principalã. Ne-au bãgat într-o încãpere micã, cu
fereastra la soare. Aici eram vreo treizeci de oameni,
mulþi dezbrãcaþi, numai în chiloþi, cu sudoarea ºiroind
pe trup, aºa cãldurã se lãsase. Uºa era bãtutã cu fier,
cu un ochi de sticlã groasã, pe unde paznicul ne
urmãrea ce facem înãuntru. Geamul mic cu zãbrele
sus, în peretele gros, m-a fãcut sã-mi amintesc de
eroul-puºcãriaº din vestitul roman al lui Victor Hugo...
În camerã, care vorbeau, care stãteau tãcuþi. Câþiva se
certau între ei, însã, când se auzea vreun zgomot ºi se
deschidea uºa, toþi se ridicau ºi aºteptau cu încordare:
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cine urma sã fie chemat?
Pe unii îi chemau la cercetãri, pe alþii îi scoteau cu
tot cu boarfe, nu se ºtia încotro. În locul lor erau aduºi
oameni noi. Unii veneau cu ceva lucruri, alþii numai cu
ce avuseserã pe ei în momentul arestãrii. În încãpere
era o duhoare straºnicã. Unii mai aveau þigãri ºi fumau.
Noaptea nu puteai dormi, nu era chip sã te întinzi pe
podeaua goalã, de ciment – nu era loc. Numai ziua
puteai sã aþipeºti un pic, când eram duºi, pe rând, la
cercetãri. Atunci se fãcea mai liber în camerã ºi cei
rãmaºi se întindeau pe cimentul încãlzit de trupuri ºi
aþipeau.
Puºcãria din Chiºinãu era plinã, de parcã sovieticii
aveau de gând sã aresteze pe toþi locuitorii Basarabiei.
Am aflat de la cineva cã civilul care mã arestase era
procurorul Republicii Moldoveneºti, pe nume Sazâkin.
Tot aici, în camerã, auzind fel de fel de mãrturisiri
despre arestãri, mi-a venit în gând cã ºi eu am fost
„aºezat” – pârât de Alioºa, locotenentul acela care
umbla dupã Olguþa mea. ªi acest gând mã frãmânta tot
mai mult, mai ales cã împreunã cu procurorul Sazâkin
era ºi colonelul de artilerie, iar Alioºa era ºi el artilerist!
Stãteam închiºi, dar simþeam cã rãzboiul trece mai
departe. Cãdeau din când în când bombe ºi asupra
oraºului ºi închisoarea se cutremura de exploziile lor.
În înghesuialã ºi chinuri, au trecut câteva zile. Pe
data de 3 iulie uºa s-a deschis ºi paznicul a strigat:
– Ieºiþi! Toþi! Cu bagajele...
Am adunat în pripã fiecare ce aveam ºi am ieºit pe
coridor. Aici, pe podea, se aflau niºte grãmezi mari de
pâine neagrã.
– Luaþi pâine! Mai multã! O sã vã fie de folos!
Fiecare îºi lua câteva pâini. Pâine neagrã, de
secarã.
– Dacã ne dau pâine, nu ne împuºcã! a zis Fotescu,
un om negricios, voinic, de staturã înaltã.
Ne-au scos afarã, în curte, unde ne aºtepta o
maºinã, un camion cu „butcã” de tablã. „Polutorca”, îi
apuneau sovieticii. Era cu uºa deschisã ºi, fãrã
întârziere, au început sã ne îmbarce în „cutia” aceea de
tablã, în care erau doar opt locuri de ºezut, iar noi am
fost încãrcaþi, unul peste altul, douãzeci ºi doi de
oameni, cu tot ce aveam... Dupã zãbrele, într-un mic
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compartiment, s-au aºezat lângã geamul uºii douã
santinele cu puºtile în mânã.
Duba, zisã „Corbul negru” (din ruseºte – „Ciornîi
voron”), „cutia” aceea de metal, era aºa de încãlzitã de
soarele dogoritor al zilei, încât am simþit cã ne coacem
de vii. A fost ceva teribil...
Multe am suferit apoi în puºcãriile sovietice, dar
acele infernale 30-40 de minute, cât timp am fost cãraþi
prin Chiºinãu la garã, nu le-am putut uita...
Când duba s-a oprit, iar uºa camionului s-a deschis,
am prins sã ieºim cu mare greu din „cutia” de tablã. Ce
bine era afarã! Parcã ne nãºteam a doua oarã! Era ora
12. În faþã se zãrea un tren – un marfar cu uºile
deschise. Alãturi de camionul nostru soseau altele,
pline de deþinuþi. Ne-au poruncit sã ne aºezãm jos, pe
pãmânt.
Înconjuraþi de santinele, de ochii vrãjmaºi ai unor
câini-lup care nu încetau sã latre, dând sã se rupã din
curelele þinute de enkavediºi, aºteptam îmbarcarea în
vagoane. Alãturi de noi – gara, plinã ºi ea de lume, în
aºteptarea trenului, sperând sã se evacueze în
Ucraina, în Rusia.
Sub soarele dogoritor de iulie, ne gândeam la
despãrþirea de pãmântul natal, de neamuri – pãrinþi,
bunici, fraþi, surori. Ce ne aºtepta? Cine se va mai
întoarce acasã? Ce aveau de gând sã facã cu noi?
Unde ne duc? Eram peste o mie...
În faþã a ieºit un ofiþer de la NKVD. A luat dosarul de
pe o masã de lemn, pusã în dreapta lui.
– Scurtu!
– Este.
– Fotescu!
– Este.
Cine era strigat, se ridica, îºi lua bocceaua, dacã o
avea, ºi, printr-un rând de santinele, urca în vagon. Am
fost încãrcaþi 41 de oameni într-un vagon mic. În el
erau numai podelele goale, murdare de cãrbuni, ºi
pereþii cu niºte gãuri ce þineau loc de geamuri zãbrelite.
Ne-am aºezat pe podea, punând tot ce aveam (în
primul rând pâinile date în puºcãrie) la cãpãtâi. Lângã
uºa opusã intrãrii, de peretele vagonului era prinsã un
fel de pâlnie, „paraºa” – o numeau ruºii, sã aibã
oamenii unde-ºi face nevoile.
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Peste 1300 de suflete au fost încãrcate în trenul
acela, încãlzit de soarele nemilos toatã ziua, încât am
fost nevoiþi sã ne dezbrãcãm pânã la piele...
Alãturi de mine se lungise un tânãr de vreo 32-35 de
ani, era bine fãcut, avea pãrul tuns scurt, ochii albaºtri,
nasul drept, bãrbia latã. Am crezut la început cã e un
boxer. Nu, nu ghicisem. Îl cunoºtea mai tot Chiºinãul,
fiindcã era un fotbalist vestit – numele lui de familie era
ªabatin. În partea stângã se cuibãrise un omuleþ
grãsuþ, cu ochelari pe nas. Faþa lui rotundã, ochii cãprui
exprimau o nesfârºitã bunãtate. Avea mâini puternice,
vânjoase. Purta o cãmaºã verde, militarã, cu urmele a
patru dreptunghiuri pe petliþe, pantaloni negri, de stofã
simplã, iar în picioare – o pereche de ghete cenuºii,
având în loc de ºireturi niºte fâºii din cârpe.
Krempovski Evgheni Nicolaevici, cãci despre el este
vorba, era un om în vârstã – avea 45 de ani. Mai mult
tãcea. Era din Kirovograd, unde lucrase ca ºef al
veterinãriei militare din regiune, în grad de colonel, mai
bine zis – fost, deoarece acum, dupã arestare, nu mai
era nimic. Însemnele de colonel i-au fost smulse de
enkavediºti la arestare...
Din vagonul nostru pe mulþi nu-i mai þin minte. Nu
l-am uitat însã pe Tarnavski, fost locotenent de rezervã
în armata românã, un om spãtos, dar bolnav de
tuberculozã, maladie care în acele vremuri nu prea
avea leac... Cãldura straºnicã din vagon îl istovise, nu
putea respira. A început sã strige: „Deschideþi uºa!” ªi
santinela a deschis puþin uºa ºi a þinut-o aºa pânã la
urnirea din loc a trenului.
Fotescu, ºeful gãrii din Strãºeni sau Cãlãraºi, era un
om încã tânãr, înalt, zdravãn, având poate peste o sutã
de kilograme. Mai purta uniforma sovieticã de feroviar.
Cu mine mai erau oameni de la þarã – Zaharia din
Strãºeni, Baciu Gheorghe, evreul Ulman cu bãiatu-sãu
de vreo unsprezece ani, controlorul financiar Ioniþã ºi
mulþi alþii, cãrora le-am pierdut din amintire numele.
Lângã uºa de intrare se culcaserã trei oameni.
Vladimirov, un rus negricios, semãna a þigan, avea la
vreo patruzeci de ani, faþã rotundã ºi ochi sfredelitori.
Alãturi de el stãtea un soldat-dezertor, cu tatuaje pe
piept. Numele lui: Kornilov Pavel. Cãmaºa decoloratã
de soare ºi sudoare avea petliþe negre de artilerist. Al
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treilea, un om mic de staturã, în vârstã, vorbea cu
accent ucrainean ºi nu era cuvânt rostit de el sã nu fie
însoþit de vreo vânjoasã înjurãturã...
Noaptea, trenul a pornit încet spre Tighina. Cãldura
scãzuse ºi ne venea mai uºor. Pe spate nu puteai sã te
culci, nu ajungea loc, eram, precum ziceam, foarte
înghesuiþi. Dormeam pe o coastã. Când cineva se
întorcea pe altã parte, se vedeau nevoiþi sã se întoarcã
ºi vecinii. Mai rãu de cei care dormeau lângã „paraºã”,
lângã pâlnia aceea unde ne fãceam nevoile, fiindcã
eram mulþi ºi toþi trebuiau sã se ducã încolo, trecând
peste ei... Mirosul urât se rãspândea în tot vagonul,
uneori þi se fãcea greaþã. De la „paraºã” mã aflam la o
depãrtare de cinci oameni...
Drumul pânã la Tighina nu-i lung, dar dupã vreo
jumãtate de ceas trenul s-a oprit. Prin geamurile
zãbrelite, fãrã sticle, am vãzut trecând pe lângã noi
eºaloane militare cu tancuri distruse ºi maºini avariate.
Pe la ora trei de noapte, s-a auzit un vuiet de avion.
Cerul era senin, licãreau stelele. Avionul a fãcut o roatã
împrejur de parcã ar fi urmãrit ceva, pe cineva... „Avion
de recunoaºtere nemþesc”, am auzit vorbind între ele
santinelele. Focuri ºi lumini nu se vedeau în preajmã...
În zori am plecat mai departe. Am trecut prin gara
Tighina, apoi podul de peste Nistru. Îl vom revedea
oare vreodatã? ªi m-a cuprins o mare jale... Familia –
deportatã nu se ºtie unde, eu – arestat: de ce ºi pentru
ce? Ce rãu fãcusem în viaþã, ce pãcate aveam? Eram
încã prea tânãr. În ziua de 28 iunie împlinisem doar 17
ani...
Gânduri peste gânduri... Cum a putut sã se întâmple
aºa ceva? Am fost pârât de Alioºa, locotenentul acela,
sau totul s-a produs întâmplãtor, fiind luat, ca suspect,
în locul altcuiva?
În ziarele din luna iunie citisem cã trupe germane ºi
române fac manevre lângã graniþã. Aºteptam ca
rãzboiul sã ne elibereze, sã revenim la ai noºtri...
Aºteptam sã fim din nou liberi, sã ne simþim din nou
cine am fost. Cãci, în 1940, în urma pactului
Ribbentrop-Molotov, fuseserãm ocupaþi cu forþa,
neavând altã vinã decât cã eram blajini, buni la suflet,
ºi cã vroiam sã trãim în pace ºi bunã înþelegere cu toþi
vecinii. Noi n-am vrut pãmânt strãin. Ei, sovieticii, au
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venit pe capul nostru ca un uragan, distrugându-ne ºi
înrobindu-ne... Acum, mulþi dintre noi au fost arestaþi,
împuºcaþi, unii trãiau cu cãluºul la gurã – ºi asta dupã
atâþia ani de democraþie, de libertate, fie ºi burghezã,
româneascã...
Ne luase, cu un an în urmã, în stãpânire, un popor
mare, de la rãsãrit, pe care l-am crezut cinstit, cã face
dreptate muncitorilor ºi þãranilor, cã la ei nu sunt boieri,
cã dau la toþi pãmânt, cã trãiesc ca fraþii, cu toþi sunt
egali, deopotrivã în drepturi, fericiþi... Cã au de toate ºi
toþi sunt bogaþi! Noi, noi, proºtii ºi naivii, am crezut... ªi
tatãl meu, care dormea lângã aparatul de radio ºi
asculta numai Minskul, Kievul, Moscova... Unde eºti,
tatã, acum? De ce te-au nenorocit, pe tine, þãran din
Rãdoaia – sat vechi de rãzeºi din timpul lui ªtefan cel
Mare? Tu i-ai crezut pe cuvânt, i-ai întâmpinat cu pâine
ºi sare... Tu, care toatã viaþa ai luptat pentru ca þãranul
sãrac sã aibã pãmânt, sã aibã bucata lui de pâine ºi un
acoperiº deasupra capului... Tu, care ai crezut în
minunea sovieticã, în frãþia mult lãudatã, unde eºti
acum, tatã? Poate ºi tu, ca ºi mine, te chinui într-un
vagon de vite, poate ºi tu visezi un strop de apã în acel
vagon cu aerul degradat, plin de duhoare, iar ei
rânjesc: „Taci ºi rabdã, duºman al poporului!” Unde îþi
este dreptatea, Doamne?
Cam pe la amiazã, am ajuns la Tiraspol. În câteva
ore am fost scoºi din vagoane ºi duºi, pe jos, la
închisoarea oraºului – o clãdire veche, joasã. Aici am
fost împinºi într-o încãpere micã, din nou în înghesuialã
– abia de-þi mai puteai trage sufletul...
Ne-au dat ceai. Pâine aveam cu noi. Ziua a trecut
liniºtitã. Din când în când se arãta paznicul, deschidea
uºa ºi chema pe cutare sau cutare, scoþându-l la
cercetãri. Noaptea însã a fost mai rãu. Nu se putea
aþipi în acea cãldurã înãbuºitoare, trântiþi unul peste
altul, în mirosul de urinã ce venea de la „paraºã”. Spre
dimineaþã somnul totuºi birui... Dar, pe neprins de
veste, ne-a trezit un zgomot infernal. Explodau
bombele aruncate dintr-un avion. Cãdeau chiar alãturi
de clãdirea puºcãriei. Se cutremurau pereþii – toatã
clãdirea umbla parcã pe roate. Deasupra, pe
acoperiºul ei, erau instalate mitraliere. Santinelele
sovietice trãgeau din ele. Prin geamurile camerei
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noastre, în întunericul nopþii, se vedeau gloanþele
înroºite, luându-ºi iute zborul spre bolta cerului. Noi, cei
de dupã gratii, treziþi de împuºcãturi, ne
îngrãmãdiserãm strâns unul în altul ºi tãceam,
aºteptând cu îngrijorare sfârºitul canonadei. În
încãpere se fãcuse parcã mai mult loc...
Au trecut clipe, minute, care ni s-au pãrut ceasuri
întregi ºi canonada a luat sfârºit. Era întâia noastrã
cunoºtinþã, mai îndeaproape, cu rãzboiul. Printre noi
erau ºi foºti militari sovietici, dezertori – fugiserã dupã
luptele cu nemþii la graniþã. Câte ceva am aflat de la
dânºii...
Dupã câteva zile, am fost din nou încãrcaþi în
vagoane ºi duºi mai departe – întâi spre Odesa, unde
am stat vreo douã zile în tren, pe linia feratã... Odesa
am vãzut-o numai printre gratii. Oraº mare, cu clãdiri
de tot felul – sure, murdare, urbe cu mult fum de la
numeroasele fabrici... Mâncare ne-au dat: niºte peºte
sãrat ºi câte o canã cu apã pentru toatã ziua.
Înspre searã, trenul nostru a pornit ºi – duºi am
fost...

Din volumul Cu gândul la tine, Basarabia mea – din
mãrturiile unui nevinovat fãrã vinã..., Editura Fundaþiei
Culturale Memoria, Bucureºti, 2010.
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MARCEL UNGUREANU

O scrisoare...
cenzuratã
Dupã intrarea în istorie a zbuciumatului secol XX,
secol în care mai multe generaþii au fost sacrificate în
numele unor ideologii inumane precum fascismul,
nazismul ºi bolºevismul, toate lãsând în urmã crime
abominabile, noi, supravieþuitorii acelor evenimente,
oameni care au fost mai apropiaþi de cei care “au
îndrãznit” sã gândeascã liberi, respingând fãþiº “binefacerile” dictaturii proletariatului, ne simþim “obligaþi”,
cel puþin moral, sã menþinem vie “flacãra libertãþii”
redând întâmplãri trãite de semeni de ai noºtri dintre
care unii, deºi ajunºi la amurgul vieþii, ºi-au gãsit timp
sã aºtearnã pe hârtie “documente” cu valoare de
amintiri din “ospitalierele” temniþe puse la dispoziþie de
o instituþie multilateral dezvoltatã numitã SECURITATE.
Astãzi, la peste 20 de ani de la evenimentele din
decembrie 1989, evenimente în urma cãrora s-a
împânzit þara cu mormintele eroilor noºtri, se mai
gãsesc printre noi oameni cu reminiscenþe moºtenite
de la stafiile bolºevismului care îºi manifestã ºi acum
regretul dupã “liniºtea” vieþii trãite în epoca Ceauºescu,
epocã numitã... de aur!
*
*

*

Acum evenimentele prezente mã împing sã apelez
la memorie, readucând la luminã “creaþiile” tatãlui meu,
un om care fãcea ºi el parte dintre aceia care, în timpurile trãite de el, umblând în cãutarea adevãrului încã
din tinereþe, a fost “furat” de miºcãrile marxiste,
recunoscând cã pe atunci, când auzea de Lenin, Troþki,
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Zinoviev, Stalin etc. sau vedea o emblemã cu secera ºi
ciocanul brodate pe un steag roºu, era fascinat ºi
aproape de extaz (în urmã cu circa 15 ani regretaþii
Petre Þuþea ºi Cerveni, în cadrul unor interviuri la TVR,
au recunoscut cã la tinereþe ºi ei au cochetat cu
miºcãrile de stânga).
Dar asta a fost atunci, astãzi, peste ani, exuberanþa
tinereþii fiind trecãtoare, dupã depãºirea acelor timpuri,
purtat pe valurile evenimentelor politice ale vremii, în
partea a doua a vieþii, odatã cu maturizarea, tatãl meu,
“trezindu-se” din iluzionara propagandã bolºevicã, ºi-a
schimbat opiniile care, regândite pânã la metamorfozare, l-au transformat ºi pe el dintr-un republican ateu
într-un monarhist creºtin.
Odatã cu încheierea celei de a doua conflagraþii
mondiale, a apucat de s-a bucurat (dar nu prea mult)
de libertatea care urma sã elimine, dupã pãrerea lui,
dictatura, revenind la democraþia parlamentarã. De aici
reactivarea partidelor politice, acþiune în urma cãreia, la
vârsta de 42 de ani, strungarul Alexandru Ungureanu,
a hotãrât sã intre ºi el în politicã, deºi recunoºtea cã
atât în plan cultural cât ºi politic nu era destul de bine
pregãtit. Totuºi în cele din urmã a optat pentru Partidul
Social-Democrat, formaþiune politicã condusã atunci de
Constantin Titel Petrescu, un politician al cãrui trecut
garanta mersul spre o realã democraþie. De acum
înainte, activitãþile noului membru de partid se diversificã, ele împletind preocupãrile politice, care vor
rãmâne totuºi precumpãnitoare, cu alte diverse
domenii de activitate. Munca lui la partid începe de la
organizaþia de cartier, trece pe la sector ºi ajunge în
vârful piramidei dupã divizarea partidului.
Evenimentul divizãrii fiind de importanþã majorã, îl
redau subliniind cã scindarea s-a produs la Congresul
PSD din 10 martie 1946. Lucrãrile congresului au
început cu tulburãri în urma cãrora partidul s-a divizat
ºi nu peste mult timp a apãrut un al doilea partid socialdemocrat, purtând o siglã nouã, PSDI (Partidul SocialDemocrat Independent).
În calitate de fiu al acestui muncitor, fost membru de
frunte al PSDI, dar ºi fost condamnat politic, într-o
Românie bântuitã de “umbrele” democraþiei comuniste,
m-am adresat la CNSAS, instituþie ce promitea a-mi
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oferi posibilitatea pãtrunderii în fauna delatorilor care,
cu tupeul ce-i caracterizeazã, se autodefinesc patrioþi.
Rãscolind prin noianul de “hârtii” puse la dispoziþie
de instituþia pãstrãtoare a documentelor Securitãþii, am
luat cunoºtinþã de mizeria în care s-au bãlãcit laolaltã
delatorii ºi angajatorii lor, ajungându-se ca pânã în ziua
de azi sã se concluzioneze cã forþa Securitãþii era
întãritã de succesul cu care se racolau turmele de informatori printre care, spre ruºinea noastrã, erau ºi
români.
ªi aºa am ajuns sã pãtrund în cercul de “intimi” ai
tatãlui meu, cerc aparþinând “elitei” de turnãtori care, în
goana dupã grade, se fãceau luntre ºi punte pentru a
gãsi ceva de raportat organelor superioare ale
Securitãþii.
Cã aºa se lucra pe la noi “depune ca mãrturie” un
articol publicat în România Liberã din iulie 1995, articol
prin care eram îndemnaþi a ne “mândri” cu generalul
Iulian Vlad, fostul ºef/tartor al Securitãþii ce fusese invitat personal de Vadim sã participe la una din conferinþele de presã þinute de partidul (PRM) pe care îl
pãstorea. În faþa unei audienþe blazate, în majoritate
cetãþeni de vârsta a treia, piºicherul general ºi-a
creionat propria persoanã ca fiind “curatã”, destãinuindu-se auditoriului cu afirmaþia cã Securitatea a beneficiat de ajutorul unui mare numãr de adevãraþi români,
care benevol ºi-ai oferit serviciile PATRIEI.
La o asemenea afirmaþie cutremurãtoare, eu, unul,
am rãmas blocat!
Dacã în Ungaria, de exemplu, conducerea statului,
încã de la începutul secolului în care trãim, a luat atitudine deconspirându-i pe foºtii informatori comuniºti, la
noi în þarã aceastã tagmã a “ciripitorilor” a gãsit protecþie la nivel înalt, ascunzându-se în spatele zicalei:
“nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le miroase”.
*
* *
Trãind într-o lume în care legile aveau sarcina de a
monitoriza dictatura iar puterea guvernelor era
menþinutã prin teroare, tatãl meu, ducându-ºi crucea în
spate, pãrea a rãtãci prin desiºurile vieþii cãutând adevãrul în stare purã. Dar cum aºa ceva nu se gãsea,
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“întâlnirile” dintre tatãl meu ºi umbra securistului care îl
urmãrea au dat naºtere unei noi variante a “rãzboiului
rece”.
Acest rãzboi trata la început cu o oarecare indiferenþã abuzurile la care se preta Securitatea, având în
vedere mai ales modul în care erau traduse în fapte
aceste abuzuri. Dar sã consemnãm sfârºitul acestui
“rãzboi”...
Era în primãvara anului 1961, an electoral, când
Alexandru Ungureanu, vechi “client” al Securitãþii, fiind
prezent la una dintre întâlnirile duminicale de la cafeneaua “Athénée Palace”, înconjurat de obiºnuitul anturaj format din “oameni de bine”, aduce în discuþie
pregãtirea proximelor alegeri, minimalizând importanþa
evenimentului la care el nu participa.
Bãnuind cã nu va scãpa totuºi de echipele
activiºtilor de la secþiile de votare care umblau în haite
pe la casele nonconformiºtilor încercând a mobiliza
electoratul la vot, nenea Sandu, mai original,
încropeºte o scrisoricã în care îºi motiveazã franc
absenþa de la urne. Scrisoarea urma sã fie predatã fie
personal preºedintelui secþiei de votare de care
aparþinea, fie acasã, activiºtilor trimiºi pe teren.
În ambele cazuri îndrãzneaþa scrisoare nu putea fi
perceputã decât ca o sfidare la adresa conducerii partidului, gest peste care nu se putea trece cu uºurinþã.
Pentru a cunoaºte mai bine cât de mari “pericole”
prezenta misiva, o redau în continuare:
Cãtre Biroul Secþiei de votare
ªoseaua Ciurel, nr. 32
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Subsemnatul Ungureanu Alexandru-Sandu, domiciliat în Bucureºti, str. Intrarea Untiºorului, nr. 15,
raionul 16 februarie, în etate de 59 de ani, de meserie
strungar în fier, în prezent fãrã ocupaþie, fost candidat
pe listele PSDI la alegerile din nov. 1946, declar prin
prezenta cã refuz a-mi exercita dreptul de vot pentru
urmãtoarele motive:
1. PSDI, partid în rândurile cãruia am activat, fiind în
prezent interzis, mã abþin de la orice manifestare
politicã;
2. mã simt în continuare persecutat ca rezultat al
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constanþei mele în convingeri politice, din care cauzã
mã gãsesc actualmente într-o situaþie extrem de precarã din punct de vedere material ºi fizic, fapt pentru
care nu pot încuviinþa prin chiar votul meu perpetuarea
prezentei situaþii;
3. dupã concepþia mea, pentru ca un alegãtor sã
acorde încrederea ºi votul lui unui candidat, este necesar ca acesta sã fie bine cunoscut ca valoare ºi
capacitate organizatoricã sau alte merite deosebite,
condiþii neîndeplinite de actualii candidaþi.
Bucureºti, 5. III. 1961
Acesta a fost “documentul” care “dospit” s-a transformat în corp delict, germinând verdictul viitorului proces politic (arestarea fãcându-se la 29 aprilie 1961),
proces care s-a derulat la data de 27 septembrie 1961,
la Tribunalul Militar din strada Negru Vodã, unde s-a
dat verdictul prin sentinþa nr. 298/1961 care îl condamna pe numitul Alexandru Ungureanu la 10 ani de
închisoare corecþionalã, 5 ani interdicþie civicã ºi confiscarea averii!
Anexez douã BILETE DE LIBERARE, primite de la
o unitate militarã UM 0202 ºi de la penitenciarul
Botoºani, unitãþi care l-au “gãzduit” în jur de peste 4
ani, timp în care a dus în spate o muncã de Sisif sub
comanda unor cerberi din MAI cu care se lupta la orele
de educaþie politicã.
La simpla amintire a tagmei delatorilor mã apucã
lehamitea, realizând cã denunþurile în banalitatea lor se
pot repeta!
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CLAUDIA-FLORENTINA
DOBRE

Povestiri de viaþã
Interviu cu Gheorghe Dima
În decembrie 2011 am avut privilegiul de a intervieva în cadrul proiectul „Povestiri din Bãrãgan. Amintiri
din Siberia româneascã”, realizat în colaborare cu
Valeriu Antonovici, un veteran de rãzboi, decorat cu
„Virtutea militarã cu spadã, Bãrbãþie ºi Credinþã”, ºi fost
deþinut politic, domnul Gheorghe Dima. Nãscut la 6/28
septembrie 1920, în Bulgaria, la Lîjen, aproape de
Bosfor, din pãrinþi aromâni, colonizaþi în Dobrogea.
Interviul este unul de tip „povestiri de viaþã”, nefiind
întrerupt decât rareori de întrebãrile noastre.
Redau integral prima versiune a acestuia, cea
povestitã de domnul Dima ºi notatã de mine pe carnetele de interviu. Ulterior aceeaºi poveste a fost filmatã în ziua de 18 decembrie 2011 ºi se poate regãsi
pe site-ul http://filmandmemorii.blogspot.com
*
*

*

În anul 1948, în seara zilei de 22 iunie, m-am trezit
înconjurat de gardieni. Au lovit cu piciorul în uºã ºi au
intrat 4 civili în casã fãrã sã îmi spunã cum îi cheamã,
de unde sunt ºi ce vor. Au început sã percheziþioneze
casa, fãrã sã facã la final un proces-verbal. Am fost
arestat ºi dus la Securitatea din Tulcea. Lucram în
aceea perioadã ca agronom în comuna Baia, judeþul
Constanþa.
Am fost luat îmbrãcat în haine de varã, cu pantaloni,
ºosete, sandale ºi cãmaºã cu mâneca scurtã. Timp de
douã sãptãmâni am fost bãtut de doi „hingheri”, fiind
acuzat cã am fãcut politicã liberalã ºi cã am fost
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legionar. Au adus chiar ºi oameni de pe stradã cãrora
le spuneau cã sunt chiabur. Cum puteam sã fiu
chiabur?! Tatãl meu fusese colonizat ºi primise 10
hectare de pãmânt împreunã cu cei 5 fraþi ai lui.
Într-o searã, pe la ora 18, împreunã cu alþi 20 de
oameni, am fost duºi în comuna Baia, la monument.
Am fost dat jos din maºinã ºi numit „bandit”. Oamenii
ne priveau cu teamã. Dupã câteva zile au intrat cu toþii
în colectiv.
Dupã aceea am fost dus la Constanþa, la Siguranþã,
în fostul sediu al Bãncii Naþionale, în camera 12, unde
am fost þinut 6 luni: nemâncat, jos pe ciment, torturat.
Într-o searã am fost scos din celulã ºi dus la
anchetator care a început sã mã batã pânã am leºinat.
Am fost scos pe culoar iar un miliþean, un plutonier, a
aruncat o gãleatã de apã pe mine. Aºa am stat pânã
dimineaþa. Au urmat încã 7 luni de torturã.
Pe 19 februarie 1949 a venit un securist militar ºi
m-a scos la anchetã. Se recomandase Mihãilescu. A
apãrut ºi anchetatorul, comisarul Bãlan, care spuse:
„Nu am scos nimica din el”. Iar celãlalt îi rãspunse: „ªi
mai trãieºte?! Atunci nu eºti un bun anchetator!”
Dimineaþa am fost din nou chemat la anchetã, cu
ochelarii negri pe ochi. Am trecut prin biroul unuia
Bãrbulescu, nici nu ºtiu dacã era numele lui real, care
mi-a zis: „Ai rezistat pânã acum. Dacã reziºti ºi azi, o
sã scapi!”
La anchetã, anchetatorul a sãrit cu picioarele pe
stomacul meu pânã am fãcut pe mine. Am fost readus
în celula unde stãtusem singur pânã atunci. Acum
aveam un coleg, Garofil, fost primar în comuna Bedu,
judeþul Tulcea.
Dupã o sãptãmânã, ne-au dat un pistol Daimler german, mie ºi altor 25 de oameni, ºi ne-au fotografiat cu
pistolul în mânã, constituind astfel un „lot” de judecatã.
Nici nu ne cunoºteam între noi ºi nu ne vãzuserãm vreodatã!
Pe 26 februarie 1949 am fost duºi la proces. Acesta
s-a þinut într-o cârciumã pe strada Carol, lângã statuia
sportivului din Constanþa. Erau trei magistraþi, colonelul
Constantinescu fiind preºedintele completului de judecatã. Am avut ºi un avocat din oficiu, de origine turcã,
pe care nu-l cunoºteam, dar despre care auzise soþia
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mea. Am fost judecaþi pentru constituirea de „organizaþie subversivã”. De fapt, eram acuzat de faptul cã participasem la alegerile din 1946 în secþia de votare din

partea liberalilor. Pe Tache Gheorghe l-au numit ºef de
„lot”. Am primit 5 ani de închisoare corecþionalã ºi interdicþie civicã 3 ani.
Am fost dus la duba-vagon ce mergea la Aiud ºi care
mai transporta încã 75 de deþinuþi. Eu ar fi trebuit sã fiu
dus la Piteºti dar spunându-le, când m-au întrebat cu
ce mã ocup, cã sunt agronom, gardienii nu ºtiau ce
este ãla un agronom ºi unul dintre ei a zis cã „e þãran”.
Aºa am fost repartizat la Gherla.
Trenul ne-a dus pe toþi la Aiud, la Zarcã, unde am
stat în carantinã. Aici i-am întâlnit pe Gheorghe
Brãtianu, pe Petre Þuþea ºi pe mulþi alþii. Am stat 13 zile
cu ei în celulã. Dupã 13 zile am rãmas singur aºteptând
încã 22 de zile duba pentru Gherla.
Când am ajuns la Gherla, ne-au scos din duba-tren
ºi ne-au dus pe jos de la garã la închisoare. Aveam
lanþuri la mâini ºi la picioare ºi am fost pãziþi de-a lun-
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gul întregului traseu de poliþiºti ºi securiºti înarmaþi. Se
uitau oamenii la noi ca la urs. Eram primii deþinuþi
politici de la Gherla!
În închisoare, am fost repartizat la etajul 2, camera
47. Am stat singur o sãptãmânã, dupã care au fost
aduºi alþi 36 de oameni din toatã þara, cei mai mulþi fiind
moldoveni. Aici a început nenorocirea. Eram 37 de
persoane într-o camerã, cu paturi din scândurã de fag,
fãrã saltea, pãturã sau pernã. Doi ani de zile am dormit
aºa. Prin ferestruica uºii ni se aruncau 8 pâini de 500
de grame, uscate ºi nefeliate. Cum sã împarþi aceastã
pâine?!
Unul dintre colegi avea o lingurã. Ei ne dãdeau o
gamelã. Pâinea o tãiau în 4 apoi în 8. La fiecare douãtrei zile eram scoºi afarã „la manej”. Eram bãtuþi zilnic,
când unii, când alþii. Am rezistat din 37 doar 9. Cei de
staturã micã. Cei solizi au sucombat rapid.
În pat dormeai pe o parte, tineta era la capãtul unui
rând de paturi. Se umplea greu ºi de aceea o scoteau
o datã pe sãptãmânã. Eram obligaþi sã trãim în mirosul
acela. Fiecare dormeam cu rândul în patul de lângã
tinetã.
Dupã doi ani, a fost adus în celula noastrã un ungur,
murdar de motorinã. Lucrase la fabrica de pãturi a
MAN. A fost prins fãcând contrabandã. Era deþinut de
drept comun. Când a venit în celulã l-am luat lângã
mine. ªi el m-a întrebat dacã ºtiu sã lucrez la darac.
Fusesem cu mama la dãrãcit lânã când eram mic, aºa
cã mai ºtiam câte ceva.
Într-o dimineaþã, am fost chemat la comandantul
închisorii. ªi m-au întrebat dacã ºtiu sã lucrez la darac
ºi am zis cã da. Aºa am lucrat în fabricã timp de 1 an
de zile. Ziua munceam la fabricã iar seara mã
întorceam la dormitor. La fabricã ni se dãdea mâncare
ºi era mai bine.
Aºa au trecut trei ani de zile.
Într-o zi m-au chemat la comisie ºi de acolo m-au
trimis la Canal. Aveam normã 4 metri cubi pe zi. Ne
hrãneau mai bine.
În martie 1953, dupã ce a murit Stalin, s-a oprit construcþia Canalului. Ne-au chemat pe toþi sã vadã cine
trebuia sã se elibereze.
Pe mine ºi pe Garofil ne-au eliberat. Ceilalþi au fost
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trimiºi la minele de plumb de la Baia Sprie. Nouã ne-au
dat 2000 de lei puºi într-un carnet de CEC ºi foaia de
eliberare. A venit colonelul Mihãilescu cu jeep-ul ºi
ne-a luat ºi ne-a dus din nou în fostul sediu al Bãncii
Naþionale, la camera 12, unde am fost þinuþi trei zile
fãrã mâncare ºi fãrã apã. A patra zi, m-au dus sã dau o
declaraþie cã nu voi spune nimic din ce am auzit ºi
vãzut. Dupã aceea, ne-au dus în colonia de la Balta
Albã unde am fost þinuþi timp de douã luni pe banii
noºtri ce ni-i dãduserã pe CEC.
Dupã ce ne-au reþinut toþi banii pentru cele douã
luni, am fost eliberaþi.
Acasã, nu aveam de nici unele, soþiei i se ceruse sã
divorþeze dar refuzase.
Am lucrat pe unde se putea, nu mai aveam nici
haine.
Agronom fiind, era nevoie de mine la Direcþia agricolã dar au refuzat sã mã angajeze. Un sãtean m-a
întânit într-o zi ºi întrebându-mã ce fac mi-a spus cã
erau locuri de muncã la construcþia ºoselei TulceaConstanþa, la bordurã. Am fost acolo ºi m-au angajat
imediat. Am lucrat 15 zile la ºosea. Cel care trebuia sã
facã situaþia metrilor cubi construiþi nu se pricepea
deloc. M-am oferit sã îl ajut. Am fãcut treaba repede ºi
bine. Superiorii lui au fost impresionaþi ºi l-au întrebat
cum a reuºit. Acesta, neºtiind situaþia mea, le-a spus cã
eu l-am ajutat.
A fost obligat sã mã dea afarã cã eram „duºman al
poporului”. Nici mãcar nu am fost plãtit pentru cele 15
zile lucrate.
Se schimbaserã primarii prin sate ºi la noi era un
muncitor, ce avea nevoie sã-i þinã cineva registrul agricol. Un fost secretar la primãrie mã recomandã pe
mine. ªi primarul mã angajeazã fiind eu susþinut ºi de
preºedintele ºi de vicepreºedintele secþiei agricole pe
raion care mã ºtiau bine.
A trebuit sã meargã la prim-secretarul de partid,
Uivaru Gheorghe. Primarul mi-a recomandat sã nu zic
nimic cã vorbeºte el. Secretarul de partid mi-a zis „Vezi,
mã, nenorocitule, dacã sabotezi primãria, te împuºc!”
La primãrie am lucrat o lunã ºi am primit un salariu
de 462 de lei. Am mers sã îmi cumpãr haine ºi am cheltuit toþi bani, nu mi-au rãmas decât 62 de lei. Nu mi-au
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rãmas bani decât pentru a cumpãra pâine.
Dupã ºase luni, vine un securist. ªi mi-a zis sã plec.
Eu l-am ascultat. Pe drum, m-am întâlnit cu preºedintele Sfatului Popular care mã întreabã: „Unde pleci,
domnule Dima?” Aflând de securist, mã ia înapoi cu el
ºi întâlnindu-l pe acesta îi spune: „Cunoºti legea?
Articolul 6 spune cã oricine ar veni, chiar ºi ºeful statului, trebuie sã se prezinte la preºedintele Sfatului popular”. Securistul a plecat, dar dupã o lunã am fost dat
afarã.
Copiii mei învãþau bine, bãiatul era premiant ºi cu
toate acestea nu a fost fãcut pionier. El nu înþelegea ºi
era supãrat. Ca sã îi treacã supãrarea, învãþãtoarea a
venit noaptea ºi i-a adus ºi lui o cravatã sã o punã doar
acasã pentru cã nu avea voie la ºcoalã.
Am lucrat ºi la CAP-ul local timp de un an ca
agronom. Am fost dat afarã în 1958. Vãzând cã nu se
mai poate, mi-am luat familia ºi am venit la Cãlãraºi.
Aici, am mers la secþia agricolã. Aveau nevoie de
agronomi ºi m-au repartizat la Dorobanþu unde nu mã
ºtia nimeni. Dupã doi ani s-a aflat de situaþia mea fiind
eu recunoscut de o persoanã de la Siloz care mã lãudase unui coleg. Am fost dat afarã. Am lucrat în port la
Cãlãraºi ca descãrcãtor de barje.
Am muncit mult. M-au decorat pânã ºi comuniºtii.
M-am pensionat în 1986.
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LÃCRÃMIOARA STOENESCU

Gavril Vatamaniuc –
ªoimul Bucovinei
Am luat lecþii de supravieþuire de la naturã. Izvorul era
aproape, iar noaptea fãceam focul, sã nu se vadã fumul
ziua. Aºa am trãit ºase ani, cu foarte mare precauþie...
Gavril Vatamaniuc

Lãcrãmioara
Stoenescu:
Domnule
Gavril
Vatamaniuc, sunteþi numit pe drept cuvânt „ultimul
partizan” din Bucovina, pentru cã aþi rãmas singurul
supravieþuitor al rezistenþei anticomuniste din aceastã
parte a þãrii, ultimul mohican. Cu vigoarea
dumneavoastrã rar întâlnitã, la frumoasa vârstã de 87
de ani, nu precupeþiþi niciun efort atunci când povestiþi
mereu, cu aceeaºi vervã, adevãrata poveste a
partizanilor bucovineni. Am primit cu plãcere invitaþia
dumneavoastrã ºi a doamnei Mariana Vatamaniuc ºi
am venit aici împreunã cu soþia bunului nostru prieten
comun, regretatul Adrian Briºcã, decedat de curând.
Sigur cã aº putea recomanda cititorilor noºtri sã
citeascã romanele Ultimul partizan ºi Muntele
mãrturisitor sau alte cãrþi care prezintã pe larg viaþa ºi
lupta dumneavoastrã împotriva comunismului, dar aº
dori sã le povestiþi acum cititorilor noºtri câteva
întâmplãri din viaþa de partizan. Pentru început, aº vrea
sã ne spuneþi cum aþi ajuns sã fiþi partizan?
Gavril Vatamaniuc: Când eram foarte tânãr, nu
împlinisem 19 ani, am plecat pe front ca voluntar.
L.S.: Ce v-a determinat sã plecaþi pe front?
G.V.: În 1939 a murit tatãl meu ºi rãmãsesem acasã
cu sora ºi cu mama mea care era bãtrânã ºi bolnavã.
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Viaþa era grea în timpul rãzboiului. Muncisem puþin la
Fabrica de cherestea, apoi, m-am gândit cã ar trebui sã
intru în armatã, unde aº avea soldã ºi astfel mi-aº ajuta
familia. Dar, ca sã intri în ºcoala militarã, trebuia sã ai
un stagiu pe front. M-am înscris voluntar ºi am plecat
cu Regimentul 31 Dorobanþi pe frontul din Crimeea.
Acolo am împlinit vârsta de 19 ani.
L.S.: Aþi avut noroc ºi v-aþi întors în þarã. Aþi mai
continuat ºcoala?
G.V.: M-am întors în þarã ºi am continuat ºcoala
militarã din Fãgãraº. În 1944, armata românã s-a aliat
cu ruºii ºi a întors armele împotriva nemþilor. Noi am
fost duºi pe front, ºase luni în Cehoslovacia. Apoi, am
învãþat un an, deci pânã în 1947, la ªcoala de Poliþie
Judiciarã din Constanþa.
L.S.: Cum aþi trãit în acei ani de secetã cumplitã în
Moldova?
G.V.: În acei ani de secetã îngrozitoare, în Moldova,
era mare foamete. Americanii au venit cu ajutoare, cu
trei vapoare: unul cu alimente ºi douã cu porumb. Eu
eram printre cei douãzeci de subofiþeri cu
comandamentul la Triaj – Constanþa.
L.S.: Ce misiune aveaþi acolo?
G.V.: Pãzeam vapoarele, pentru cã adesea se
spãrgeau vagoanele ºi se fura porumb. Noi însoþeam
vagoanele cu alimente în þarã. Apoi, dupã ce am
terminat, am fost mutat la Batalionul 2 Jandarmi
Intervenþie, din Târgu Ocna, care era comandat de
maiorul Ciocan Constantin, pe care l-am întâlnit mai
apoi la Jilava, unde era ºi el deþinut politic. La
Constanþa, au venit politrucii, adicã educatorii din
diviziile Tudor Vladimirescu sau Horia, Cloºca ºi
Criºan, educaþi în Rusia, care voiau sã ne îndoctrineze.
L.S.: Cum vã îndoctrinau?
G.V.: Voiau sã ne convingã cã ruºii ne-au salvat în
47 de la foamete, cã Bucovina ºi Basarabia au fost
teritorii ruseºti, pe care românii le-au luat de la ei, iar
limba românã este o limbã slavã ºi ca exemplu ne
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dãdeau cuvântul „tilifon”. Eu le-am spus cã nu este
adevãrat. M-a intrigat ºi faptul cã îl considerau trãdãtor
pe Tito. Eu am intervenit ºi le-am spus cã era cel mai
mare patriot, pentru cã nu dãduse voie nici nemþilor,
dar nici ruºilor sã intre în þara lui. Apoi, l-am contrazis
pe politruc, spunând cã ruºii mereu ne-au luat, nu
ne-au dat. Le-am dat ºi exemple cu bumbacul pe care
îl aduceau cu vaporul „Slava”, îl descãrcau, îl duceau în
fabrici ºi îl prelucrau muncitorii români. Apoi timp de o
lunã îl încãrcau zi ºi noapte în cutii de lemn care
conþineau fiecare 25 de metri de pânzã, pe care apoi le
încãrcau pe vaporul „Slava”. Le-am spus cã americanii
ne-au trimis ajutoare cu vapoarele „Victoria” ºi
„Panama”. Am demascat ºi faptul cã magiunul de la
Fabrica din Burdujeni era transportat în cutii pe care ei
scriau „Made in Rusia”. Ruºii primeau laude pentru
produsele fabricate de fapt în România, pe care apoi ºi
le însuºeau. În laborator, era un rus care comanda sã
se punã o cantitate mai mare de zahãr, ca produsul sã
fie lãudat unde se exporta. Politrucii fuseserã
îndoctrinaþi de ruºi, dar ºi de Ana Pauker.
L.S.: N-aþi suportat minciunile lor ºi v-aþi revoltat.
Cum aþi fost pedepsit?
G.V.: Bineînþeles cã m-am revoltat. Le-am spus
adevãrul în sala de ºedinþe. În urma celor spuse, m-au
deblocat din cadrele armatei.
L.S.: În 1948, la 24 de ani aþi rãmas fãrã serviciu. Ce
aþi fãcut în continuare?
G.V.: Am plecat ºi m-am angajat pe un ºantier al
fraþilor Andrieº, din Craiova, ºantierul aflându-se pe
strada Lahovari. Când le-am povestit muncitorilor de ce
fusesem deblocat, probabil cã între ei era ºi un agent
care trebuie sã fi spus la Securitate despre atitudinea
mea.
L.S.: Aþi fost chemat la Securitate?
G.V.: Mai rãu. Într-o zi, m-au interceptat pe stradã,
când ieºeam de la muncã ºi mi-au cerut actele. Eu
aveam doar legitimaþia de ºantier. Buletin încã nu
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aveam, pentru cã tocmai ieºisem din armatã. Erau doi
soldaþi ºi un civil care m-au dus la comandant. Am mers
cu escortã, ce era sã fac? La Comenduirea Pieþei,
m-au condus pe un coridor lung pe care se aflau multe
uºi ºi pe dreapta ºi pe stânga. Mi-au spus sã stau cu
faþa la perete, în timp ce ei au intrat la comandant. Am
privit locul. În capãtul coridorului, o altã uºã dãdea în
curte. Am fugit cât am putut. M-am gândit ce trebuia sã
spun, în caz cã mã prindeau. Aº fi declarat cã am ieºit
în curte pentru necesitãþi fiziologice. Nu a fost cazul,
pentru cã nu m-a oprit nimeni, iar eu am sãrit peste
gard ºi am fugit.
L.S.: Unde aþi ajuns?
G.V.: Acasã, în Bucovina. ªtiam precis cã voi fi
arestat ca subofiþer de jandarmi. Ei erau înlocuiþi cu cei
din diviziile Tudor Vladimirescu ºi Horia, Cloºca ºi
Criºan.
L.S.: Nu era prea periculos sã mergeþi acasã?
G.V.: Da, însã în Bucureºti aº fi fost prins repede.
Acasã, mai aveam ºansa sã mã ascund în pãdure. La
asta m-am gândit de la început. Securiºtii fuseserã la
mama, îi ceruserã o fotografie ºi mã dãduserã în
urmãrire generalã.
L.S.: Cât aþi stat acasã?
G.V.: Am stat ascuns, patru luni. Din noiembrie
1949, am plecat în munþi.
L.S.: Aþi plecat singur?
G.V.: Am plecat în munþi cu fratele meu Ion, care a
fost comandant de partizani pânã în 1944. Am cãrat
câte un sac cu mâncare ºi unelte: târnãcop, sapã,
lopatã, topor ºi am plecat pe muntele Vulturul. Acolo,
am fãcut un depozit de alimente. Am dus fiecare, timp
de trei nopþi, câte trei rucsacuri cu mãlai, cartofi, fasole,
fructe uscate ºi am sãpat un bordei, ca sã mã
adãpostesc, pentru cã venea iarna, începuse sã ºi
ningã. Fratele Ion mi-a spus cã el pleacã, pentru cã se
aºterne zãpada ºi se vor vedea urmele, dupã care mã
puteau gãsi. Eu mâncam o datã pe zi, ca sã-mi ajungã
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mâncarea pe care o gãteam doar noaptea, sã nu se
vadã fumul.
L.S.: Aþi rãmas singur?
G.V.: Da. Eram singur, aveam doar Biblia ºi
automatul.
L.S.: Nu mai erau partizani prin pãdure?
G.V.: Erau mulþi partizani, dar multe grupuri
cãzuserã. În 1946 cãzuse grupul lui Macoveiciuc, iar în
1947, grupul lui Cenuºã. În 1949, eu eram cu Ghimici,
apoi am fost singur un an ºi jumãtate sau aproape doi.
Eu eram ultimul om care venise ºi nu-mi fãcusem un
grup.
În primãvarã, am mers în sat. Fratele mi-a spus cã a
aranjat cu grupul lui Sãvuleþ, în care mai erau Ghimici
ºi Florea din Stulpicani, dar programul lor nu era dupã
placul meu.
Apoi, fratele meu s-a întâlnit noaptea cu fraþii lui Ion
ºi Gheorghe Chiraº, care erau deja fugiþi în munþi. Am
luat legãtura cu ei prin fratele meu ºi prin fraþii lor ºi am
rãmas toþi trei. În 1953, a venit la noi ºi Vasile Motrescu
din Vicov.
L.S.: De unde venise?
G.V.: El fusese partizan în grupul lui Cenuºã ºi se
predase. Atunci, i s-a promis libertatea, dar securiºtii nu
s-au þinut de cuvânt. Iniþial fusese condamnat la 12 ani,
dar, pentru cã se predase, l-au folosit sã lucreze pentru
ei, fiind apt de munte.
L.S.: ªi a acceptat?
G.V.: La început a protestat, pentru cã ar fi vrut sã
fie pus în libertate, dar securiºtii i-au explicat cã nu se
poate, pentru cã ar da de bãnuit. I-au spus cã îl vor lua
la Bucureºti sã lucreze pentru Securitate. L-au avansat
locotenent. Apoi, l-au trimis pe Motrescu cu grupul de
securiºti travestiþi în partizani în care erau un plutonier,
cãpitanul Pãsãricã ºi inspectorul Goian, nãdãjduind sã
prindã grupul partizanilor din munþi.
L.S.: În ce consta ajutorul dat?
G.V.: Securiºtii erau în haine civile ºi voiau sã parã
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partizani fugiþi din munþii din Vrancea. Pentru a fi
credibili, l-au luat cu ei pe Vasile Motrescu, sã le care
rucsacurile, dar ºi pentru cã era expert în ceea ce
priveºte muntele. Dupã mai multe întâlniri cu partizanii
din Fãgãraº, prin intermediul unui bãtrân, urma ca
partizanii sã fie daþi pe mâna securiºtilor. Partizanii
erau conduºi de inginerul Gavril Ogoreanu.
L.S.: Pânã la urmã, Vasile Motrescu a ajutat
Securitatea sã-i prindã pe cei din munþi?
G.V.: Vasile Motrescu n-a putut accepta sã fie
complice al Securitãþii la prinderea partizanilor din
Fãgãraº ºi s-a gândit la o înscenare. Aceasta se
întâmpla pe o potecã, în timp ce mergeau spre cabana
unde securiºtii îl lãsaserã pe inspectorul Goian, cu
scopul de a-i atrage pe partizani în cabanã. Motrescu
i-a anunþat discret pe partizanii din Fãgãraº cã cei din
echipa cu care venea el sunt securiºti. În acel moment,
securiºtii au simþit cã ceva nu este în regulã ºi s-a
produs agitaþie între securiºti ºi partizani. Motrescu a
sãrit asupra cãpitanului Pãsãricã, iar partizanii, cu
armele pe Motrescu. Ca sã scape, Motrescu le-a spus
cã a fost ºi el partizan, dar s-a predat, ºi cã acum a fost
folosit de securiºti, însã nu-i poate trãda pe fraþii lui,
partizanii. Apoi, Motrescu s-a dus la Securitate. La
Bucureºti i-a minþit pe securiºti, când s-a predat, le-a
spus cã i-au prins bandiþii fãgãrãºeni, pe toþi, i-au legat
la ochi ºi i-au bãtut trei zile, dar lui i-au dat drumul ca
sã le spunã securiºtilor ce s-a întâmplat ºi sã spunã cã
aceeaºi soartã o vor avea cei care vor veni dupã ei.
L.S.: Dar ce s-a întâmplat cu ceilalþi?
G.V.: Securiºtii au recunoscut cã în acest fel au prins
mai multe grupuri de partizani din Fãgãraº ºi din toatã
þara ºi cã au venit cu acelaºi scop ºi la ei. Atunci,
partizanii i-au împuºcat.
L.S.: Dar care a fost soarta lui Vasile Motrescu?
G.V.: Vasile Motrescu se izbise de stânci pentru a se
rãni ºi a avea vânãtãi, ca sã fie credibil, sã-i convingã
cã a fost bãtut. S-a predat la primul post de miliþie, iar
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lucrãtorii de miliþie de acolo au anunþat la Bucureºti.
L-au dus pe Vasile Motrescu la Ministerul de Interne.
La anchetã, Motrescu a stat câteva luni. A fost anchetat
de un general rus ºi de un general român. Rusul era
expert în problema bandelor din Caucaz. Dupã aceastã
anchetã, lui Motrescu i s-a propus sã vinã iar în
Bucovina dupã mine, dar el a spus cã nu mai merge ca
partizan, pentru cã aceºtia ºtiu cã s-a predat ºi îl vor
împuºca.
L.S.: Nu pot crede cã Securitatea s-a lãsat indusã în
eroare de Motrescu.
G.V.: Tocmai cã nu a fost crezut ºi, ca sã-l încerce ºi
sã-l foloseascã, l-au trimis dupã mine. Securitatea i-a
promis cã, dupã ce îi va descoperi în munþi pe
partizani, iar oamenii Securitãþii îi vor prinde, el va fi
liber.
L.S.: A acceptat pânã la urmã?
G.V.: Motrescu a acceptat propunerea cu scopul de
a scãpa din mâna lor, dar în Bucovina a luat hotãrârea
sã rãmânã cu mine, ca partizan. Pentru aceasta, a luat
doar o puºcã ºi o Biblie, ºi a plecat în munþi. Când a
apãrut în Bucovina, oamenii din sat nu i-au mai dat
nicio bucatã de pâine. Nu puteau concepe ca Cenuºã
sã fie închis, iar el liber. Motrescu trebuia sã mã predea
ºi i-a lãsat pe securiºti sã creadã cã mã va preda, dar
prin muncitorii forestieri a trimis Securitãþii o scrisoare
cu urmãtorul conþinut: „Dacã aþi crezut cã eu, Vasile
Motrescu, îmi voi lua rãspunderea pentru crimele
voastre de pe Dealul Morilor ºi de prin alte locuri, v-aþi
înºelat. Eu sunt pe munþi ºi m-am dat în haiducie.”
L S. Deci, i-a anunþat pe securiºti.
G.V.: Securiºtii aveau nevoie de Motrescu ºi contau
pe abilitatea lui. Au contat pe faptul cã el le va face
jocul, iar dacã nu, îl vor împuºca partizanii. Securiºtii
i-au chemat pe fraþii partizanilor Chiraº ºi pe fratele
meu ºi i-au avertizat sã nu-i facem criminali, dacã fraþii
lor cei din munþi vor veni în sat morþi, puºi pe cetinã de
brad, în camion, aºa cum obiºnuiau sã-i trimitã pe
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partizanii uciºi. I-au atenþionat cã Motrescu e omul lor
ºi a fost trimis sã ne prindã. Acest avertisment era un
joc al Securitãþii, care a prins la oameni, chiar ºi la
fratele meu, Ion.
L.S.: Dacã nu-l ajuta nimeni, cum a supravieþuit
Motrescu?
G.V.: A gãsit pânã la urmã pe un cãrbunar cu care
se cunoºtea din timpul evacuãrii, din vremea ocupaþiei
ruseºti. În Bucovina, în martie 1944, pe linia frontului
fusese prãpãd, ca în urma uraganului Catrina, care a
izbit coastele Americii. Avuseserã loc jafuri, violuri, iar
satele fuseserã incendiate de ruºi. Ruºii au evacuat
peste o sutã de mii de oameni, pe care i-au dus în
comunele din Botoºani ºi în Dorohoi. Atunci s-au format
grupuri de partizani, pentru cã o parte din populaþie
n-a plecat în evacuare, ci în munþi. Din Vicov, Putna,
Solca, Suceviþa, vreo 200-300 de oameni cu familiile lor
au plecat în munþi ºi i-au atacat pe ruºi. Atunci, Vasile
Motrescu l-a cunoscut pe acel cãrbunar care se numea
Ieremia Cazacu.
L.S.: Au fost în acelaºi grup de evacuaþi?
G.V.: Da. În 1944, Motrescu l-a vãzut pe Ieremia cã
a intrat în pãdure cu doi cai, sã-i ascundã de ruºi. El
avea douã vaci. Dupã evacuare, au fãcut un troc ºi
fiecare a rãmas cu o vacã ºi un cal. Fratele meu Ion îl
cunoºtea pe Ieremia, pentru cã fãcuserã amândoi
braconaj.
L.S.: Deci, pentru cã se cunoºteau din evacuare,
Ieremia avea încredere în Motrescu ºi l-a ajutat cu
alimente.
G.V.: Da, l-a ajutat cu hranã, dar nenorocirea lui
Motrescu era singurãtatea. Fiecare om, cât de talentat
ar fi, pentru cã Motrescu avea multe calitãþi, tot are ºi
un cusur. Motrescu nu suferea de foame, ci de
singurãtate. Singurãtatea îl rodea ca un vierme. Eu
sunt un solitar. Mi-a plãcut întotdeauna singurãtatea. El
vorbea cu brazii, ca sã nu înnebuneascã. De aceea a
vorbit cu Ieremia ºi l-a întrebat cum sã ia legãtura cu
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partizanii. Ieremia i-a arãtat lui Motrescu munþii ºi i-a
spus cã prin Pietrele Muierii, Pinul Mare ºi Pinul Mic
s-ar putea sã fie partizani.
Era toamna. Într-una din zile, Motrescu ºi-a luat
mâncare ºi a pornit în cãutarea noastrã. Noi mergeam
în sate la gazdele noastre, dupã alimente, cartofi,
fasole, mãlai, mere ºi întârziam câte douã-trei zile.
Într-una din zile, când am sosit la bordei, l-am gãsit pe
Motrescu Vasile, care, dupã indicaþiile lui Ieremia, a
gãsit bordeiul pentru cã era un om de munte ºi ºtia
multe.
L.S.: Dumneavoastrã ce aþi fãcut în acel moment?
G.V.: L-am arestat pe Motrescu, pentru cã în sat se
vorbea cã e omul Securitãþii ºi fratele meu mi-a spus
cã, dacã-l vãd, sã-l împuºc. Eu nu l-am împuºcat, dar
l-am arestat ºi l-am þinut sub supraveghere mai mult
timp. Dupã mai multe verificãri, prin oamenii din Vicov,
ºi prin Ieremia Cazacu, am stabilit cã totuºi nu este
agentul Securitãþii, ci cã, în urma scrisorii lui trimise la
Securitate, e de fapt urmãrit. Totuºi, n-am avut
încredere totalã în el ºi, într-o zi, i-am dat puºca ºi
cartuºele ºi i-am spus cã nu ºtim dacã e sau nu om al
Securitãþii, aºa cã sã plece sãnãtos. Dacã e partizan,
nu va muri, iar dacã umblã dupã noi, sigur va muri.
L.S.: A plecat?
G.V.: A plecat foarte trist. S-a dus înapoi, la Ieremia
Cazacu, salvatorul lui, i-a spus cã ne-a gãsit, dar cã noi
nu avem încredere în el ºi i-am spus sã plece.
Întâmpãtor, am luat legãtura cu Ieremia Cazacu ºi
acesta mi-a spus sã merg în pãdure, cã îmi va aduce
alimente când va duce ºi muncitorilor forestieri.
M-am bucurat. L-am aºteptat luni dimineaþa sã vinã
cu cãruþa, sã mi le dea. Ieremia a venit în desiº, sã-mi
dea alimentele. Nu ºtiam planul lui, dar vedeam cã mã
tot amâna.
L.S.: De ce vã amâna?
G.V.: Pentru cã îl aºtepta pe Motrescu, pe care
Ieremia îl alimenta mereu, iar acesta a apãrut peste un
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ceas sau douã. Ieremia ne-a cuprins pe amândoi cu
mâinile lui mari, ca douã labe de urs, ºi m-a rugat sã
stãm împreunã, sã avem încredere în el cã garanteazã
pentru el. A doua oarã, în prezenþa lui Vasile Motrescu,
i-am adus ºi pe ceilalþi doi ºi am stat cu toþii. Era în
toamna anului 1954.
L.S.: ªtiu cã aþi trãit o poveste de iubire cu frumoasa
Nataliþa, numai cã aþi fost despãrþiþi de Securitate ºi
adevãrata dragoste nu s-a putut împlini.
G.V.: Aºa este. Am povestit despre Nataliþa în
Muntele mãrturisitor, de Costicã Preotul ºi în cartea
mea Ultimul partizan.
L.S.: Ce s-a întâmplat cu frumoasa Nataliþa? A fost
prinsã de Securitate?
G.V.: Eu am stat în munþi între 1949 ºi 1955, când
am fost prins, iar Nataliþa a fost arestatã ºi ea tot în
1955 ºi a stat în închisoare la Ocnele Mari, pânã în
1964, când Gheorghiu-Dej a dat decretul prin care a
eliberat toþi deþinuþii politici.
L.S.: Cum aþi cunoscut-o pe Nataliþa?
G.V.: Era în anul 1950. Nataliþa, nepoata fraþilor
Chiraº, fãcea mai toate treburile casei. Odatã, a venit
sã aducã lemne în ºurã, la sora mea Margarita. Eu
stãteam ascuns. Am ieºit, nu mi-a fost teamã cã m-ar
turna. Ne-am plãcut ºi am stabilit sã ne întâlnim. De
atunci, ne-am întâlnit de nenumãrate ori. Îi scriam
bileþele ºi le puneam sub o lespede, în grãdinã. De
multe ori, o aºteptam în podul ºurii. Dãdeam o
scândurã la o parte ºi intram. Ea venea dimineaþa în
grajd, sã dea mâncare la vite. Uneori, îi puneam
scrisori în pãdure, în locuri ºtiute numai de noi. Alteori,
stabileam sã ne întâlnim când venea sã culeagã fragi
sau zmeurã. Eu le culegeam încã de sâmbãta, iar ea
venea duminica. Seara, pleca cu cana sau ulciorul
pline cu zmeurã sau cu fragi. Era o fatã de mare
ispravã, foarte frumoasã ºi curajosã.
L.S.: V-aþi cãsãtorit cu Nataliþa?
G.V.: M-am cãsãtorit prin jurãmânt de sânge. Vedeþi
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degetul mic de la mâna stângã? Are ultima falangã
retezatã, aºa am fãcut când am simþit cã are îndoialã
faþã de mine! În loc de altar, eu mi-am pus degetul pe
cioatã, ne-am jurat credinþã veºnicã ºi m-am tãiat cu
toporaºul. Acesta era inelul de logodnã ºi cãsãtoria
noastrã în faþa lui Dumnezeu. În loc de nuntaºi, zic ca
în baladã, am avut brazii, în loc de naºi, stâncile. A
plâns ºi am rãmas soþ ºi soþie. Ea a fãcut cinci ani de
puºcãrie la Ocnele Mari, din dragoste pentru mine.
Nataliþa a rãmas dragostea mea pentru toatã viaþa.
L.S.: Cum trãiau partizanii din rezistenþã în inima
pãdurii?
G.V.: Am luat lecþii de supravieþuire de la naturã.
Izvorul era aproape, numai noaptea fãceam focul, sã
nu se vadã fumul. Aºa am trãit ºase ani, cu foarte mare
precauþie. Vara, dormeam sub brazi, iar iarna în
colibiþã. Ca sã mergem în sat, aºteptam ploaia, care ne
era propice, pentru cã ne puteam alimenta, fãrã sã fim
observaþi. Securiºtii stãteau cu foaia de cort pe cap ºi
nu auzeau nimic. În schimb, ei fumau, iar mirosul de
fum de þigarã îl simþeam de departe, pentru cã noi nu
aveam mirosul alterat, ba pot spune chiar cã aveam
miros ºi auz de lup.
L.S.: Aþi avut de înfruntat de mai multe ori
Securitatea. Care a fost prima întâlnire dramaticã?
G.V.: A fost un prim 18 însângerat, pentru cã, o sã
vedeþi cã mie cifra 18 mi-a purtat mereu ghinion, dar
despre asta vom mai vorbi. Ne aflam la Bâtca Corbului.
Iatã cum s-a întâmplat. Fraþii Ion ºi Gheorghe Chiraº
s-au dus în sat sã profite de ocazia cã zãpada se topea
pe fruntea muntelui. De aceea eram numai eu cu Vasile
Motrescu la bordei. Nu ºtiu cum ne-a descoperit un
paznic de vânãtoare ºi ne-a spus la Securitate. El a
însoþit compania de Securitate, pe care a adus-o la noi
ºi au încercuit bordeiul, la câteva sute de metri.
Dimineaþa, au încercat sã intre la noi. Motrescu, care
era de pazã, m-a înºtiinþat ºi am ieºit cu arma în mânã,
sã pot face faþã situaþiei. I-am vãzut cã vin din faþã ºi
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m-am ascuns sub un brãdet stufos. Motrescu era la 20
de metri în dreapta mea. Spre bordei, se trãgea
deosebit de puternic. Unul dintre securiºti l-a întrebat
pe celãlalt dacã a cãzut ceva. Celãlalt i-a rãspuns cã nu
ºtie. Atunci, s-au despãrþit, unul a luat-o prin dreapta
mea, celãlalt prin stânga ºi au mers spre bordei, unde
se trãgea. Locotenentul Cuciuc Gheorghe a strigat sã
nu mai tragã. S-au aºezat jos, în apropiere de bordei,
unul în dreapta, altul în stânga. Au aºteptat sã vinã
partizanii de la bordei, cã auziserã cã vine cineva. Eu
rãmãsesem în spatele lor. Nu venea un partizan, ci
Vãlimãreanu Mihai cu câinele. Câinele îmi lua urma de
la bordei. Vãlimãreanu, când a ajuns în dreptul
celorlalþi, a întrebat pe unde am luat-o. Securiºtii l-au
asigurat cã n-am trecut pe lângã ei. Vãlimãreanu a dat
drumul câinelui ºi a zis: „Afumatu, urma!” Aºa îl chema
pe câinele lor. Acesta a venit pânã la mine, îmi luase
urma ºi a început sã latre, uitându-se spre
Vãlimãreanu, care, aplecându-se, a vãzut unde eram
eu. Când Vãlimãreanu a ridicat automatul sã tragã, eu
am tras înaintea lui, iar el a cãzut. M-am sculat sã fug,
sã nu fiu nevoit sã trag ºi în ceilalþi doi, dar câinele
m-a prins de picior ºi am cãzut cu faþa la pãmânt. M-am
rãsucit pe partea dreaptã ºi am tras în câine. Aºa am
scãpat. Motrescu a împuºcat doi securiºti ºi a ieºit ºi el.
Cu Motrescu nu m-am mai întâlnit niciodatã în viaþã.
Probabil cã a ascuns arma în munþi ºi a stat ºi el acolo
pânã în 1958, când a fost prins.
L.S.: Cum aþi procedat în continuare?
G.V.: Eu am venit în sat noaptea la una din gazdele
noastre, unde i-am gãsit pe Gheorghe ºi pe Ion. Am
luat alimente ºi ne-am dus în podul ºurii la mânãstirea
Suceviþa. S-a aflat ºi în sat ce s-a întâmplat la Bâtca
Corbului. La mânãstirea Suceviþa am stat trei
sãptãmâni cu cele patru pâini, de fiecare câte una, o
mãmãligã, slãninã, un cârnat ºi ouã. Din cauza faptului
cã mãicuþa venea sã ia fân, ne-am temut sã nu dea
peste noi. Noaptea, am plecat în pãdure. Însã, lui
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Gheorghe i-a cãzut o grenadã prin fân, care apoi a fost
gãsitã de maicã. Ea a anunþat pe stareþã ºi pe
muncitorii care lucrau la mânãstire. Muncitorii au
înºtiinþat securiºtii. Aceºtia erau nervoºi, cã ei ne-au
cãutat prin munþi, iar noi eram sub nasul lor. Pânã în
primãvarã, a fost chinul cel mai mare al vieþii noastre în
pãdure, pentru cã am stat acolo sub brazi, zi ºi noapte,
fãrã foc ºi hranã caldã. Ne alimentau muncitorii
forestieri cu pâine îngheþatã, carne ºi slãninã, iar în loc
de apã, mâncam zãpadã. Era un ger de -18 grade ºi
noi stãteam sub copaci. Dacã ne-a luat bordeiul, nu
mai aveam unde sta. Securiºtii împânziserã pãdurea.
Ne-a salvat Mihãilescu Teodor pentru cã ne-a chemat
la el acasã, în comuna Marginea.
L.S.: A mai fost ºi alt 18 însângerat?
G.V.: Da, a mai fost ºi un al doilea 18 însângerat, în
iulie, 1954. Eram între Ursoaia ºi Dragoºina, toþi într-o
colibiþã. Patrulele de Securitate cercetau zona,
mergând de la vãrsare spre izvoare. O patrulã avea 1012 oameni ºi un câine. Erau multe patrule. O sutã-douã
de militari înconjurau un loc suspect. De la izvor la
colibã erau trei-patru metri. Ne-a simþit câinele, care a
venit direct la noi. Am tras o rafalã. Gheorghe a dat o
grenadã. Fraþii Chiraº au fugit într-o parte, eu cu Vasile
Marciuc, în altã parte, peste albia secatã a unui
pârâiaº. Ei au luat-o drept în deal. Mai sus de coastã,
era o rãriturã. Au fugit pe fruntea aceea goalã a dealului
ºi fuga pe deal nu e uºoarã! Eu cu Vasile fugeam pe
ºanþul acela spre deal, nevãzuþi. Fraþii Chiraº au tras sã
ne acopere. Securiºtii au vãzut ºi au tras foc concentrat
asupra lor. Au fost loviþi. Pe Gheorghe l-a lovit o rafalã
drept în faþã. S-a sculat Ion sã fugã ºi a fost rãpus ºi el.
Au murit pe loc. Asta era dupã evenimentele de la
Bâtca Corbului, la 18 iulie. Am rãmas eu cu Vasile
Marciuc. De atunci, ziua de marþi este pentru mine o zi
de moarte pe care o petrec în casã, în post ºi rugãciuni.
Sunt simple coincidenþe? Pe 18 m-au dat afarã din
armatã. În vara anului 1954, la aceeaºi datã, am cãzut
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în prãpastie cu pieptul pe stâncã, pânã a pornit un vânt
care m-a înviorat ºi aºa am putut sã ies din prãpastie,
pe 18 m-au atacat când eram cu Motrescu, pe 18 au
murit fraþii Chiraº ºi, tot pe 18, marþi, în luna noiembrie,
m-au prins.
L.S.: Povestiþi-ne cum a fost când v-au prins.
G.V.: Am venit cu Vasile Marciuc din munþi. El fusese
gazda fraþilor Chiraº. Mergeam spre Putna. Marciuc a
zis sã nu mergem prin pãdure spre Putna, cã e plin de
securiºti, ci sã mergem pe la Voievodeasa. Am mers la
Mihãilescu Toader. Am trecut gardul ºi am ajuns lângã
fântânã. Nu ºtiam ce se întâmplã. Viorica, soþia sa, a
venit afarã ºi ne-a spus sã fugim, pentru cã toþi din
Marginea, toate gazdele noastre sunt arestate, chiar ºi
Todiricã al ei. Acolo era plin de securiºti. Atunci, am luat
niºte cartofi, porumb, am trecut ºoseaua ºi ne-am
abãtut la casa lui Tinu Mihai. Am stat la pândã ºi am
vãzut maºina Securitãþii cu luminile stinse.
L.S.: Ce se întâmplase?
G.V.: A intrat cinci minute un om, securist probabil,
apoi Tinu a ieºit cu el la poartã, ca sã vorbeascã ºi au
stat de vorbã câteva minute. Noi eram la zece metri de
poartã, dar nu se auzea ce spuneau ei, pentru cã
vorbeau în ºoaptã. Apoi, maºina a plecat spre
Suceviþa. Cred cã vorbiserã despre noi. Am mers spre
Putna, pe lângã satul Voievodeasa. M-am gândit sã nu
mergem pe lângã pãdure, ci pe la jumãtatea terenului,
unde n-ar fi putut fi securiºti. Ne-am dus la un prieten,
Nicu Singeac. În spatele livezii lui Nicu, am sãrit gardul
ºi am luat mere. Avea niºte mere tare gustoase... Apoi,
am mers spre ºurã. Câinele lãtra tare. Noi am intrat în
grajd, apoi în ºurã. Nicu era paznicul vitelor sãtenilor.
Era tare sãrac, fãrã avere ºi mai avea ºi cinci copii.
Dimineaþa, s-a sculat sã ia junca la pãscut ºi ne-a
vãzut. Pentru cã era foarte sãrac ºi nu avea ce mânca,
darãmite sã ne mai dea ºi nouã, ne-am dus într-o
noapte pe ogorul unui brigadier silvic din Voievodeasa,
membru de partid, ºi am luat câte un rucsac de cartofi.
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Ne-a fost milã de Nicu ºi i-am dat ºi lui niºte cartofi ºi
porumb sã fiarbã. Apoi am rãmas la el acasã.
L.S.: Cât timp aþi rãmas la Nicu?
G.V.: Trei sãptãmâni. Cât am stat la Nicu, acesta a
venit într-o searã ºi ne-a spus cã a stat de vorbã cu
soþia lui Marciuc. Precizez cã soþia lui Marciuc a fost
arestatã dupã evenimentele când au murit fraþii Chiraº.
Mai înainte, Securitatea a dat veste în sat cã soþia lui
Marciuc e bolnavã mintal ºi se aflã la spitalul Socola din
Iaºi. Apoi, s-a auzit cã ea era acasã. Noi auzisem
vestea, dar Marciuc nu ºtia cã soþia îi este sau nu
acasã ºi a fost doritor sã afle. S-a dus s-o vadã ºi sã
stea de vorbã cu ea. Deºi eu l-am sfãtuit sã nu meargã,
n-am putut sã-l fac sã renunþe. L-am rugat ca, în caz cã
va cãdea, sã nu spunã securiºtilor unde sunt. El m-a
asigurat cã aºa va proceda.
L.S.: Eu cred cã oricine ar fi aflat aºa o veste s-ar fi
dus sã-ºi vadã soþia.
G.V.: Un adevãrat partizan nu s-ar fi dus, dar Vasile
nu avea stofã de partizan. Era nervos, îºi smulgea
barba ºi spunea cã vrea sã meargã noaptea la
Suceviþa, sã-ºi vadã nevasta.
L.S.: Deci, muºcase nada întinsã de Securitate.
G.V.: Sigur cã da. M-a asigurat cã merge pe Coasta
Arºitei, aproape de casa lui. Dar Suceviþa era blocatã
de Securitate. Când a fost prins, a trimis-o pe mama
fraþilor Chiraº la nevasta sa, ca ea sã vinã sã-l vadã.
Securitatea l-a luat, l-a anchetat, iar el a spus din prima
noapte unde sunt eu. Atunci, Securitatea a venit la
sigur acasã la Nicu.
L.S.: Cum de au putut sã vã prindã?
G.V.: Cu siguranþã scãpam, dacã Nicu nu insista sã
nu plec. El a avut un mare rol în prinderea mea. În acea
noapte, eu l-am anunþat cã vreau sã plec, deoarece nu
sunt sigur cã Marciuc nu va spune securiºtilor, dar el
m-a oprit, sã-l aºtept pe Vasile, asigurându-mã cã
Marciuc nu va trimite Securitatea la el acasã, pentru cã
ºtie cã este sãrac.
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L.S.: Totuºi, eraþi atât de sprinten ºi perspicace,
m-aº fi aºteptat sã scãpaþi ºi de aceastã datã....
G.V.: Cu siguranþã aº fi scãpat, dar pentru cã
aveam o presimþire rea, am încercat sã ies spre pãdure
ºi am fost somat. Deci, eram încercuit. M-am dus la
poartã, cu gând sã ies, dar ºi acolo erau alþi doi
securiºti. Eram înconjurat. M-am retras în
ascunzãtoare, în beci. Ei m-au vãzut cã am intrat acolo.
Vasile spusese tot despre mine. Au venit ºi cei ºase
ofiþeri care au condus operaþiunea. Au luat cu ei familia
lui Nicu ºi i-au pus, pe Nicu, pe soþia lui ºi pe 3 dintre
copiii lor ca scut, sã nu pot trage. Când a venit cu
lampa nevasta lui Nicu, am vãzut cã securiºtii purtau
teniºi albi sã nu facã zgomot ºi erau civili, pentru cã
Vasile le spusese cã eu miros haina militarã de la 20 de
metri. Ofiþerii din spatele lor mi-au strigat sã nu trag, cã
altfel ei dau cu grenade. N-am putut trage, dar nici ei
n-au tras. M-au prins ºi m-au legat. Au trimis soldaþi sã
aducã maºinile de unde le lãsaserã, mi-au legat mâna
de mâna lui Nicu, apoi, ne-au dus aºa legaþi ºi ne-au
ajutat sã ne urcãm în maºini. Au încãrcat maºinile cu
soldaþi, ofiþeri ºi cu noi ºi ne-au dus.
L.S.: Unde v-au dus?
G.V.: Am ajuns dimineaþa la Rãdãuþi, la sediul
Securitãþii. A venit o doamnã care mi-a adus o gamelã
plinã de orez cu carne. Am refuzat-o, spunând cã eu
marþea postesc ºi cã voi mânca seara. În cursul zilei
l-au scos ºi pe Marciuc Vasile, ne-au dat armele ºi neau spus sã mergem pe sub niºte salcâmi, ca ºi când
eram în pãdure ºi ne-au fotografiat. Dupã aceea ne-au
dus înapoi în sediul Securitãþii. Seara, am mâncat
mâncarea cu mâinile în cãtuºe. Am stat toatã ziua cu
cãtuºe la mâini. În aceeaºi searã, legaþi toþi trei,
Siligeac Ion, Marciuc Vasile ºi cu mine, cu cãtuºele la
mâini am fost urcaþi în camion. Apoi, însoþiþi de trei
securiºti în faþã, trei în spate, iar noi la mijloc, stând
câte trei pe câte o bancã am fost duºi la Suceava.
Acolo, ne-am despãrþit. Mi-au scos cãtuºele, mi-au pus
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ochelarii de tablã la ochi ºi m-au dus într-o celulã, unde
am stat luni de zile. A doua zi, m-au dus la frizeria
închisorii, unde un deþinut de drept comun mi-a dat jos
pletele ºi m-a ras. Peste trei zile, a început ancheta.
L.S.: Cât timp a durat ancheta ºi de cine a fost
condusã?
G.V.: Ancheta era condusã de cãpitanii Þoanþãr ºi
Sever. A durat nouã luni. Se desfãºura ziua ºi de multe
ori ºi noaptea. În timpul anchetei, ei au fost avansaþi
maiori.
L.S.: Care au fost metodele de anchetã?
G.V.: Aveau multe metode de torturã. Îmi fãceau
injecþii în jurul buricului, care provocau o durere
demenþialã ºi injecþii în spate, lângã coloana vertebralã.
Aceastã operaþie era condusã de doctorul
Lazarchievici. De bãtaie, se ocupa un plutonier. Mã
punea pe un ciomag ale cãrui capete se sprijineau pe
douã mese, iar eu, legat cu mâinile ºi piciorele de
ciomag, stãteam ca un berbec la frigare. Eram bãtut la
tãlpi. Mi-au provocat atunci ºi o ranã pe frunte ºi mi-au
rupt un os la o mânã, pentru cã nu declaram ce voiau
ei. Am semnat totuºi dosarul cu ancheta, dupã douã
zile. Apoi, a avut loc procesul.
L.S.: Unde a avut loc procesul ºi cât timp a durat?
G.V.: Procesul a durat 10 zile, câte 2 ºedinþe pe zi ºi
a avut loc în aula Liceului ªtefan cel Mare din Suceava.
Ne-a judecat un complet militar în deplasare la
Suceava, de la Tribunalul Militar al Legiunii a doua
Bucureºti. Preºedinte a fost Lavrov Gheorghe, doi
ofiþeri ca asesori, iar procuror era unul, Radu. Lotul era
de 23 de oameni. Am fost condamnat la muncã silnicã
pe viaþã, iar Motrescu a fost în contumacie condamnat
la moarte.
L.S.: Unde v-au trimis de aici?
G.V.: Dupã condamnare, m-au transferat cu lanþuri
la picioare la închisoarea Suceava, la subsol, în celula
nr. 1, unde am stat trei luni. Dupã trei luni, tot cu lanþuri
la picioare, m-au suit în duba-tren ºi m-au dus la Jilava.
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Acolo, am stat la Camera 0, de trei metri pe trei, care
era pentru execuþii. Toate camerele aveau astfel de
pereþi, pentru cã Jilava fusese fort militar de apãrare.
Avea ºi un WC în interior. În pereþii celulei, groºi de un
metru, se vedeau urme de la cartuºe. Acolo, unii erau
executaþi. Însã, cei mai mulþi erau duºi la execuþie în
Valea Piersicilor.
Erai tot timpul sub teroare, pentru cã nu ºtiai când îþi
vine rândul. Plutonierul Iamandi, un þigan tuciuriu,
negru ca pana corbului, fãcea execuþiile. Nu ºtiai dacã
a intrat în celulã sã te vadã sau sã te împuºte. Soþia sa,
ºefa secþiei de femei, era foarte rea cu deþinutele. Apoi,
mi-au scos lanþurile ºi m-au dus în celula 4, unde am
stat un an ºi jumãtate.
L.S.: Eraþi singur în celulã?
G.V.: Nu, acolo, am gãsit 24 de deþinuþi, între care
pe profesorul Mircea Vulcãnescu, colonelul Borcescu
Traian, generalul Gradin, Mavrocordat Nicolae, Iancu
Taflaru ºi Sava Dumitrescu. Ultimii doi au condus
Siguranþa þãrii în timpul rãzboiului. În acest timp, a avut
loc revoluþia din Ungaria, eram în 1956. De aceea toþi
deþinuþii internaþi la Vãcãreºti au fost aduºi la Jilava. La
Jilava a fost adus ºi Gheorghe care fusese internat la
Vãcãreºti, bolnav de plãmâni.
L.S.: Cine era Gheorghe?
G.V.: Una dintre fostele mele gazde, la care am venit
într-o noapte dupã alimente, fãrã sã ºtiu cã fusese
arestat. Nici soþia lui nu ºtia. De la soþie, am aflat cã era
plecat în comuna Marginea, sã angajeze la stânã pe
cineva. Aceasta m-a trimis sã mã culc în ºurã ºi sã-l
aºtept, pentru cã el îmi va da a doua zi ce-mi trebuie,
fiindcã atunci, peste tot, era plin de securiºti. Nici ea,
nici eu n-am ºtiut cã Gheorghe n-a mai ajuns la
Marginea, pentru cã fusese arestat pe drum. În schimb,
a venit Securitatea. Securiºtii au încercuit casa. Am
ieºit, iar maiorul Boscu Iacob nu m-a simþit. Însã, un
soldat de dupã casã, care fãcea parte din încercuire,
m-a somat ºi a tras, dar am reuºit sã scap. De emoþie,

78.qxd

30.03.2012

18:08

Page 176

Mariuþa, soþia lui Gheorghe, a rãmas de atunci
paralizatã. La Suceava, a fost ºi Gheorghe în lot.
Repet, atunci, în 1956, îl aduseserã de la închisoarea
Vãcãreºti ºi pe Gheorghe, care era bolnav de plãmâni.
La Jilava erau aduºi din toate închisorile din cauza
evenimentelor desfãºurate dupã revoluþia maghiarã.
Neavând paturi libere, l-au pus pe Gheorghe la mine în
celulã. Era grav bolnav ºi risca sã moarã.
L.S.: Nu-l internau la infirmerie?
G.V.: Tocmai asta era, nu voiau sã-l interneze la
infirmerie. Atunci, în semn de protest, am fãcut greva
foamei toþi cei 24 de deþinuþi din celulã. Vãzând cã tot
nu-l duc la infirmerie, doi dintre deþinuþii bãtrâni n-au
mai putut rezista nemâncaþi. Atunci, generalul Gradin ºi
Mircea Vulcãnescu au spus cã ori fac toþi grevã, ori
niciunul ºi s-a sistat greva. Am hotãrât ca seara sã-l
scot pe Gheorghe, odatã cu serviciile, când se
deschidea uºa. Eu cu Caciauna Hristu l-am luat într-o
pãturã ºi l-am pus la o altã uºã, pe secþie. Gheorghe
avea hemoptizie. Când m-a întrebat ºeful de secþie
dacã Gheorghe e mort, am spus cã nu ºtiu. Atunci,
ªtefan, ºeful criminalilor din Jilava, care era ofiþer de
serviciu, mi-a ordonat sã-l aduc înapoi, în celulã.
Pentru cã nu am vrut, locotenentul ªtefan m-a bãtut.
Nici Caciauna n-a vrut ºi l-a bãtut ºi pe el ºi ne-a dus la
izolare. Ne-au bãgat în celular. Pânã la urmã, l-au dus
pe Gheorghe la infirmerie, dupã ce deþinuþii din celulã
au protestat. L-au tratat cu streptomicinã ºi am reuºit
sã-l salvãm. Când l-au dus la infirmerie, l-am rugat ca,
la eliberare, sã-i spunã Nataliþei sã mã aºtepte. Însã el,
când s-a liberat, s-a dus la ea ºi i-a spus cã am
înnebunit, sunt paralizat ºi mai am puþin de trãit.
Nataliþa l-a amânat pe Gheorghe un an, dar, sub
presiunea familiei, a mamei ºi a surorii ei, s-a cãsãtorit
cu el. Soþia lui Gheorghe murise la doi ani dupã
arestarea lui.
L.S.: Pãcat cã s-a sfârºit aºa trist o dragoste atât de
mare...Unde v-au transferat de la Jilava?
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G.V.: De la Jilava am fost dus în lanþuri la Aiud.
Acolo, am stat în celulã ºase luni, cu Fratoi Iulian,
nepotul lui Bonfi, un grof ungur, care fusese
guvernatorul Ardealului, cu Burlacu Ion din grupul de
partizani din Vrancea ºi cu alþii.
L.S:. Unde v-au dus dupã ºase luni?
G.V.: Dupã ºase luni, într-o noapte, am fost
transportat tot cu lanþuri la picioare, într-o dubã, din nou
la închisoarea Jilava.
L.S.: Fiind închisoare de tranzit, cred cã nu aþi stat
mult.
G.V.: Atunci, n-am stat decât douãzeci de zile. La
Jilava, eram în celulã cu generalul Jienescu, ministrul
Aerului sub Antonescu, cu amiralul Horia Mãcellaru ºi
cu colonelul Marinescu Stere, aghiotantul lui
Antonescu, care l-a însoþit în Germania, la ultima
întâlnire a lui Antonescu cu Hitler. Ei mi-au spus cã din
celula 0 au fost condamnaþi la moarte, cu Antonescu,
încã doi demnitari ºi duºi în Valea Piersicilor, unde au
fost împuºcaþi, iar lor li s-a comutat pedeapsa cu
moartea în muncã silnicã pe viaþã. Au fost condamnaþi
din aceastã celulã. Dupã ce am stat 20 de zile, ne-au
scos aºa cu lanþuri la picioare pe toþi ºi ne-au dus,
într-o dubã-tren, în aceeaºi searã. Pe ei i-au lãsat la
Râmnicu Sãrat, iar pe mine m-au dus la închisoarea
din Botoºani.
L.S.: Acolo cât timp aþi stat?
G.V.: La Botoºani, am stat 14 luni în celulã.
L.S.: În ce scop v-au dus acolo?
G.V.: M-au dus la confruntare cu Vasile Motrescu
pentru cã fusese prins. Eu simulam cã am epilepsie.
Nu s-au înþeles cu mine, deºi m-au anchetat de trei ori.
L.S.: Ce colegi de celulã aveaþi acolo?
G.V.: Am stat cu grupul „Tinerii partizani” din
Câmpulung, al cãror ºef era Tomaºevschi, cu
Mihãilescu Dorin, cu Moroºanu Cornel ºi cu alþii. Ei
provocaserã deraierea trenului la Mestecãniº, pentru
cã ducea vite pentru armata rusã de la Suceava. Deºi
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trebuia sã mã confrunt cu Motrescu, personal, nu l-am
vãzut.
L.S.: De la Botoºani aþi mai fost dus în altã
închisoare?
G.V.: M-au urcat în dubã ºi m-au transportat iar la
Jilava, dar de data aceasta am stat ºase luni, în celula
nr 5. De acolo, m-au trimis la Gherla, unde am stat
ºase ani.
L.S.: La Gherla aþi întâlnit oameni deosebiþi?
G.V.: Da, pe colonelul Ciulei, care era condamnat la
muncã silnicã pe viaþã, fiind învinuit cã l-a împuºcat pe
Vasile Roaitã, la Atelierele Griviþa în 1933, când acesta
a tras sirena. L-am întrebat cum a fost. S-a jurat pe
viaþa lui ºi a familiei cã nu l-a omorât el. Colonelul se
afla într-o casã apropiatã, ca post de comandã, de
unde, prin telefon, dãdea ºi primea ordine. Soldaþii
fuseserã instruiþi sã nu tragã în muncitori ºi aºa
fãcuserã, trãseserã în sus. Vasile Roaitã fusese
împuºcat cu un glonþ de puºcã ZB, iar colonelul Ciulei
avea revolver.
L.S.: Atunci, ce s-a întâmplat?
G.V.: Un glonþ a ricoºat în niºte þevi ºi l-a rãnit mortal
pe Vasile Roaitã. Faptul cã l-ar fi împuºcat colonelul
Ciulei a fost o înscenare a comuniºtilor.
L.S.: Deci, o altã minciunã a comuniºtilor.
G.V.: Da. Roaitã a devenit un erou de paie, iar Ciulei
condamnat la muncã silnicã pe viaþã, deºi se afla la
200 de metri în afara atelierelor.
L.S.: ªtiu cã aceasta a fost ultima închisoare.
G.V.: Da, de aici m-am eliberat, dupã ºase ani.
L.S.: Dupã eliberarea din închisoare, cât timp aþi fost
urmãrit de Securitate ºi v-aþi simþit stigmatizat?
G.V.: Urmãrit? Nu urmãrit, hãituit vreþi sã spuneþi!
Toatã viaþa. În 1965, într-o duminicã, veneam de la
fratele Grigore ºi am trecut prin faþa postului de miliþie
din Suceviþa. ªef de post era plutonierul Nemþeanu
care m-a oprit ºi mi-a spus cã ºtie tot despre mine, dar
cã, spre binele meu, mai bine ar fi sã pãrãsesc
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comuna. Eu nu am dedus ce vrea sã zicã. Am plecat în
sat. Peste o sãptãmânã, un coleg de clasã, Cazacu Ilie,
care era mare ºtab la Suceava, mi-a spus ºi el sã plec
cã sunt în pericol. Atunci, am fugit din sat. Când eram
pe ºantierul mânãstirii Suceviþa, unde am lucrat ºase
luni la descoperirile arheologice, m-au chemat doi
securiºti la o vânãtoare de cãpriori, dar i-am refuzat,
intuind cã unul dintre cãpriori puteam fi chiar eu. Înainte
de asta, patru partizani fuseserã asasinaþi de echipa
Securitãþii de lichidare. Aveau de gând sã mã lichideze
ºi pe mine. Eu mi-am dat seama cã aº fi putut fi a
cincea þintã ºi am fugit la Porþile de Fier, unde am stat
un an. M-au descoperit ºi am fugit în comuna Iºalniþa,
lângã Craiova. Acolo, am lucrat pe un mare ºantier. Mi
s-a intentat un atentat ºi am fugit ºi de acolo, în
Bucovina. Dupã atentat, m-am refãcut în Bucovina, la
sora mea ºi apoi am plecat în Bucureºti, sã-mi caut de
lucru, ca sã pot trãi. Acolo, am fost anchetat de
nenumãrate ori ºi arestat câte douã zile ºi douã nopþi la
Securitatea din Beldiman, unde am fost arestat ºi
anchetat de cãpitanul Popescu, pânã la revoluþie.
L.S.: V-aþi cãsãtorit?
G.V.: Da, în 1967. Locuiam în garsoniera soþiei
mele, la Bucureºti, pe strada Doamnei, când a venit
Securitatea ºi m-a percheziþionat. Tot acolo locuiam ºi
când am avut o crizã gravã, o retenþie urinarã. Am dat
telefon la Salvare, la ora 10 dimineaþa. Pânã la ora 16
n-a venit nimeni. Telefonul era ascultat de Securitate.
Când, în sfârºit, a venit Salvarea, doctorul a constatat
cã aveam febrã 40 de grade. M-au dus la Spitalul
Fundeni. Mi-au fãcut cistectomie, pentru cã mi se
blocaserã rinichii. Intervenþia mi-a fãcut-o doctorul
Lucan, un bucovinean. Anestezistul a anunþat
tensiunea 0. Sângele mi s-a coagulat, am vomitat douã
cheaguri din plãmâni ºi am intrat în moarte clinicã. A
doua zi, mi-am revenit, pentru cã mi-au fãcut perfuzie
prin denudare. Când a venit vizita, doctorul le-a spus
studenþilor cã sunt un caz care trãieºte din dobândã.
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Când l-am întrebat câtã dobândã mai am, a rãspuns cã
numai Dumnezeu ºtie.
L.S.: Cât timp aþi mai rãmas în spital?
G.V.: Dupã securiºti, ar fi trebuit sã rãmân pânã aº fi
ieºit cu picioarele înainte, dar eu, dupã doi ani, mi-am
luat inima în dinþi ºi m-am hotãrât sã scap de acolo.
Astfel, într-o noapte, când doctorul Lucan era de gardã,
l-am întrebat de ce stau de doi ani, fãrã sã mã fac bine,
în timp ce alþii cu operaþii mai grele au plecat acasã. El
m-a întrebat ce am fost în viaþã. Când a înþeles ce e cu
mine, mi-a spus cã nu mã mai poate opera.
L.S.: Nu v-aþi mai operat?
G.V.: Ba da, dar m-a operat doctorul Dinu, colonel
de Securitate care lucra ºi de douã ori pe sãptãmânã la
Spitalul C.C.-ului. Mi-a fãcut ºase operaþii. Mã consulta
fãrã mânuºi ºi fãceam puroi. Într-o noapte, când
stãteam pe coridor, m-a vãzut doctorul Rãuþ. Eu l-am
întrebat dacã pot sã merg la profesorul Proca,
directorul spitalului, sã întreb ce este cu mine. El mi-a
rãspuns cã pot sã merg, dar cã operaþia mea nu
depinde de doctori. Repet textual: „N-ai înþeles.
Dumneata trebuie sã ieºi din spital numai în sicriu” ºi
mi-a fãcut semn sã nu vorbesc. Am jurat atunci sã nu
pomenesc numele lui.
L.S.: Aveaþi de ales?
G.V.: Am avut noroc ºi de aceastã datã. Când
asistenta ºefã mi-a spus cã sunt propus luni la
operaþie, i-am rãspuns cã nu mã mai operez. Pacientul
putea sã refuze operaþia. Luni dimineaþa, a venit la
vizitã profesorul Proca, directorul spitalului. Când
asistenta i-a spus cã refuz operaþia, m-a întrebat de ce
nu vreau s-o fac, iar eu i-am spus o minciunã, cã soþia
mea e bolnavã de cancer, iar vecina care a venit la
mine în vizitã mi-a spus cã îi þine lumânarea ºi ar trebui
sã vin acasã. Proca m-a învoit. Am plecat ºi, de atunci,
din 1982, spitalul Fundeni nu m-a mai vãzut. Stau cu
sondã pe care mi-o schimb singur de douã ori pe lunã,
dar trãiesc! N-am fãcut pe placul Securitãþii, sã ies din
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spital în sicriu. Dupã Revoluþie, în 2001, l-am cãutat pe
doctorul Rãuþ la Râmnicu Vâlcea, la spital. Doctorul
Rãuþ nu m-a mai cunoscut. I-am spus cã îi mulþumesc
cã atunci m-a salvat de la moarte ºi l-am întrebat dacã
pot sã-i dezvãlui numele când povestesc aceastã
întâmplare. Mi-a permis.
L.S.: Când v-aþi mutat în Bucovina?
G.V.: În 2000, am dorit sã vin determinat de situaþia
creatã dupã moartea soþiei.
L.S.: V-aþi simþit liber dupã Revoluþie?
G.V.: Am sperat mult ca dupã aceastã Revoluþie sã
fiu liber, dar m-am înºelat enorm pentru cã încã am
probleme. Nu am simþit ajutorul din partea autoritãþilor
în rezolvarea problemelor politice. La procesele de
constatare în legãturã cu despãgubirea pentru anii de
detenþie ºi scoaterea mea din armatã, cu arestarea
mea la Craiova, de unde am evadat ºi am fugit în
munþi, nu mi s-a dat nicio satisfacþie. Am fãcut proces
ºi nu am primit nicio despãgubire.
L.S.: Ce le-aþi transmite tinerilor care citesc paginile
în care povestiþi viaþa dumneavoastrã închinatã luptei
din rezistenþa anticomunistã în munþi?
G.V.: Stimaþi ºi iubiþi tineri care citiþi aceastã carte,
învãþaþi, pregãtiþi-vã bine în toate domeniile sociale, ca
sã fiþi de folos þãrii, sã luaþi în curând conducerea
acestui neam! Eu cred în puterea tinerilor cinstiþi care
sã aducã România pe un drum sãnãtos. În
dumneavoastrã stã nãdejdea, sã înlocuiþi aceste fosile
comuniste, corupte ºi incompetente în care nu mai
avem nicio nãdejde. Nu daþi ascultare vocilor
comuniste care încã se mai fac auzite ºi vor sã vã
inducã în eroare. Aceºtia vor sã-ºi apere crimele
spunând cã în munþi au fost bandiþi ºi cã trebuia
curãþatã þara de ei. Vã întreb acum, dacã în perioada
de dictaturã sãlbaticã din comunism puteau fi bandiþi
coloneii decoraþi cu ordinul Mihai Viteazul, cum erau
colonelul Uþã, Demoºneanu, din Banat, maiorul Dabija
din Munþii Apuseni, decorat de douã ori cu ordinul Mihai
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Viteazul, colonelul Srâmbei din Vrancea, fraþii ofiþeri
Arnãuþoiu de la Nucºoara din Munþii Argeºului,
colonelul Arsenescu, locotenentul Arnãutu, decorat ºi el
cu ordinul Mihai Viteazul, care fãcea parte din grupul
partizanilor bucovineni de pe muntele Inãu, condus de
Grigore Sandu din Bucovina, unde englezii au lansat
doi paraºutiºti printre care pe Ovidiu Gãinã, paraºutat
pe muntele Inãu cu aparaturã de emisie-recepþie, pe
care prin trãdare i-au descoperit. Oare erau bandiþi
preotul ªuºman din Munþii Apuseni ºi doctorul Vuc din
acelaºi grup de partizani, gospodarii din satele care nu
predaserã cotele ºi au pus mâna pe arme? Au fost
3000 de oameni cu arma în mânã, în munþii României,
nu câþiva. Erau oare aceºtia bandiþi sau cei care i-au
împuºcat? Nu, dragii mei, ei au intuit cã nu era scãpare
decât prin revoluþie, au fost vizionari, iar revoluþia din
89, care a avut 1300 de victime, a confirmat victoria ºi
dreptatea lor.
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HUBERT ROSSEL

Opération
Villages Roumains (OVR)
II – Evoluþie ºi transformare
„Nebuloasa” Opération Villages Roumains formatã
din mai multe sute de parteneriate încã active în teritoriu, între comunele occidentale ºi satele româneºti –
destinate iniþial distrugerii – este mai dinamicã ca niciodatã! Comunitãþile care au ºtiut ºi au putut trece de limita asistanatului la o adevãratã cooperare între parteneri
nu pot decât sã se bucure de succesul (Lhomel E.
2002; Madelain A., 2004) devalorizat de unii ºi invidiat
de alþii.1
„Cooperarea descentralizatã” nu a stârnit adepþi cãci
ea privilegiazã o procedurã nu foarte uºor de acceptat
– ºi cu atât mai puþin de pus în practicã –, nici pentru
unii, nici pentru alþii. Este însã una dintre singurele ce
permit rezolvarea problemelor printr-o conºtientizare a
situaþiei reale în care ne gãsim. Adevãrata dezvoltare ºi
creºtere nu se poate face decât în astfel de condiþii,
mai ales în cazul mediului rural.
Este important, prin urmare, sã reconsiderãm toate
problemele întâlnite, toate întrebãrile stârnite de implicarea directã în medii locale diferite, rãspunsurile
aduse unor probleme noi care se ridicã odatã cu
evoluþia actualã a societãþii. Departe de a fi o miºcare
„moartã”, ONG-ul OVR este o structurã recunoscutã de
organizaþiile internaþionale ºi de autoritãþile româneºti.
Pentru a rãmâne credibilã ºi a veni în întâmpinarea
noilor nevoi ale populaþiilor rurale, OVR ºi-a
reconsiderat practicile ºi acþiunile în mod constant.
Întâlnirile de la Sãliºte se înscriu în acest context evolutiv „normal” pentru OVR-I – deja din 2003 –, dar au
cãpãtat o dimensiune diferitã deoarece este pentru
prima datã când aceastã reuniune internaþionalã a fost
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organizatã de OVR-Ro care s-a reconstituit în mod progresiv în cadrul structurii actuale. Delegaþia românã,
foarte consistent reprezentatã, a pus ºi mai mult în evidenþã importanþa descentralizãrii miºcãrii ºi „recentralizarea” ei în jurul OVR-Ro.

1. Întâlnirile OVR-I de la Sãliºte:
descentralizare ºi regrupare
De la crearea sa, miºcarea OVR a trecut prin trei
etape esenþiale (scopul meu nu este de a scrie aici o
istorie detaliatã ci de a arãta cum miºcarea cetãþeneascã s-a gestionat într-o opticã a dezvoltãrii).
Asociaþia iniþialã, o Asociaþie fãrã scop lucrativ (ASBL)
de drept belgian, avea o structurã centralizatã: o coordonare centralã puternicã impulsiona filialele sale din
diferite þãri unde „înfrãþirile” se puseserã în practicã
ºi/sau planifica obiectivele de atins.
Pe de o parte, partea internaþionalã, condusã de doi
membri permanenþi însãrcinaþi cu coordonarea de
ansamblu – în asociere cu diferitele filiale nationale
ºi/sau regionale (în cazul Belgiei) – de redactarea ºi de
prezentarea dosarelor în faþa instituþiilor europene
(CEE, CE, UE) în scopul obþinerii de credite vizând a
susþine diferitele proiecte pentru întreaga structurã. De
cealaltã parte, diferitele filiale nationale/regionale coordonau legãturile de „înfrãþire”, apoi de „parteneriat”
între comunele respective ºi satele româneºti cu care
se aflau în colaborare.
O primã schimbare s-a produs în mijlocul deceniului
90, prin descentralizarea asociaþiei ºi trecerea la o
coordonare regionalizatã. Fiecare filialã OVR naþionalã
avea o însemnãtate egalã ºi gestiona nu numai propria
sa structurã – în interiorul fiecãrei þãri – dar participa ºi
la gestionarea structurii internaþionale. Pentru comparaþie cu lumea politic instituþionalã am putea spune
cã s-a fãcut trecerea de la un sistem „unitar centralizat”
la un sistem „federal”. În acel moment ONG-ul OVR a
devenit ºi o Asociaþie Internaþionalã fãrã scop lucrativ,
marcând cea de-a treia etapã a evoluþiei sale.
Direcþia acþiunii rãmâne preponderent pe axa
Europa occidentalã – România care, între timp, se con-
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stituise în asociaþie, OVR-Ro.
Nu mai existã o structurã internaþionalã ºi filiale naþionale/regionale, ci
grupãri ce formeazã structura internaþionalã. Fiecare este responsabil de organizaþia sa proprie ºi deleagã reprezentanþi care se reunesc la intervale regulate pentru a regla problemele la nivel internaþional ºi pentru a participa – în
ceea ce le priveºte – la gestionarea dosarelor depuse pe lângã diverse instituþii.
Implicarea umanã este mult mai exigentã, deoarece, pe viitor, persoanele
ce asigurau permanenþa vor dispãrea. Nu trebuie sã mai existe cheltuieli de
structurã permanente. Din acest motiv, noile statuturi – elaborate progresiv la
cererea diverselor filiale – nu prevãd fonduri specifice la nivel internaþional,
fiecare trebuie sã îºi susþinã proiectele ºi sã acopere cheltuielile în funcþie de
diversele angajamentele. Se acordã, deci, o mare libertate angajamentului personal ºi responsabilizãrii fiecãrei coordonãri locale. ªi încredere în fiecare dintre ele.
Demersul actual vizeazã recentrarea miºcãrii internaþionale pe România,
pentru a-i asigura un rol de coordonare pe care trebuie sã îl joace – dacã ONGul se vrea unul responsabil ºi matur – ºi pe care poate sã îl joace dacã îi dãm
mijloacele sã o facã. Întâlnirile de la Sãliºte s-au înscris în aceastã reflecþie ºi
în aceastã evoluþie decisivã a OVR-Ro.
Funcþionarea OVR-Ro este primordialã în aceastã nouã structurã; ea trebuie asiguratã atât în ceea ce priveºte existenþa unui posibil reprezentant permanent cât ºi a echipei de voluntari (chiar ºi în condiþiile României actuale)
care sã asigure atât coordonarea Comitetului naþional român cât ºi
recunoaºterea sa de cãtre autoritãþi.
Anul 2004 a marcat o turnurã decisivã în evoluþia asociaþiei OVR-Ro. În
urma discuþiilor de la Sãliºte se aºteaptã a fi luate decizii importante.
Se poate discuta îndelung asupra avantajelor ºi inconvenientelor fiecãrui
sistem, dar întrebãrile ne aduc mereu în jurul celor trei axe de reflecþie, toate
legate între ele: a.) cele ce privesc conþinutul, adicã structura ºi organizarea
OVR-Ro; b.) cele ce privesc sediul social al OVR, ca memorie ºi vitrinã; c.)
problema susþinerii financiare a OVR-Ro.

A. Funcþionarea OVR-Ro
De la Adunarea generalã de la Bacãu, de acum doi ani, evoluþia OVR-Ro a
fost foarte pozitivã, între altele, graþie ºi colaborãrii strânse între OVR-I ºi OVRRo. Trebuia continuat pe aceastã cale ºi trebuiau implicaþi ºi mai mult
partenerii români.
Structura OVR-Ro. Asociaþia a trebuit sã înveþe sã se organizeze pentru a
deveni credibilã ºi recunoscutã de autoritãþi, printre altele prin modificarea
statutului pentru a-l face compatibil cu noile legi româneºti. Numele oficial al
OVR-Ro în România este: Asociaþia Naþionalã a Comitetelor ºi Satelor
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Româneºti. Numele oficial nu conþine cuvântul „opération” ci numai „villages
roumains”. Întrebarea se pusese deja asupra pãstrãrii cuvântului „operaþiune”
ce nu mai corespundea realitãþii actuale. Putem sã luãm în considerare modificarea lui pãstrând totuºi sigla OVR, cãci, în România, OVR este perceputã ca
un model de funcþionare în ceea ce priveºte descentralizarea.
Noile legi au permis o implicare mai mare a societãþii civile dar au ºi mãrit
fiscalitatea structurilor asociative. OVR-Ro este una dintre primele organizaþii
ale societãþii civile, ºi, spre deosebire de altele, nu este afiliatã niciunui partid
politic!
La Bacãu, o echipã puternicã ºi motivatã s-a format în scopul constituirii
Consiliului de administraþie al ONG-ului. Acest comitet naþional român trebuia
sã organizeze ºi o permanenþã de câteva ore pe sãptãmânã la sediul oficial al
asociaþiei. Este necesarã o mai mare vizibilitate publicã prin prezenþa OVR-Ro
la reuniunile oficiale, precum cele de tip „Forumul ONG-urilor”, organizate de
guvernul român sau la zilele „Carte blanche”, organizate de Centrul cultural
francez din Bucureºti. În cele douã cazuri, trebuia asiguratã o reprezentare
pentru ca OVR-Ro sã fie recunoscutã oficial.
Organizarea OVR-Ro. În cadrul Adunãrii generale de la Bacãu, rãspunsul
dat de partenerii români a fost unul concret: ne-am putut baza pe 130 de
delegaþi activi! În cazul în care preºedintele OVR-Ro ar fi indisponibil (datoritã
alegerii sale ca primar) se pune cu ºi mai mare acuitate problema permanenþei.
Cine urma sã asigure continuarea OVR-Ro în România? Trebuie sã existe o
coordonare perfectã între OVR-Ro ºi OVR-I pentru a permite Comitetului
naþional român sã se structureze: este imperativ ca OVR-Ro sã se bazeze pe
mai multe persoane. Chestiunea permanenþei rãmâne subsidiarã în aspectele
prezentate mai sus, dar a fost lãsatã în plan secund datoritã urgenþei de a avea
un sediu social recunoscut de cãtre autoritãþile române.

B. „Casa OVR”
Toþi membrii prezenþi la Sãliºte conºtientizaserã problema sediului, pentru
cã subiectul fusese abordat cu ºase luni înainte la o întâlnire OVR-I la Mons,
în Belgia, în mai 2003: un sediu era indispensabil pentru ca OVR-Ro sã nu se
mai mute aºa de des, mai mult de trei ori de la crearea OVR-Ro!
De îndatã ce va exista un sediu propriu, am putea dezvolta anumite
acþiuni, precum o reþea de informare pentru partenerii occidentali ai OVR (care
fãceau în mod intens apel la OVR-Ro!) ºi pentru alþi consultanþi. Primele rezultate ar fi dus la dezvoltarea altor proiecte.
Ba mai mult, crearea unei „Case OVR” în România ar fi permis consultarea
documentelor ce au stat la baza OVR. Aceste documente existã peste tot în
diferitele filiale naþionale/regionale, inclusiv scrisorile scrise de partenerii occidentali cãtre Ceauºescu, în 1988. Existã posibilitatea de a dezvolta o „bazã
tehnicã” care ar creea o imagine puternicã a miºcãrii Opération Villages
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Roumains în România. Aceastã punere în valoare este primordialã.
În cadrul întâlnirii delegaþiilor naþionale ale OVR ce a avut loc la Paris, în
februarie 2004, aceastã situaþie a fost îndelung discutatã ºi importanþa ei s-a
dovedit primordialã pentru trei tipuri de motive:
– Casa OVR ca „birou” OVR-Ro. Sfârºitul convenþiei dintre Fundaþia ruralã
a României (FRR) ºi OVR-Ro, ca ºi plecarea eventualã a preºedintelui OVRRo, punea în mod acut problema transferului întregului material al asociaþiei.
Deocamdatã, documentele de lucru sunt repartizate în mai multe locaþii, în
diferite oraºe ale României, ºi în casa actualului preºedinte al OVR-Ro. Este
nevoie de un local în care membrii OVR-Ro sã poatã lucra într-o manierã
coerentã, constantã ºi structuratã. Existenþa sediului este importantã pentru
consiliul de administraþie ºi pentru a pãstra acele resurse umane de care dispune OVR-Ro. „Casa OVR-Ro” ar trebui sã se gãseascã în centrul raportat la
diferitele asociaþii afiliate la OVR-Ro.
Ea ar trebui sã rãspundã nevoilor actuale ale reþelei ºi, mai ales, sã asigure
o permanenþã regulatã, aºa cum am amintit mai sus.
Casa OVR ca loc al memoriei OVR. În 15 ani, din epoca întâlnirilor de la
Sãliºte s-a scris istorie în cadrul OVR: atât în ceea ce priveºte OVR-I, dar ºi
diferitele filiale naþionale ale OVR. Fiecare filialã deþine documente „istorice”
care ar fi bine sã fie grupate într-un singur loc. Documentele din România se
gãsesc în trei locuri diferite. Credibilitatea unei ONG româneºti nu þine numai
de stabilitatea sediului sãu ci ºi de a putea oferi resurse pentru cercetare.
Proiectul regrupãrii arhivelor miºcãrii – pe care l-am prezentat deja – a devenit
indispensabil datoritã rolului jucat de Opération Villages Roumains în istoria
României de azi. Percepþia în România a „faptului istoric” al ONG-ului OVR
este recunoscut ca atare de mai mulþi istorici români. (Bãrbulescu M., 1998)2
Acþiunea OVR este deja un fapt istoric. Implantarea arhivelor devine astfel
importantã, deºi nu neapãrat urgentã.
Ceea ce poate pãrea banal în Occident este în mod deosebit important în
România pentru credibilitatea OVR-Ro ºi recunoaºterea sa oficialã de cãtre
autoritãþi.
Casa OVR ca „vitrinã” a OVR-Ro. Se constatã în România actualã o marginalizare a asociaþiilor ºi a vieþii asociative de cãtre instituþiile locale. Acestea
fiind mai bine structurate ºi posedând mai mulþi bani tind sã recupereze asociaþiile civice în folosul statului. Structura asociativã este mai bine reprezentatã
ºi implantatã în teritoriu decât instituþiile statului. Este astfel important pentru
OVR-Ro sã se facã recunoscutã oficial, în funcþie de noua legislaþie românã,
în cadrul structurii actuale a vieþii asociative din þarã. Pentru asta este nevoie
de o adresã oficialã corespunzând sediului social al asociaþiei – ºi nu doar o
adresã poºtalã. Acest criteriu este important pentru credibilizarea în faþa
instanþelor oficiale, naþionale ºi locale; aºa cum este necesar ca OVR-Ro sã fie
recunoscutã ca „Asociaþie fãrã scop lucrativ de utilitate publicã”.
Achiziþionarea unei „Case OVR” a devenit un obiectiv inconturnabil. În acest
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scop s-a ajuns la un acord de principiu al delegaþiilor diferitelor filiale OVR
naþionale, ºi la unanimitatea membrilor prezenþi în Consiliul de administraþie al
OVR-I la Paris, „pentru a cumpãra o casã ce va fi transformatã în sediul social
al OVR-Ro ºi care sã fie proprietatea OVR-Ro”.

C. Chestiunea finanþãrii OVR-Ro
Tot în aceastã perioadã, au avut loc schimburi intense ºi prelungite privind
asigurarea finanþãrii OVR-Ro ca ºi obþinerea unei clãdiri (Clãdiri ale altor asociaþii? La vremea respectivã se puteau cumpãra uºor clãdiri cu 5000 de euro).
Promisiuni de sprijin financiar al OVR-Ro au fost fãcute de toate filialele
naþionale/regionale pentru a cumpãra casa OVR-Ro (OVR-CFB/DGB Belgia
francofonã ºi germanofonã, OVR-CH, OVR-F, OVR-NL) ºi pentru a asigura
sprijin financiar de cãtre OVR-CH ºi OVR-FR. Fiecare filialã s-a angajat sã
lanseze pe plan intern o subscripþie generalã pentru a face rost de fondurile
necesare. O formulã despre care s-a vorbit ar fi fost aceea de a achiziþiona
„cãrãmizi simbolice” pentru a construi „Casa OVR”, dar se lãsa libertate
fiecãrei filiale în acest sens.
Problema banilor nu a fost niciodatã uºor de tratat în cadrul OVR-I, atât
datoritã realitãþilor financiare diferite ale filialelor naþionale cât ºi voinþei (sau
lipsei acesteia) de a se implica în proiecte ce nu le privesc direct.
Se punea problema acordãrii încrederii OVR-Ro ºi a oferi mijloacele de acþiune în proiectele locale, dar ºi posibilitatea de a gestiona problemele globale
în interesul membrilor români ai OVR...
Este o chestiune de încredere ºi de a rãspunde noilor nevoi ale þãrii. Aceste
probleme au fost deja abordate la Adunarea generalã a OVR-I din 2002 de la
Crissier, Elveþia. Unii dintre membri au dorit sã ºtie care vor fi raporturile între
OVR-I ºi OVR-Ro în condiþiile în care OVR-Ro va avea deplinã responsabilitate financiarã! Nu se mai rãspundea cu prioritate nevoilor noastre occidentale.
ªi ideea a fost lansatã: „E nevoie de o altã abordare: s-a mers pânã la soluþia
„transferãrii” OVR-I; OVR-I se muta în România ºi se punea în serviciul OVRRo. Noul statut se fonda pe România, iar OVR-Ro ar fi supervizat operaþiunile
organizaþiilor OVR occidentale.”3 Nu am evoluat prea mult, ideile au încã
nevoie sã se concretizeze!...

2. Ambiguitãþile ºi dificultãþile relaþiilor la nivel
internaþional ale OVR
Întâlnirile de la Sãliºte au marcat în mod decisiv o schimbare în evoluþia
structurii OVR-I, ca ºi în ceea ce priveºte conºtientizarea a ce este de fãcut
pentru a fi coerent cu percepþiile unora sau ale altora. Ne-am fi aºteptat ca
acestea sã serveascã de detonator – pentru o nouã dinamicã, sau – mãcar –
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o accelerare a ritmului dezvoltãrii sale. Nu s-a întâmplat din nefericire nimic,
iar problemele de lipsã de încredere i-au marcat pe unii membri ai Asociaþiei
la nivel internaþional. Dificultãþi existã ºi la nivel intern în cadrul unor filiale
naþionale/regionale, care se propagã ºi la nivel internaþional. Toate astea au
dus la Adunarea generalã a OVR-I de la Nendaz, Elveþia, din iunie 2006.
Chestiunile de procedurã au devenit preponderente; puncte de vedere personale ºi bine þintite i-au fãcut pe unii sã emitã judecãþi ºi pãreri contrare a
ceea ce stipula Statutul ºi Noul regulament de ordine interioarã (ROI) adoptat
între timp; situaþii inedite au evidenþiat limitele statutului ºi lacunele ROI.
Problemele repetate de procedurã ºi felul în care se propuneau soluþii au marcat debutul unor reacþii în lanþ arãtând cã neînþelegerea profundã care se instalase progresiv a dus încet-încet la reconsiderarea din partea diverselor filiale a
situaþiei ºi evoluþiei reale a structurii internaþionale a OVR ca ºi a poziþiei lor în
cadrul acesteia.
Consiliul de administraþie al OVR-NL a decis, în noiembrie 2006, sã-ºi
suspende participarea la reuniunile OVR-I din pricina impasului provocat de
conflictele interne permanente, cerând totuºi sã fie informat asupra progresului acþiunilor întreprinse pentru a ieºi din impas. Ne era vorba de o „demisie” ci
de o „suspendare temporarã” pentru a da un timp de reflecþie. Acest lucru nu
a împiedicat conducerea OVR-NL sã ducã la bun sfârºit diferitele proiecte pe
care le susþinea, pe plan intern privind coordonarea, ºi nici sã colaboreze cu
alte filiale în legãturã cu proiectele întreprinse împreunã. Este cazul proiectului
„Biserici saxone”, al restaurãrii bisericii fortificate ºi al constituirii muzeului de
la Axente Sever/Frauendorf pus la punct împreunã cu membrii ADR (al Belgiei
neerlandofone) ºi a OVR-CH. Inaugurarea „Muzeului-Cetate” a avut loc în mai
2009, patru ani dupã începerea lucrãrilor de restaurare a incintei fortificate.
Dar, în timp ce responsabilul de proiect ºi secretarul OVR-NL erau în România
pentru inaugurarea atât de aºteptatã, au primit o somaþie din partea preºedintelui OVR-NL ºi o procedurã de retragere a reprezentãrii a fost antamatã
împotriva secretarului ºi trezorierului asociaþiei! Serioase controverse au izbucnit în consiliul de administraþie al OVR-NL care au dus în cele din urmã la desfiinþarea filialei OVR din Olanda.
Disensiunile interne din cadrul filialei OVR-CFB/DGB (Belgia) au condus la
constituirea unei noi asociaþii: Parteneriat Villages Roumains (PVR). Aceasta
viza la început integrarea în OVR-I dar a renunþat în septembrie 2006. Asta nu
i-a împiedicat sã rãmânã angajaþi în sprijinul României, sã susþinã ºi sã
întãreascã relaþiile între asociaþiile lor locale ºi partenerii români, sã colaboreze
direct cu OVR-Ro ºi «sã facã sã renascã istoria participând la proiectul „Casei
Memoriei”» 4 aºa cum i-au scris lui Francis Giurgiu, preºedinte al OVR-Ro ºi în
aceeaºi perioadã, la ºefia rotativã a OVR-I.
Agravarea situaþiei, provocatã de blocajul sistematic ºi de lipsa de încredere
generalizatã, a fãcut ca ºi filiala OVR-CH sã nu mai participe la reuniunile
structurii actuale ale OVR-I. Comitetul OVR-CH a adresat scrisoarea de

190

78.qxd

30.03.2012

18:09

Page 191

demisie structurii actuale în aprilie 2007, regretând cã s-a ajuns aici, în ciuda
prieteniei ºi a realizãrilor din cadrul OVR. Astfel, filiala elveþianã ºi-a exprimat
dorinþa sã continue relaþiile ºi schimburile cu diferitele filiale naþionale ca ºi
voinþa tuturor de a colabora pe dosare ºi proiecte comune.
Nu sunt acestea primele dificultãþi pe care OVR le-a întâmpinat în istoria sa,
de-a lungul celor douã decenii de existenþã, ºi nu se cuvenea a fi trecute sub
tãcere.
Criza actualã prin care trece OVR-I îºi va gãsi rezolvarea dacã spiritul ce a
prevalat pânã acum va renaºte printr-o încredere regãsitã între principalii sãi
protagoniºti. Evoluþia structurii interne a asociaþiei se aflã pe un drum bun de
când noþiunile de descentralizare ºi de recentrare în jurul OVR-Ro au început
sã se concretizeze. Este în logica lucrurilor ca partenerii noºtri români sã coordoneze ansamblul a ceea ce se întreprinde în cadrul OVR! Trebuie schimbate
însã obiºnuinþe, revizuite schemele de funcþionare din cadrul structurii actuale.
Reflecþiile pricinuite de cei 20 de ani de existenþã trebuie sã-i conducã pe membrii asociaþiei – indiferent de nivelul de responsabilitate – sã regândeascã în
profunzime acþiunea ºi angajamentul fiecãruia în teren. Nu existã doar o singurã viziune a dezvoltãrii ºi a cooperãrii...
Este important de constatat cã dificultãþile întâlnite la nivelul structurii
OVR-I nu au avut nici un impact asupra relaþiilor de parteneriat existente între
membrii asociaþiilor locale ºi nici în interiorul coordonãrilor naþionale/regionale!
Legãturile au rãmas puternice, acolo unde contactele umane au depãºit barierele, deoarece au fost oameni de încredere în teren. De-a lungul anilor, membrii OVR au adunat o cantitate impresionantã de experienþã care, în mod logic,
ar trebui sã le permitã sã realizeze multe lucruri în interesul comunitãþilor
rurale. Primii beneficiari, membrii OVR-Ro, precum þãranii ºi întregul mediu
rural românesc nu au o idee precisã despre ce înseamnã „societatea civilã”
tocmai în momentele în care aceasta începe sã joace un rol din ce în ce mai
important în Europa centralã ºi orientalã (Glenn, J.K., 2003, Papp, 2002). O
funcþie importantã a OVR-Ro ar trebui sã fie tocmai cea de conºtientizare a
acestei noi dimensiuni.
Aceastã abordare preocupã pe responsabilii OVR-Ro ºi mai ales pe
preºedintele sãu. „Ce va fi viaþa ruralã româneascã fãrã OVR-Ro?” s-a întrebat el în mai multe rânduri (Giurgiu, 2002). Acum cã „satul românesc se
gãseºte la porþile UE” (Giurgiu, 2003) este evident – ºi devine imperativ – ca
„asociaþia OVR-Ro ºi lumea ruralã româneascã” sã devinã intim legate, având
un obiectiv comun ºi propriu.
Munca OVR-Ro are loc îndeosebi în mediul rural prin coordonarea
activitãþilor regionale ºi naþionale în plan cultural ºi social, având ca prim
obiectiv dezvoltarea agriculturii ºi întâlnirile speciale ale tinerilor: „discuþiile
învârtindu-se în jurul viitorului lumii rurale ºi rolului pe care tinerii îl pot juca.”
(Giurgiu, 2003)
Evoluþia recentã a funcþionãrii OVR-Ro ºi acþiunea concretã în teren au con-
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solidat încrederea pe care membrii comitetului naþional o aveau în aceasta; a
sporit de asemenea credibilitatea imaginii sale în cadrul reþelei asociative a
þãrii; a crescut – mai ales – încrederea pe care autoritãþile þãrii au început sã o
aibã în aceasta, mai ales în ceea ce priveºte acþiunile în mediul rural ºi în legãturã cu populaþiile din acest mediu, fie în perioade de crizã (ca în cazul inundaþiilor din 2005 5 ) sau în implicarea în problemele de fond ale populaþiilor
rurale (precum campania de protecþie a femeilor, din 2002, sau implicarea în
afacerea Roºia Montanã, începând cu 2002).
Originalitatea punctului de vedere al OVR cu privire la oameni ºi la lucruri
nu are pretenþia de a putea ºi nici de a vrea sã rezolve toate problemele, ci de
a însoþi populaþiile rurale pentru ca acestea sã le conºtientizeze ºi sã le susþinã
în angajamentele lor.
Actualmente nu lipsesc ocaziile de a o face! ªi nici intrarea României în UE
nu trebuie sã modifice originalitatea acestui punct de vedere; doar modul de
a-i rãspunde trebuie sã se adapteze datelor noi. Este urgent sã se regândeascã miºcarea OVR, sã se iasã din rigiditatea structurii interne actuale ºi sã
se ofere filialei româneºti a OVR mijloacele de a servi drept legãturã celorlalte
populaþii ale Europei orientale, aºa cum ºi-a exprimat dorinþa.
Aceste activitãþi permit sã se construiascã o nouã imagine o OVR-Ro în
strãinãtate ºi a OVR în România, ºi anume prin dezvoltarea activitãþilor internaþionale iniþiate din însuºi interiorul þãrii, în pofida dificultãþilor semnalate mai
sus. Viziunea asupra situaþiei este simplã ºi nu prezintã nicio amibiguitate:
„mulþumitã acestor activitãþi ºi rolului fondator pe care l-am avut, OVR-Ro este
citatã în diferitele documente istorice oficiale româneºti ca un pionier pentru
dezvoltarea lumii rurale (...) Mi-aº dori ca OVR sã poatã obþine de la UE o
recunoaºtere oficialã ca Organizaþie de cooperare internaþionalã pentru dezvoltarea lumii rurale în România.” (Giurgiu, 2003) Existã deja o recunoaºtere
internã a ONG-ului OVR; ar fi de dorit ca aceastã recunoaºtere sã fie oficializatã internaþional pentru a permite o acþiune facilitatã pe teren, cu atât mai
mult cu cât aceastã cooperare este descentralizatã.
Francisc Giurgiu insistã, în comunicarea sa þinutã la Adunarea generalã
OVR-CH, la Crissier, Elveþia, în mai 2009, ºi asupra faptului cã: „Din 1990,
miºcarea OVR a cunoscut un succes local; ea a creat ºi a scris istoria localã”
– precum ºi – a cimentat în spiritul a milioane de cetãþeni semnificaþia acestor
trei litere OVR (...)”

3. Ce viitor are OVR?
Recunoaºterea oficialã a OVR a avut loc în timpul manifestãrilor pentru sãrbãtorirea a 20 de ani de existenþã a acestei miºcãri, organizate la Bucureºti, în
27-28 februarie 2009. Preºedintele Traian Bãsescu, printr-un decret semnat la
25 februarie, a decernat OVR-I ordinul „Meritul cultural” în grad de comandor,
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în categoria „Patrimoniul cultural naþional”, pentru ansamblul acþiunii întreprinse de 20 de ani pentru protejarea ºi apãrarea satelor româneºti. Mesajul
preºedintelui a fost citit de dl. Cristian Preda, consilier prezidenþial la acea
vreme, la ICR, cu ocazia comemorãrii oficiale a 20 de ani a OVR. Mesajul preciza printre altele: „(…) Ajutorul oferit în 1989 satului românesc, aflat în pragul
sistematizãrii, ameninþat cu dispariþia sau alterarea gravã a identitãþii sale, a
însemnat enorm nu doar pentru prezervarea memoriei culturii naþionale, dar ºi
pentru moºtenirea culturalã europeanã, vatra româneascã reprezentând, de
facto, un element al genezei civilizaþiei pe aceste meleaguri. La 20 de ani de
la înfiinþarea sa, Opération Villages Roumains a fost ºi rãmâne un exemplu
grãitor pentru amploarea ºi forþa proiectelor nãscute din convingere. Aceastã
mânã întinsã naþiunii române, în vremuri de cumplitã ameninþare a identitãþii
noastre, a contribuit la modul în care ne privim ºi ne pãstram propriile noastre
tradiþii. Demersul internaþional dedicat satului românesc a revitalizat spaþiul
rural, a readus în centrul atenþiei prin diversificarea potenþialului sãu real,
salvând vieþi omeneºti de la o existenþã derutantã, încurajând instituþiile locale
în a-ºi clãdi singure reperele unei viitoare reconstrucþii. (…)”6
Aceastã recunoaºtere oficialã ne impune mai multe responsabilitãþi precum
cea semnalatã de dl. Dacian Cioloº, fost ministru al Agriculturii în România ºi
actual comisar european, care lanseazã un apel diferitelor asociaþii OVR pentru a profita de aceste noi posibilitãþi de dezvoltare care constituie strategiile
locale oferite de programele LEADER ale Uniunii Europene: „În cursul celor 20
de ani de existenþã, OVR a devenit un simbol, cel puþin în România. Un simbol
de angajare, de motivaþie, de expresie a democraþiei locale prin acþiuni concrete, în strânsã legãturã cu cetãþeanul, pentru ºi cu cetãþeanul. Acest lucru a
fãcut mult bine societãþii rurale româneºti, pentru cã, la sfârºitul regimului dictatorial, s-a dovedit cã Statul central nu numai cã nu e atotputernic, dar ºi cã
nu poate ºi nu trebuie sã fie lãsat sã facã totul. (...) În numeroase sate, iniþiativele locale legate de acþiuni de dezvoltare ºi-au avut originea în înfrãþiri/cooperãri din sânul reþelei OVR. Ceea ce a lipsit adesea acestor proiecte a fost existenþa unei finanþãri cu scopul de a asigura continuitatea anumitor iniþiative în
cadrul acestor cooperãri, precum ºi o reþea pentru împãrtãºirea unor bune
practici, pentru a da încredere în proiectele cele mai dificile ºi pentru a învãþa
din experienþa celoralþi. (...)” (CIOLOS D., 2009, p. 38)
În spiritul anumitor membri OVR tendinþa actualã este sã se suprime binomul în ceea ce priveºte parteneriatul pentru cã dimensiunea localã este adesea consideratã ca un asistanat. Este util sã spunem cã aceastã abordare nu
corespunde realitãþii; ea poate fi chiar singura abordare ºi singura posibilitate
a unei dezvoltãri reale ºi adevãrate la nivel local în funcþie de voinþa localnicilor.
De altfel, de mai mulþi ani, Francisc Giurgiu ne repetã cã „pentru România este
important ca viaþa asociativã localã (formatã din binomul devalorizat) sã continue sã existe ºi sã se dezvolte. Legislaþia româneascã încurajeazã de altfel
crearea de asociaþii care posedã proiecte cu obiective foarte precise. Fiecare
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asociaþie localã este deci indispensabilã, deoarece ea cunoaºte problemele
concrete ºi ºtie care teme trebuie dezvoltate. Dar trebuie realizatã o muncã
importantã de conºtientizare deoarece, pentru moment, asociaþiile OVR din
România nu iau contact între ele decât când existã probleme.”7
Tendinþa actualã este sã se uneascã cu alte ONG-uri în jurul unor mari
proiecte federative. Este evident cã miºcarea OVR nu trebuie sã rãmânã izolatã ºi cã, în calitate de ONG, ea poate (ºi trebuie în unele cazuri) sã colaboreze cu altele ºi sã ia poziþie cu fermitate ºi claritate. Angajarea sa în cadrul
Roºia Montanã este suficient de elocventã, precum ºi sprijinul explicit ºi
recunoscãtor al Academiei Române, prin „Rezoluþia” luatã la Bucureºti la
colocviul organizat în februarie 2009. Dar Francisc Giurgiu, paralel cu ceea ce
s-a pomenit mai sus, insista în acelaºi timp asupra faptului cã, „în cadrul OVR
trebuie sã ne gândim la modul de a acþiona în viitor. Nu mai avem nevoie de
«coordonãri internaþionale» care sã acþioneze în mod izolat, ci de cooperare în
jurul unor teme ºi totodatã sã nu cãdem în capcana unor megaproiecte.
Trebuie sã rãmânem la mici proiecte ce vizeazã dezvoltarea vieþii rurale.”
Fiecare din filialele naþionale/regionale continuã sã susþinã proiectele iniþiate anterior. Filiala belgianã OVR-CFB/DGB care are acum denumirea de
OVR= „Organisation Villages Réseaux”, organizeazã regulat evenimentul
DELTA 60, un tur ciclist care se înscrie într-un turism tematic care se vrea
solidar, fiecare km parcurs aducând 1 euro pentru finanþarea unui proiect
susþinut de echipa respectivã. Ideea iniþialã era sã se susþinã 60 de proiecte de
dezvoltare, de unde ºi denumirea sa. Prima ediþie a fost un periplu de 3000 de
km pentru descoperirea de „Rivages et visages du Danube” ºi a avut loc în iulie
2005. Expediþia a permis sã se dezvolte 9 proiecte în satele româneºti. O a
doua ediþie a fost prevãzutã pentru vara 2007, tematica fiind problemele apei
legate de chestiunea inundaþiilor care afectaserã România între timp. Formula
s-a schimbat puþin pentru anul celei de a 20-a aniversãri a OVR. Sub numele
„Rouemanie” era vorba sã se descopere regiuni rurale între ªoarº (BV) ºi
Gorneºti (MS) sate partenere ale diferitelor coordonãri. O nouã ediþie a avut loc
în anul 2011, în estul þãrii, de la Vama (SV) la Lãzarea (HR), parcursul traversând graniþa pentru o incursiune în Republica Moldova.
Coordonarea francezã a OVR care se numeºte acum, OVR-Solidarités” a
reluat vechea temã a parcurgerii „Marelui Tur Transcarpatic”. Numeroºi
parteneri instituþionali susþin acest proiect atât în Franþa cât ºi în România ºi
diverºi parteneri financiari au fãcut posibilã viabilitatea cercetãrilor iniþiale.
S-a reluat ºi în 2010 aprofundarea chestiunilor ridicate de tema minoritãþilor
rome atât în Franþa cât ºi pe plan european. Chestiunea fusese deja dezbãtutã
la nivelul OVR-I în Consiliul de administraþie (Paris, septembrie 2006) când
s-a trimis un chestionar Agenþiei naþionale pentru romi din fiecare judeþ din
România pentru a permite localizarea lor precisã.
Aceastã anchetã, organizatã cu ajutorul societãþii civile ºi al asistenþilor
sociali din primãrii, ridicase numeroase probleme legate de ambiguitatea
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acestui tip de abordare. Totuºi Francisc Giurgiu, ca preºedinte OVR-Ro, s-a
propus pe sine ca membru al celulei româneºti a programului finanþat de
ministerul francez al Afacerilor Externe, alãturi de – din partea românã –
primãria din Slobozia (judeþul Ialomiþa) ºi judeþul Dolj, alãturi de slovaci, bulgari
ºi francezi. Proiectul este deci de anvergurã europeanã ºi pune OVR-Ro în
situaþia de a lucra cu þãrile vecine. Dar a fost foarte dezamãgit în martie 2007
când a comunicat mebrilor OVR-I cã nu s-a depus niciun proiect rom în numele
OVR în timp ce 45 000 de euro erau gata de utilizare.
Filiala OVR elveþianã continuã sã rãspundã ºi sã administreze Casa OVR.
Un concurs de împrejurãri a permis unui membru OVR-CH sã moºteneascã
casa unui particular, mare admirator al miºcãrii OVR ºi a ceea ce a putut face
aceasta în comuna sa Ruºii Munþi (MS). Un act de donaþie era pregãtit încã din
2006 care preciza cã aceastã casã va fi în beneficiul OVR România ºi nu a
OVR-I. Actuala coordonare româneascã a OVR a acceptat donaþia precum ºi
principiul de utilizare a casei respectând memoria umanistului care a locuit-o
anterior „pentru a face din ea un loc de întâlnire ºi de schimburi dinamice”.
Aceasta face parte din convenþia semnatã în faþa unui notar în România. Casa
OVR va face parte din patrimoniul OVR, indiferent de denumirea sa viitoare ºi
de statutul juridic – asociaþie sau fundaþie româneascã – în funcþie de noua
viitoare legislaþie. Sunt în continuare discuþii între filialele elveþianã ºi românã
pentru a vedea ce soluþie tranzitorie trebuie adoptatã în aºteptarea noii legislaþii a þãrii.
Dar între timp Casa se renoveazã, se transformã ºi diferite tabere de varã
i-au permis sã rãspundã din plin vocaþiei sale primordiale de loc de întâlnire.
Pe de o parte, contacte între PVR ºi OVR-CH pentru a permite venirea unor
grupuri de tineri care sã participe la ºantierul Casei; pe de altã parte contacte
între OVR-Ro ºi OVR-CH pentru a permite venirea unor tineri din Chiºinãu în
aceeaºi perioadã ºi cu acelaºi obiectiv: Casa OVR ca loc de memorie ºi de
întâlniri.
PVR. Noua asociaþie belgianã creatã în spiritul OVR participã la administrarea Casei OVR ºi îºi continuã demersurile pentru a putea avea acces la
„Memoria OVR” care se aflã la Mundaneum din Mons, Belgia, sub forma unei
cantitãþi de documente neclasate care au fost depuse acolo de unul din membrii fondatori ai miºcãrii, Paul Hermant. În acest context, pentru a da Casei
OVR unul din rolurile creãrii sale, s-ar putea propune ºi crearea unei comisii
internaþionale însãrcinate sã se ocupe de recuperarea arhivei OVR de pe
lângã diferitele noastre asociaþii locale pentru ca aceastã minã de aur de informaþii sã nu se piardã. Aceastã comisie ar permite sã se dea un sens celor care
au încetat orice activitate de parteneriat în binom, oricare ar fi fost motivul, ºi
care astfel s-ar putea reactiva. În plus, preºedintele OVR-Ro este foarte interesat sã participe în mod activ la aceastã cercetare arhivisticã. Sã nu uitam cã
Francisc Giurgiu este angajat în miºcarea OVR de la început ºi cã puþinã lume
cunoaºte mai bine decât el contextul acþiunilor realizate de toate filialele
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naþionale ale miºcãrii OVR.
Partenerii noºtri din filiala româneascã au fost întotdeauna foarte lucizi în
privinþa implicãrii României în procesul de dezvoltare în Europa centralã ºi orientalã. Francisc Giurgiu ne-a spus demult cã vedea în România posibilitatea
de a „întãri dezvoltarea ºi internaþionalizarea parteneriatelor” prin intrarea sa în
UE. „România ar putea fi foarte bine un motor pentru progresul cauzei, aplicându-se altor þãri ceea ce s-a fãcut în România în cadrul parteneriatelor. ªi OVR
ar dobândi efectiv o nouã dimensiune internaþionalã!”8
El a fãcut chiar propunerea ca cele trei litere OVR, înscrise în memoria
românilor ca fiind legate de „Revoluþia din 1989”, sã poatã fi lãrgite cu o semnificaþie care sã-i permitã aceastã deschidere, de exemplu „OVR-Organizaþia
vieþii rurale.”9
În timp ce filiala OVR belgianã ºi francezã au optat în 2010 sã îºi schimbe
Cum filialele OVR belgianã ºi francezã ºi-au schimbat numele în 2010,
fiecare în mod independent, cele douã coordonãri ºi-au dorit sã se apropie mai
mult una de alta, dar ºi de OVR-Ro. Au întrebat dacã puteau deveni membre
cu statut deplin al OVR-Ro. A fi mebru a OVR-Ro indiferent de evoluþia juridicã
viitoare în contextul românesc încã în mutaþie permite sã se depãºeascã încã
o etapã în suita logicã a angajamentului nostru, atribuind mijloace financiare
României pentru a-ºi realiza activitãþile proprii. Suntem convinºi cã proiectele
importante lansate de OVR în România impun implicarea tuturor; de aceea
sperãm ca ºi alte filiale naþionale/regionale sau asociaþii locale sã facã acelaºi
demers ºi sã se alãture OVR în România rãspunzând criteriilor LOR de
acceptare. Faptul de a fi membru cu statut deplin al filialei OVR în România
permite sã se întãreascã cooperarea ºi legãturile de solidaritate care ne unesc.
Este ºi un mod concret de a deplasa centrul de gravitate al OVR în România,
temã tratatã de mulþi ani la ºedinþele OVR-I fãrã ca situaþia sã evolueze în
acest sens.
S-a pus aceastã problemã dupã lungi discuþii la reuniunea dintre cele trei
asociaþii, care s-a þinut la Colfontaine, Belgia, în aprilie 2009, dupã o întâlnire
organizatã de ambasadorul României în Belgia – realizatã cu colaborarea
biroului european al Uniunii Naþionale a Consiliilor Judeþene din România
(UNCJR) – cu ocazia celei de-a 20-a aniversãri a activitãþii OVR. Francisc
Giurgiu ºi-a dat acordul asupra acestei posibilitãþi de aderare a celor douã
filiale la OVR-Ro. Asociaþia româneascã a prevãzut în statut, încã de la
începuturile sale, aderarea unor asociaþii strãine. De altfel, la origine, consiliul
de administraþie al filialei române era compus din români ºi strãini. Demisiile
succesive ale membrilor strãini au fost compensate de numirea unor membri
români reprezentând diferitele regiuni ale þãrii. În plus, aceste adeziuni ar putea
provoca o recunoaºtere europeanã a OVR-Ro, în contextul actual ºi, dupã
aderarea României la UE, acest lucru i se pare foarte important, asociaþia
româneacã trecând astfel de la nivelul naþional la nivel internaþional, ceea ce
ar da o vizibilitate internaþionalã esenþialã pentru OVR-Ro.
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Sigla OVR este sinonimã cu o miºcare de solidaritate care rezistã în timp!
Preºedintele ramurii româneºti a asociaþiei amintea acest lucru cu ocazia unei
priviri de ansamblu asupra traiectoriei parcurse: „(…) OVR a fost primul promotor al formãrii societãþii civile la nivel de sat ºi comunã dupã 1990, iniþiatorul
de comitete locale ºi, mai târziu, de asociaþii ºi fundaþii juridic constituite în
baza legislaþiei de la acea vreme. Dacã pânã în anul 2000 nu se discuta în
termeni ºi date concrete în ceea ce priveºte aderarea României la Uniunea
Europeanã, OVR a fãcut posibil ca peste 100 000 de mii de cetãþeni din satele
ºi comunele din România sã cunoascã ºi sã intre în contact cu realitãþile ºi
democraþiile occidentale. Concret a fost factorul mobilizator al construirii
Europei de jos în sus, având în vedere faptul cã peste 50% din populaþia
României este în mediul rural. Munca de furnicã, efectul bulgãrelui de zãpadã
care a stat la baza ºi conceptul OVR, au fãcut posibile apropierea între
cetãþenii Uniunii Europene, dezvoltarea ºi consolidarea acestor relaþii, si au
deschis o legãtura vie între nivelurile locale de putere ºi cele centrale. (...)”
(GIURGIU F. , 2009, p. 2-3)
Dar pentru viitor? De fapt nimic nu ar trebui sã se schimbe în atitudinea pe
care OVR ar trebui sã o aibã faþã de aceastã populaþie ruralã. Alegerea
diferitelor domenii de angajare ar putea rãmâne aceeaºi, acceptându-se
bineînþeles sã se lãrgeascã în funcþie de cereri ºi de necesitãþi; dar ceea ce trebuie evident sã se schimbe de la intrarea României în UE este modul de a le
finanþa. OVR ar trebui sã îºi pãstreze acest rol de niºã ºi de subsidiaritate în
implicarea sa în societatea actualã: prioritate pentru lumea ruralã pentru cã ea
este predominantã ºi defavorizatã! Neîncrederea iniþialã a fãcut loc evidenþei:
„E o minune: improbabilul dialog a avut loc!” a constatat academicianul ºi scriitorul român Marian Papahagi. Spiritul OVR trebuie sã trãiascã. Ceea ce s-a
aflat la baza acestei miºcãri cetãþeneºti nu trebuie sã se prãbuºeascã
deoarece este vorba în mod esenþial de bogãþia relaþiilor dintre „cetãþenii de
bazã”.10 Dimensiunea umanã trebuie întotdeauna sã primeze asupra celorlalte
când este vorba de comunitãþi socio-economice. Iar satele sunt primele nuclee
ale acestora.
Traducere de Micaela Ghiþescu ºi Claudia-Florentina Dobre

Note:
1. Cf. reacþia unui cititor la articolul lui MADELAIN A., 2004, publicatã pe site-ul
internet al Courrier des Balkans, în rubrica „A vous la parole!”: „Nu neg rolul jucat de
OVR la un moment dat în primii ani ai deschiderii þãrii. ... Din punctul meu de vedere,
regret sã spun cã OVR e moartã” (BALAEN).
2. Cei cinci istorici români considerã cã în privinþa politicii de sistematizare
Opération Villages Roumains este ONG-ul „cel mai eficace pentru cã a atras atenþia
presei ºi a oferit un suport moral poporului român” (BÃRBULESCU M. & al.,1998, p.
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565-567).
3. GONVERS Olivier, OVR-CH, în Procès-verbal de l'Assemblée générale,
Crissier/Lausanne, 23 novembre 2002, p. 2.
4. Scrisoare din 23 septembrie 2006 cãtre preºedintele ºi secretarul OVR-I.
5. Filiala româneascã a fost astfel recunoscutã ca organizaþie de utilitate publicã
de cãtre autoritãþile þãrii.
6. Text publicat ºi în Le Réseau, Publication de l'OVR-CH, Lausanne, Numãr special, Vara 2009, p. 4-5.
7. GIURGIU Francisc în Procès-verbal du Conseil d'administration d'OVR-I, Reims,
10 novembre 2006, p. 5.
8. Textul integral se gãseºte în numãrul special bilingv al Réseau publicat cu ocazia
aniversãrilor de la Bucureºti, OVR, Special 20 de ani, Lausanne, Eté 2009, p. 48-51.
9. ROSSEL Hubert în Procès-verbal du Conseil d'administration d'OVR-I, Paris, 910 septembre 2006, p. 4.
10. Nu trebuie uitaþi adevãraþii fondatori ai Opération Villages Roumains: Dan
ALEXE, Anne BONTEMS, Yves-Luc CONREUR, Calire DALIERS, Daniel de BEER de
LAER, Anne DEGAVRE, Malgorzata DZIERDAWSKA, Paul HERMANT, Jean-Pierre
JACQMIN, Marie-Paule JEUNEHOMME, Vincent MAGOS, Christine MANIET, Eric
MASQUELIER, Nelu NEGRUÞIU, Daniel STAELENS, Serge VERHEYLEWEGEN,
Françoise WALLEMACQ et Daniel WATHELET.
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ROBERTO POMPEU
DE TOLEDO

Svetlana, prizoniera
Svetlana Stalin a murit acum douã luni, în Statele
Unite. Mare surprizã. Pãi, cum aºa, încã mai era în
viaþã? A murit ca o necunoscutã, în necunoscutul oraº
Richland Center (5000 de locuitori), statul Wisconsin,
dupã ce a trãit ca o necunoscutã ultimii 15-20 de ani din
cei 85 care i-au revenit. A fost un timp când fãcea furori.
A fost „þarevna”, mica prinþesã a curþii bolºevice, în anii
de splendoare ai regimului sovietic. A fost tânãra rebelã
cu multe amoruri ºi multe cãsnicii care durau puþin. A
fost piesã a Rãzboiului Rece când a fugit din Moscova
ºi ºi-a gãsit azil în Statele Unite. Mai ales, i-a revenit
rolul sfâºietor de a purta stigmatul de fiicã a
dictatorului, ºi nu a unui dictator oarecare, ci a aceluia
care îºi disputã cu Hitler titlul de comandant al celui mai
mare mãcel din secolul XX, Iosif Stalin. Am fost toatã
viaþa o prizonierã politicã a numelui tatãlui meu, a spus
unui ziar din Wisconsin, într-unul din ultimele ei
interviuri. Iatã un personaj care, spre ghinionul ei, a trãit
în viaþa realã rolul pe care personajele lui Shakespeare
ºi ale grecilor, spre norocul lor, le-au jucat în confortul
scenei.
Copilãria la Kremlin a semãnat cu „cea a unei familii
aristocratice din epoca victorianã”, i-a spus lui Simon
Sebag Montefiore, unul dintre cei mai recenþi biografi ai
tatãlui ei. În ºcoala rezervatã pentru copiii „granzilor”
regimului, pupitrul ei era singurul lustruit de profesori.
Când unul din aceºti „granzi”, cum se întâmpla des, era
arestat sau ucis, profesorii îi fãceau gentileþea de a
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muta pe copilul nefericitului în altã clasã. O cruþau de
inconfortul de a convieþui cu inamicul tãticului. Mama
ei, Nadia, a murit când ea avea 6 ani. Pentru Svetlana,
ca ºi pentru populaþia sovieticã în general, fusese
victima unei apendicite. A aflat adevãrul – sinucidere –
dupã zece ani, dintr-o publicaþie în limba englezã.
Elevã bunã, a stãpânit engleza de timpuriu. Inteligentã,
în epoca aceea a început sã-ºi dea seama de ceea ce
se petrecea în jurul ei. ªi totuºi tatãl ei o iubea mult. O
rãsfãþa, o arãta musafirilor. I-a arãtat-o lui Winston
Churchill, în cursul vizitei pe care englezul a fãcut-o la
Moscova, în timpul rãzboiului.
De-a lungul anilor, în interviuri ºi în cele douã
autobiografii pe care le-a scris, îºi numea tatãl monstru
ºi îl trata cu tandreþe. În 1953, când a fost chematã de
la o orã de francezã la cãpãtâiul dictatorului, victimã a
unui atac cerebral ce avea sã-l ucidã, l-a sãrutat ºi a
simþit pentru el „mai multã tandreþe ca niciodatã”. În anii
60, deja divorþatã de douã ori, s-a îndrãgostit de un
indian care trãia la Moscova, Brajesh Singh. Nu a primit
aprobarea sã se mãrite cu el, dar, când Singh a murit,
i s-a permis sã-i ducã cenuºa în India în 1967. La New
Delhi a cerut azil la Ambasada Statelor Unite. A fost un
eveniment care a zdruncinat lumea. Au urmat interviuri
cu denunþãri ale regimului de la Moscova ºi cãrþi de
mare succes, pe lângã gesturi spectaculoase precum
arderea publicã a paºaportului sovietic.
În fine, pacea? Departe de asta. Oricât ar fi încercat,
carcera de fier care o þinea ca pe cea mai intimã dintre
prizonierele lui Stalin nu s-a înmuiat. Una dintre
tentative a fost, tocmai, sã-ºi schimbe numele. A
adoptat numele mamei ei ºi a devenit Svetlana
Alliluieva. Cãsãtorindu-se, în Statele Unite, cu William
Peters, asistent al arhitectului Frank Lloyd Wright, a
devenit Lana Peters. Mai mult decât schimbarea
numelui nu era decât schimbarea amorurilor. ªi, mai
mult decât schimbarea amorurilor nu era decât
schimbarea oraºului ºi a þãrii. Viaþa ei în Occident a
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constat doar într-un permanent du-te-vino dintr-un oraº
american într-altul, ºi din Statele Unite în Anglia ºi
viceversa, în Franþa ºi viceversa. Între o schimbare de
domiciliu ºi alta – surprizã – în 1984 se întoarce la
Moscova. A sosit vorbind de rãu Occidentul ºi spunând
cã fusese o marionetã în mâinile CIA. Dupã doi ani a
fãcut cale întoarsã ºi, ajungând în Statele Unite, a
afirmat cã declaraþiile ei de la Moscova au fost prost
interpretate.
Sã o considerãm o oportunistã ºi o dezechilibratã
poate fi o parte a adevãrului. Dar existã ceva mai
profund ºi fatal. La fel cum îºi schimba numele, ºi
schimba ºi þara ºi oraºul, cãuta ºi o poveste pentru
viaþa ei, fãrã sã o gãseascã. Ea nu a fost fiica unui tiran
obiºnuit, ca fiii lui Ghadafi ºi Mubarak, simpli profitori ai
puterii ºi averii tatãlui lor. Aceºtia niciodatã nu vor
deveni personaje de tragedie. Le lipseºte sfâºierea
interioarã din care sunt dãltuite personajele de
tragedie. Svetlana o avea, ºi asta îi conferã un titlu de
nobleþe. Ultimul act al dramei a fost surpriza ºtirii
despre moartea ei – nu din cauza morþii în sine, ci
pentru cã pãrea sã fi murit de mult. De ani de zile
rãmãsese iremediabil în urmã.
Traducere de Micaela Ghiþescu

Notã:
Vezi în revista Memoria, nr. 42, articolul semnat de
Svetlana Alliluieva despre tatãl sãu, Stalin.
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IN MEMORIAM

Vlad Alexandru
Brussescu
(1921-2012)
Înalt, zvelt, elegant – în timp de pace.
Brav, devotat, neînfricat – în rãzboi.
Neaplecat, neînduplecat, sãritor – în gulagul românesc.
Discret, credincios Coroanei, om al Bisericii – în exil.
Aºa l-am cunoscut, aºa povestesc cei cu care a fost
prieten în ºcoalã, cei cu care a fãcut rãzboiul,
închisoarea, lagãrul, aºa l-am apreciat ºi eu în cei
aproape 25 de ani de prietenie temeinicã.
Vlad Alexandru Brussescu, “Brussi”, cum i se
spunea.
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S-a nãscut la 20 septembrie 1921 într-o familie de
militari. A urmat Liceul Militar “Nicolae Filipescu” de la
Mânãstirea Dealu (în aceeaºi clasã cu Marele Voievod
Mihai de Alba Iulia), apoi Liceul Militar “Mihai Viteazul”
de la Târgu Mureº.
În 1940 a intrat la ªcoala Militarã de Cavalerie
“Regele Ferdinand” de la Târgoviºte. A fost înãlþat la
gradul de sublocotenent la 10 mai 1942.
A fãcut rãzboiul întâi pentru eliberarea Basarabiei ºi
Bucovinei de Nord, apoi pânã în stepa calmucã. A fost
prezent în cadrul Diviziei a 5-a Cavalerie de sub
comanda generalului Corneliu Carp, în luptele pentru
apãrarea Iaºiului.
În Vest, a luptat pentru eliberarea Ardealului de Nord
ºi pânã în Cehoslovacia, în Munþii Tatra, cu grupul 32
Cercetare din cadrul Diviziei 9 Infanterie condusã de
generalul Ioan Stoicãnescu (Vulturul).
Dupã luarea puterii de cãtre comuniºti, la ordinul
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Moscovei, Vlad Alexandru Brussescu a plecat din
armatã.
ªi-a câºtigat pentru început existenþa ca ºofer de
camioane. Arestat, a colindat prin mai multe închisori,
fiind eliberat în 1964, din zarca Gherlei.
Împreunã cu alþi foºti deþinuþi, printre care locotenentul Ioan Pantazi, cãpitanul de marinã Coca
Apostolescu, a fost trimis cu domiciliu forþat la Salcia ºi
Stoeneºti, în lagãrele morþii din Deltã.
A rezistat toþi aceºti cumpliþi ani cu voinþã ºi credinþã,
neînduplecare, hotãrât sã nu cedeze nici barbariei, nici
terorii, nici ademenirilor. Toþi cei care l-au cunoscut,
care au fost cu el, nu au decât cuvinte de laudã faþã de
comportamentul lui Vlad, dupã cum reiese ºi din cele
spuse ºi scrise de Florin Pavlovici, Alexandru Ivasiuc,
Ion Varlam.
Odatã eliberat, a muncit tot pe camioane, unde s-a
distins prin hãrnicie ºi putere de muncã, devenind ºef
de coloanã.
Cu gândul mereu la libertate, a reuºit în 1983 sã
ajungã în Occident, la München. Aici a mers la prietenul sãu Ion Pantazi. La München l-am întâlnit ºi eu
ºi ne-am împrietenit.
Locuiam nu departe. L-au primit cu tot sufletul soþia
mea, Gabriela, mama mea, Ecaterina Carp (soþie de
cavalerist), bãiatul meu, Mihai. Nu lipsea de la nicio
sãrbãtoare, venea adesea singur sau atunci când invitam ºi alþi prieteni. Noi mergeam o datã, de douã ori pe
sãptãmânã la el.
Fuma mult ºi eu îi þineam isonul, trãgând din pipã.
Sorbeam câte o þuicã ºi ne aminteam...
Nu-l cunoscusem în þarã, drumurile noastre
fuseserã diferite. Dar locurile, oamenii, momentele
erau de multe ori aceleaºi. ªi dincolo de anii care ne
despãrþiserã, constatam cã aveam aceleaºi pãreri,
aceleaºi credinþe, aceleaºi aspiraþii.
Aici, la München, era prezent la manifestãrile
româneºti, la serbãrile naþionale sau culturale. Nu a lipsit de la manifestaþiile împotriva demolãrii satelor ºi
cartierelor orãºeneºti. Nu lipsea nici de la bisericã.
Spre sfârºitul vieþii, sãnãtatea începuse sã îi dea de
furcã. Stãtea mai mult în casã. Nici nu mai vedea bine.
În ultimii doi ani, nu se scula din pat decât rareori.
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Vechilor noastre discuþii le-a luat locul un dialog în care
mai mult eu povesteam în timp ce el tãcea.
În ultimele ºase luni a suferit mult. L-am dus chiar ºi
la spital de douã ori. Era îngrijit de organizaþia CARITAS prin îngrijitorii ce veneau de 2-3 ori pe zi.
De Crãciunul 2011, am fost cu Gabriela în vizitã la
Mihai, fiul nostru, ºi familia sa. Când m-am întors la
München, de 1 ianuarie, am mers la Vlad sã aflu cum îi
merge ºi sã ciocnim un pahar de ºampanie. În loc de
“La mulþi ani”, m-a întâmpinat cu aceste cuvinte:
“Mircea, nu mã mai pot miºca.” Am chemat Salvarea. A
fost dus la spitalul din apropiere de unde nu s-a mai
întors acasã.
Refuza sã mãnânce. Obiºnuia sã bea limonadã ºi
sã sugã bomboane acriºoare. Îl vizitam aproape zilnic.
La 4 februarie m-am dus sã îl vizitez cu o doamnã de
la CARITAS, care se ocupa de îngrijirea lui. Dormea,
sub influenþa tratamentului, ºi încercãrile noastre de al trezi nu au avut succes. Ne-am hotãrât sã îl vizitãm a
doua zi, lãsându-l în paza unei fotografii de-a lui în uniformã de ofiþer. A doua zi, duminicã, 5 februarie 2012,
am fost chemat la spital ºi mi s-a comunicat cã “Herr
Brussescu ist gestorben.”
L-am înmormântat în ziua de 27 februarie din pricina birocraþiei, în cimintirul de nord al oraºului, Nord
Friedhof, de faþã fiind mai mulþi prieteni, soþia ºi fiul lui
Ion Pantazi, familia Petre Cristea, dna Elfriede Mayer ºi
prietenul ei, dl. Mureºean (cunoscuþi în lagãrul unde au
locuit împreunã când a venit la München), doamna de
la CARITAS, Mary Georgescu (vãduva fostului director
de la Radio Europa Liberã, Vlad Georgescu), Ion
Dumitru de la Asociaþia Culturalã, “Apoziþia”, Gabriela,
soþia mea.
Slujba religioasã a fost rostitã de pãrintele Ioan Irinel
Fãrcaº de la biserica “Sfinþii Petru ºi Pavel” din
München.
Pe sicriu era o coroanã de trandafiri roºii, galbeni ºi
albaºtri, precum drapelul nostru. Eu am depus o jerbã
de flori ciclamen (culoarea cavaleriei).
Când a fost depus sicriul în capelã s-a cântat din nai
“Ciobanul singuratec”, o melodie cum nu se putea mai
potrivitã...
La mormânt s-a mai fãcut o rugãciune ºi s-a
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împãrþit, dupã vechea noastrã datinã, colivã, vin, þuicã.
Bãiatul familiei Cristea a presãrat pe mormânt nisip
adus de la Marea Neagrã.
Aici îºi doarme somnul de veci cel care în tradiþia
Cavaleriei Române a fost „Ofiþer ºi Cãlãraº”: Vlad
Alexandru Brussescu.

Mircea Carp
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ION VARLAM

Cãpitanul
Vlad Brussescu
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La 5 februarie a încetat din viaþã, la München, cãpitanul de cavalerie Vlad Brussescu, una din figurile luminoase din ultimii ani ai universului concentraþionar
românesc. Depãºise cu puþin vârsta de nouãzeci de ani
ºi de câtãva vreme era suferind.
Era cunoscut printre colegii de detenþie sub porecla
de “Captain”, pe care o datora felului sãu, deloc afectat, de a fi. Vlad se remarca prin eleganþa naturalã a
aspectului sãu fizic, calmul sãu flegmatic, falsa superficialitate cu care relativiza tot ce era grav, discreþia sa
ironicã ºi umorul sãu aparte, un cocktail de însuºiri ce
aminteau figurile ofiþerilor britanici din romanele lui
André Maurois ºi din nuvelele lui Somerset Maugham
sau Edgar Rice-Burroughs.
Simplu ºi natural, se fãcuse cunoscut pe front –
ambele fronturi, cãci luptase pânã la poalele
Caucazului ºi armistiþiul de la 9 Mai 1945 l-a prins la
porþile Dresdei – ca bun camarad ºi se distinsese ca
om de curaj. Acelaºi simþ deosebit al solidaritãþii în faþa
adversitãþii ºi aceeaºi fermitate în identificarea
duºmanului ºi determinarea poziþiei faþã de acesta i-au
adus repede simpatia ºi afecþiunea celor care-i
împãrþeau soarta, în celulã la Gherla sau la munca
forþatã, în lagãrele de la Periprava ºi din Insula Mare a
Brãilei. Þinuta sa ºi stoicismul lui vesel contribuiau la
ridicarea moralului ºi întreþinerea optimismului celorlalþi, fãcându-le mai suportabilã soarta.
Aceastã sportivitate a omului care þine la tãvãlealã
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îl fãcea popular în rândurile tineretului ºi a avut ca efect
cooptarea lui spontanã în grupul care a reuºit, vreme
de aproximativ un an, sã exercite ceea ce pot literalmente numi “o dictaturã moralã” asupra celor 1.5002.000 de deþinuþi politici câþi populau în 1959-1960
lagãrul de muncã silnicã de la Salcia. Acest grup se
aglutinase în jurul unui nucleu format din intelectuali de
calitate, ale cãror þinutã ºi atitudine erau considerate,
atunci ºi acolo, a fi exemplare – deci demne de urmat.
Cei doi “corifei” în jurul cãrora gravitau membrii prin
care se difuza influenþa acestui grup în interiorul lagãrului erau Ion Omescu ºi Alexandru Ivasiuc, dramaturgul-filosof ºi literatorul-eseist de mai târziu. Pe lângã ei
i-aº mai aminti, fãrã a încheia lista, pe actualul preot
unit Matei Boilã, pe poetul Andrei EisenbraunCahuleanu-Ciurunga, pe viitorul epistemolog Iulian
Paºaliu ºi pe pictorul ªtefan Constantinescu, al cãror
rol era mai discret dar nu mai puþin activ. Pe lângã
acest grup se adunase un cerc numericeºte mai important de adepþi ºi de susþinãtori, format mai ales din studenþi ºi tineri admiratori – aparþinãtori ai celor mai
numeroase relaþii de camaraderie ºi reþele de solidaritate din lagãr. Printre aceºtia se numãrau ºi ConstantinFlorin Pavlovici – autorul celei mai memorabile naraþiuni de detenþie, dupã cea a lui Ion Ioanid – ºi Alexandru
Mihalcea, care a publicat ºi el o serie de cãrþi despre
Gulagul românesc. Tinerii constituiau “cureaua de
transmisie” prin care se exercita autoritatea moralã
spontan recunoscutã de covârºitoarea majoritate a
celor care adoptau normele de comportament ilustrate
prin pilda celor care le propãvãduiau. Printre cei care
au adoptat ºi practicat cu mai mare constanþã dar ºi cu
mai multã modestie aceastã pedagogie a exemplului
ca mod de a rezista eforturilor fãcute în vederea depersonalizãrii ºi a dezumanizãrii care trebuiau sã ducã la
capitularea noastrã în faþa duºmanului, în mâinile
cãruia ne aflam, a fost ºi Vlad Brussescu.
Când l-am întâlnit la Periprava, în vara lui 1959, el
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era un proaspãt puºcãriaº de aproape patruzeci de ani
iar eu, la cei douãzeci ºi unu de abia împliniþi, mã
lãudam cu cei trei ani deja petrecuþi la închisoare. Siliþi
de împrejurãri sã convieþuim înghesuiþi într-un spaþiu
restrâns printre oameni cu care nu ne descoperiserãm
încã nimic comun – puhoiul þãranilor condamnaþi pentru
a fi rezistat la încheierea manu militari a colectivizãrii –
ne-am fost la început mutual antipatici. El era victima
prejudecãþilor mele cu privire la ofiþerii de cavalerie, iar
eu îl agasam prin felul de a mã purta bãþos, de puºti
îngâmfat, total nepotrivit situaþiei. Mai ales cu gardienii
ºi cu cei care-mi pãreau cã se aflã de cealaltã parte a
“liniei de front ”, pe care-i tratam ca pe niºte duºmani
infiltraþi ºi nu ca pe niºte camarazi de suferinþe. Izolarea
de mediul þãrãnesc cu care nu prea puteam comunica
din lipsã de culturã ºi preocupãri comune a contribuit la
apropierea ºi solidarizarea noastrã. Când am ajuns la
Salcia în toamna aceluiaºi an deveniserãm deja
prieteni, ceea ce mi-a permis sã determin adoptarea
rapidã a lui Vlad de cãtre prietenii mei mai vechi,
regãsiþi aici, cu care stãtusem la Jilava sau la Gherla
înainte de a fi “scos la muncã”, ºi dintre care cei mai
mulþi erau studenþi.
Vlad s-a purtat cu mine ca un frate mai vârstnic,
încercând sã mã protejeze. Mai ales împotriva mea
însumi, cãutând cu mult tact sã-mi cenzureze
frecventãrile pentru a mã face sã înþeleg în ce mãsurã
simpatiile intempestive ºi prieteniile nepotrivite pot
dãuna reputaþiei, în ciuda satisfacþiilor pe care aceste
asocieri le pot aduce orgoliului celor care vor sã-ºi
afirme social bãrbãþia. Bun psiholog, a ºtiut sã-mi
orienteze elanurile cãtre manifestãri mai puþin sterile ca
sã nu zic inutil de costisitoare, reuºind sã o facã fãrã
a-mi da sfaturi, ca sã nu-mi lezeze îngâmfarea pe care
încã nu învãþasem sã o deosebesc de mândrie. Îi sunt
cu atât mai recunoscãtor cã a fãcut-o într-o perioadã a
vieþii în care aº fi avut nevoie de poveþele afectuoase
ale bãrbaþilor din familie, cu cât am aflat, mult mai
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târziu, cã era cu adevãrat mândru de mine. Mi-a fãcut,
la o vârstã la care ºcoala vieþii îmi îngãduise de mult sã
verific valoarea mea realã, cel mai mare compliment ce
mi-a fost fãcut vreodatã, despre care mãrturisesc cã nu
mã aºteptasem niciodatã sã-l primesc. Când colegul ºi
prietenul sãu Mircea Carp, director la Europa Liberã,
care mã cunoºtea numai de la telefon, agasat de
exigenþele mele privitoare la ºtirile transmise pe unde,
pe care nu le putea satisface, l-a întrebat pe
Brussescu: – Vlade, spune-mi ce fel de om este
prietenul tãu Ion Varlam?”, Vlad a reflectat o clipã, apoi
i-a dat urmãtorul rãspuns: “– Dac’ ar fi fost cu noi, la
Cotul Donului sau la Stalingrad, Ionicã nu s-ar mai fi
întors: ar fi pierit într-o misiune de sacrificiu!
Vlad s-a stins în exil unde a plecat pentru a-ºi regãsi
prietenul din totdeauna, departe de care nu îºi avea
rostul: Ion Pantazi, colegul sãu de liceu ºi de regiment,
complicele aventurilor de tinereþe ºi pãrtaºul meritelor
dobândite prin acþiunile îndrãzneþe întreprinse pe front.
La scurtã vreme dupã sosirea în Germania l-a pãrãsit
nevasta. Însingurat de dispariþia lui Pantazi, izolat
printre strãinii a cãror limbã nu o stãpânea ºi
simþindu-ºi sfârºitul aproape, dorea sã vinã sã moarã
la Bucureºti, în mijlocul amintirilor, lângã cei câþiva
camarazi de detenþie care n-au fugit de comuniºti.
Circumstanþele n-au fost favorabile îndeplinirii acestui
ultim deziderat. A avut însã norocul sã gãseascã în soþii
Mircea ºi Gabriela Carp, de a cãror vecinãtate plinã de
solicitudine a beneficiat, sprijinul solid ºi cãlduros de
care avea nevoie pentru a cunoaºte sfârºitul senin la
care aspira.
Dumnezeu sã te odihneascã, Vlade dragã, dându-þi
somnul liniºtit al bravilor care ºi-au fãcut cu cinste
datoria, o performanþã amplu subliniatã de modestia
sub care te-ai ascuns mereu de gloria care te urmãrea.
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IN MEMORIAM

ªerban RãdulescuZoner
(1929-2012)

Colaboratorul ºi prietenul nostru s-a stins din viaþã
chiar în zilele când eram pe cale sã încheiem acest
numãr al revistei Memoria.
Nãscut într-o familie cu mulþi fruntaºi liberali, care au
trecut prin temniþele comuniste, a fost urmãrit de
Securitate ca membru al Tineretului Liberal, participând
la diferitele manifestãri din perioada 1945-1947. A
reuºit, rãmânând în clandestinitate timp de 11 ani, sã
evite arestarea, care a avut loc, chiar pe stradã, în
1959.
Condamnat iniþial la 5 ani de temniþã grea, pentru
“uneltire contra ordinii sociale”, în urma recursului
Procuraturii militare pedeapsa i-a fost majoratã cu încã
un an.
A fost deþinut la penitenciarele din Ploieºti, Galaþi,
Jilava, precum ºi în lagãrele de muncã Salcia,
Stoeneºti ºi Strâmba din Balta Brãilei. Eliberat în 1962
prin graþiere, a refuzat sã colaboreze cu Securitatea.
Dupã 1989 a fost deputat CDR (1992-2000) din partea
Partidului Alianþei Civice (PAC), pânã la ieºirea acestui
partid din coaliþie.
Membru al Alianþei Civice din 1996, a fost preºedintele ei o anumitã perioadã.
Cartea sa, A fost un destin (Amintiri, mãrturii,
deziluzii), este o oglindã a atitudinii ºi activitãþii sale atât
înainte cât ºi dupã 1989.
Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!
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Mãrturii despre
„fenomenul Piteºti”
Interviu cu Aristide Ionescu, supravieþuitor
al macabrului experiment de la Piteºti
Aristide Ionescu, fost deþinut politic, condamnat la 4 ani de
închisoare pentru cã a sprijinit Rezistenþa anticomunistã din
munþi, a acceptat sã acorde un interviu cu privire la
„fenomenul Piteºti” a cãrui victimã a fost în mod direct, dar ºi
cu privire la modalitatea în care un asemenea episod istoric
a fost receptat de cãtre societatea contemporanã, raportându-se astfel la necesitatea unei cunoaºteri autentice a istoriei recente din partea noastrã.

Domnule Ionescu, existã o distincþie între “fenomenul
Piteºti” ºi “experimentul Piteºti”? Dacã da, care ar fi
aceea?
Nu este nicio diferenþã. Numai ca denumire unii
l-au numit experiment, iar alþii fenomen. ªi de
ce? Cei care l-au numit experiment poate cã
sunt contestaþi de cei care spun cã a fost
fenomen, pentru cã experimentele sunt mai
multe, dar fenomenul a fost unul singur.
Cum vedeþi modalitatea în care societatea româneascã
de dupã 1989 s-a raportat la „fenomenul Piteºti”?
Atât timp cât în manualele de istorie nu se scrie
istoria adevãratã, nu putem sã fim liniºtiþi cã nu
se va repeta. De ce? Pentru cã el trebuie
cunoscut ca o crimã împotriva umanitãþii care
nu mai trebuie repetatã. Asta a stat ºi la baza
hotãrârii mele de a face notãrile imediat dupã ce
am ieºit din închisoare ºi nu cred cã a mai fãcut
cineva aºa atunci. Numai cã dupã un timp
memoria se estompeazã ºi majoritatea au scris
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târziu ºi nu ºi-au mai amintit date esenþiale. ªi
din aceastã cauzã apar ºi contradicþiile, iar
scrierile sunt subiective. Sã ºtiti cã acum nu se
scrie istoria cea adevãratã pentru cã nu se
vorbeºte despre ideologia criminalã comunistã,
cã în fond aºa este. Nu vor sã vorbeascã pentru ca sã nu se afle. A condamnat Bãsescu
comunismul în Parlament. A apãrut pe urmã oficial la noi o lege în care sã fie condamnat? Nu.
Existã? Nu. Au apãrut manuale de istorie. Pãi
sã vã dau un exemplu cu manualele. Într-adevãr, în 1999 se scrie o istorie cu girul a 29 de
profesori universitari, doctori în istorie care
aratã adevãrata istorie a comunismului. La
pagina 123 scrie aºa: “Emil Bodnãraº, 19041976, membru al Biroului Politic PCR, ofiþer
NKVD pe lângã Petru Groza, calitate în care
deþinea ºi controlul asupra serviciului secret de
informaþii, primea ordine direct de la Moscova ºi
le transmitea Guvernului. A fost una din persoanele cheie în aplicarea modelului sovietic în
România.” În anul 2000 s-a predat, în felul
acesta foarte puþini profesori au avut curajul s-o
predea, a apãrut în librãrii, dar în anul 2001 a
fost retrasã ºi este retrasã ºi acum. Acum a
apãrut o istorie alternativã. Pãi, vã întreb eu pe
dvs.: mai cunoaºteti vreun popor pe acest glob
care sã aibã istorie alternativã? Eu cred cã nu.
Noi românii avem istorie alternativã, ceea ce
este foarte grav.

213

Care este pãrerea dvs. în legaturã cu poziþia lui Virgil
Ierunca faþã de experimentul Piteºti, pe care nu a ezitat sã-l facã cunoscut prin Radio Europa Liberã?
Virgil Ierunca a luat mai multe interviuri, însã eu
cred cã nu a reuºit sã pãtrundã cele mai subtile,
sã zic aºa, efecte asupra psihicului individului.
Nu a reuºit pentru cã nu a trecut prin ele. ªi
când i s-au povestit de cãtre unul ºi de cãtre
altul, prin selecþia pe care a fãcut-o, ca unul
care nu a trecut prin ele, nu putea sã o facã
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foarte obiectiv. A fost influenþat de materialul
care i-a fost prezentat. E meritul lui cã a fãcut-o
printre primii, dar în ceea ce priveºte fundamentarea, rãmân unele completãri de fãcut.
Cum aþi caracteriza în câteva cuvinte cartea dânsului,
“Fenomenul Piteºti”?
Are meritul cã a scris-o la ora aceea, însã în
ceea ce priveºte descrierile în amãnunt, ele
sunt influenþate de subiectivismul celor cãrora
le-a luat interviu.
Dintre supravieþuitorii care au scris despre fenomenul
Piteºti, care este autorul pe care îl consideraþi cel mai
edificator, cel mai aproape de adevãr, care pãtrunde cel
mai bine experienþa?
Aici trebuie sã facem douã paralele. Din punctul
de vedere al prezentãrii torturilor fizice, sunt mai
mulþi care le-au prezentat, dar în ceea ce
priveºte torturile psihice, cel mai autorizat este
doctorul Nicu Ioniþã, medic psiholog care a trecut prin torturi ºi care a publicat cartea
Psihotrauma de detenþie ºi urmãrile ei. Aceasta
este una dintre cele mai valoroase lucrãri. Iþi
aratã efectele torturilor. Torturile toate, când au
fost concepute, au urmãrit efectul psihologic
asupra individului. Sã vã dau numai un exemplu. Eu am fost în torturi cu fiul judecãtorului de
aici din Piteºti, ºi dupã aceea s-a eliberat ºi el,
a avut o condamnare ceva mai mare ca mine, el
a lucrat aici la petrochimie, eu am lucrat la altã
întreprindere, ºi pe stradã ne evitam. Dupã
1989 m-am dus la el ºi i-am spus: “Bãi, Romicã,
acuma a trecut ce a fost, în sfârºit. Ce-þi doreºti
tu pentru viitor?” ªi ºtiþi care a fost rãspunsul?
“Nu-mi doresc decât sã-mi pot face o casã dacã
reuºesc, sã mã abonez la un ziar pe care sã
mi-l punã în cutie, sã fac o cutie de poºtã la
poartã ºi sã nu mai vorbesc cu nimeni nimic cât
mai trãiesc.” ªi atunci am stat ºi m-am gândit:
iatã efectul psihic asupra unuia care a trecut
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prin torturi. Deci n-a putut sã înlãture nimic, atât
de mult au influenþat asupra psihicului sãu
metodele astea studiate, încât l-au inhibat pentru tot restul vieþii. ªi mulþi dintre ei astãzi încã
se tem de comunism. Durerea aceea încã nu
ºi-au putut-o împrãºtia total. Sunt foarte puþini
care luptã ca sã se afle adevãrul. Vor mai bine
sã nu se bage. Frica, instinctul de conservare al
individului încã opereazã asupra lui. E ceva mai
puternic decât spiritualul.
Cum aþi caracteriza raportul dintre conºtiinþa
româneascã contemporanã ºi tragedia “experimentului
Piteºti”?
Mai întâi e necesar ca “Experimentul Piteºti” sã
devinã cunoscut, altfel nu poate exista un raport cu
conºtiinþa româneascã. Trebuie ca “Experimentul
Piteºti” sã fie predat în învãþãmânt aºa cum a fost
el, sã fie cunoscut obligatoriu, ca dupã aceea
societatea viitoare sã creeze condiþiile ca aceastã
barbarie, numitã de Soljeniþîn “cea mai teribilã barbarie contemporanã”, sã nu se mai repete.
Credeþi cã românii ºi-au asumat „Experimentul Piteºti”
ºi au înþeles natura diabolicã a celor care au plãnuit, au
permis ºi au pus în practicã aceste lucruri?
Nu. Atât timp cât în România în funcþiile importante
sunt fiii celor care au comis crimele, istoria nu poate
sã fie predatã în aºa fel încât sã cunoascã poporul
crimele care s-au produs. Întâi trebuie predate
tineretului ºi apoi dezbãtute în publicaþii. În publicaþii au apãrut, dar când tu nu predai obligatoriu
tineretului, în niciun caz poporul nu poate sã
cunoascã aceste crime ºi sã-ºi formeze o pãrere.
Însã ceea ce este foarte grav este faptul cã oamenii
nu ºtiu cã teza asta a comuniºtilor – a lua de la
fiecare dupã capacitate ºi a da fiecãruia dupã nevoi
– e falsã de la început.
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În Piteºti sau în celelalte închisori prin care aþi trecut, în
general deþinuþii se afiliau, se organizau pe criterii de
apartenenþã politicã? Formau grupuri omogene din
punctul de vedere al convingerilor, fie ele politice sau
religioase?
În ceea ce priveºte arestãrile ºi condamnãrile celor
care s-au opus comunismului, ele nu s-au fãcut pe
criteriul apartenenþei la un partid sau altul, ci pentru
gradul de naþionalism pe care l-a avut fiecare,
pregãtirea lui de naþionalist. Nu s-au fãcut grupãri
pe partide la nivelul deþinuþilor. Deci dacã veþi
cerceta sã vedeþi cine a rezistat, o sã gãsiþi acolo
un legionar, o sã gãsiþi un þãranist, o sã gãsiþi un
sionist. ªi sioniºtii au suferit. Sau un þãranist sau un
liberal. Nu, nu s-au fãcut în niciun caz distincþii,
decât pe gradul de naþionalism al fiecãruia ºi asta a
fost diferit, în funcþie de ocupaþie, de genele pe
care le-a avut, de gradul de pregãtire intelectualã,
de gradul de cunoºtinþe pe care le-a avut despre
istorie.
Cine a rezistat mai bine torturilor? Caracterele simple,
omul simplu, dar posesor al valorilor tradiþionale
româneºti primite prin educaþia oferitã de familie ºi de
ºcoalã, sau caracterele sofisticate, complexe, cei care
aveau un ego puternic, cei care erau orgolioºi?
În ceea ce priveºte rezistenþa, cred cã aici a stat la
bazã gradul de intensitate în credinþã al fiecãrui
individ, pentru cã cei care au avut o educaþie religioasã mai puternicã au suferit cel mai mult ca
urmare a metodelor satanice aplicate asupra lor.
Luaþi numai cazurile pe care le vedeþi aici1:
împãrtãºirea de Paºte cu fecale, Naºterea lui Iisus
în ziua de Crãciun în care un deþinut este pus pe o
tinetã sã-ºi facã treaba mare cu pãtura în spate ºi
noi sã ne închinãm cã s-a nãscut Iisus. Vedeþi dvs.,
într-un interviu pe care l-am dat odatã am spus cã
ºi Satana ar fi putut învãþa de la cei care au aplicat
„Experimentul Piteºti”, unele torturi pe care nici el
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nu le ºtia. Urmãreau sã-L înfrângã pe Dumnezeu
din inima omului, iar posibilitatea de a-þi mai face
semnul crucii nu era decât cu limba în cerul gurii.
Biserica Ortodoxã Rusã a canonizat toþi detinuþii
politici din Rusia. Credeþi cã figuri reprezentative ca
Valeriu Gafencu, Ioan Ianolide, Radu Gyr, Vasile
Voiculescu ºi mulþi alþii ar trebui sã fie canonizaþi de
cãtre Biserica Ortodoxã Românã?
O sã vã indic punctul de vedere care cred eu cã
este cel mai credibil ºi mai puternic în acest sens.
Cel al lui Dan Puric. Gãsiþi la el tocmai problema
asta. Existã o paralelã extraordinarã între martiri ºi
cei care au fost uciºi prin aceste torturi. Atunci când
erai în „Experimentul Piteºti”, cand erai în torturã, ai
fi cãutat neapãrat sã te sinucizi ca sã scapi de torturile care urmau, dar nu puteai. Nu aveai nici
mãcar acest drept. Pe când cei care au fost uciºi
i-au pus cruce ºi gata, însã aici voiai tu sã mori, sã
scapi, pentru cã erai chinuit de torturi fizice ºi
morale. Torturi fizice la care erai supus, dar ºi
morale pentru cã trebuia sã bagi în închisoare pe
cineva ºi apãreai în procesul respectivului ca martor.
Sunteþi de accord cu afirmaþia Pãrintelui Arsenie
Papacioc, conform cãreia “comunismul a umplut cerul
de sfinþi”?
Da. Categoric.
1 Domnul Aristide Ionescu îi aratã celui care îl intervieveazã coperta unei lucrãri care înfãþiºeazã metode
dezumanizante de torturã folosite de torþionari.
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Memoria în prezent
Simpozionul
„Experimentul Piteºti – reeducarea prin torturã”
Ediþia a XI-a, 30. IX – 2. X. 2011
În perioada 30 septembrie – 2 octombrie 2011 a avut
loc ediþia a XI-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, Institutul de Investigare
a Crimelor Comunismului ºi Memoria Exilului
Românesc–Bucureºti, Centrul de Investigare a
Crimelor Comunismului din România – Bucureºti,
Fundaþia Culturalã „Negru Vodã” – Fãgãraº ºi Institutul
Român de Istorie Recentã – Bucureºti.
La aceastã ediþie au participat peste 40 de deþinuþi
politici din þarã ºi strãinãtate care au supravieþuit
regimului de exterminare din România ºi Basarabia în
anii dictaturii comuniste însumând sute de ani de
detenþie politicã. S-a menþinut ºi anul acesta tendinþa
din ultimii ani, fiind prezenþi mai puþini foºti deþinuþi
politici decât în anii trecuþi, o parte din ei trecând la cele
veºnice, iar alþii fiind grav bolnavi. Au fost în schimb mai
mulþi tineri istorici ºi de alte specialitãþi, inclusiv
specialitãþi de profil tehnic, elevi de liceu, studenþi,
doctoranzi, preocupaþi de tematicile simpozionului, în
mod deosebit de „Experimentul Piteºti”.
Ca ºi la ediþia a X-a, simpozionul s-a desfãºurat în
douã secþiuni:
Secþiunea I – „Experimentul Piteºti – reeducarea
prin torturã”;
Secþiunea a II-a – „Lirica de detenþie anticomunistã”.
La festivitatea de deschidere a simpozionului au fost
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prezenþi circa 200 de participanþi în Sala Mare a
Primãriei din Piteºti.
Simpozionul a fost deschis de profesor universitar
dr. ing. Ilie Popa, chairman-ul simpozionului, care, ca ºi
la ediþiile anterioare, a evocat semnificaþia ºi importanþa
deosebitã a evenimentului, solicitând asistenþei
pãstrarea unui moment de reculegere în memoria
tuturor victimelor comunismului, inclusiv a foºtilor
deþinuþi politici participanþi la ediþiile anterioare, dar
trecuþi la cele veºnice în ultimul an. A evocat memoria
unor mari personalitãþi ale culturii ºi ºtiinþei româneºti
din þarã ºi strãinãtate care au simþit gustul amar, hidos
al puºcãriilor comuniste. A mulþumit apoi participanþilor
ºi tuturor celor care au contribuit la realizarea acestor
serii de manifestãri. În continuare a invitat sã ia
cuvântul câteva dintre personalitãþile participante la
deschidere.
Invitaþi de onoare au fost: Valentina Sturza,
preºedintele Asociaþiei Foºtilor Deportaþi ºi Deþinuþi
Politici din Republica Moldova (AFDDP); scriitorul
Vasile Bâcu, preºedintele Societãþii pentru Cultura
Româneascã „Mihai Eminescu” din Cernãuþi, Ucraina;
Mircea Carp, Germania; dr. Marius Oprea, preºedintele
Centrului de Investigare a Crimelor Comunismului din
România.
Au luat cuvântul: dr. Tudor Pendiuc, Primarul
Primãriei municipiului Piteºti; Gheorghe Davidescu,
Prefectul judeþului Argeº; Valentina Sturza; Mircea
Carp; Octav Bzoja, Preºedinte al AFDPR; dr. Marius
Oprea; dr. Spiridon Cristocea, Director al Muzeului
Judeþean Argeº; scriitor Micaela Ghiþescu, preºedintele
Fundaþiei Culturale MEMORIA Bucureºti; Sergiu
Rizescu, preºedinte AFDPR Argeº; Constantin Marþian,
preºedinte Alianþa Civicã Bucureºti ºi alþii.
Vorbitorii au subliniat importanþa ºi semnificaþia cu
totul deosebite ale evenimentului atât pentru generaþiile
prezente cât ºi pentru cele viitoare ºi au mulþumit
organizatorilor ºi participanþilor. În cuvântul lor,
vorbitorii au subliniat atât efortul deosebit al unor
supravieþuitori, oameni cu vârsta înaintatã, cât ºi a unor
persoane mai tinere care nu au trecut prin închisorile
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comuniste, remarcând în mod special efortul
Comitetului Fundaþiei Culturale Memoria – filiala Argeº,
pentru organizarea acestor manifestãri menite a scoate
la luminã ororile ce au avut loc în timpul dictaturii
comuniste, astfel încât asemenea fapte care au condus
la degradarea majorã fizicã ºi psihicã a omului sã nu se
mai repete. De altfel a fost dezavuatã orice fel de
dictaturã. În încheiere ºi-au manifestat dorinþa ca
aceste manifestãri sã continue ºi în anii urmãtori.
În ultima parte a festivitãþilor de deschidere s-a dat
citire câtorva mesaje primite din partea unor mari
personalitãþi ale culturii ºi spiritualitãþii româneºti din
þarã ºi din diaspora (Franþa, Statele Unite ale Americii,
Australia, Elveþia, Germania), unele trecute prin
închisorile comuniste sau dizidenþi remarcabili ai
dictaturii comuniste, printre care: Dennis Deletant,
Cicerone Ioniþoiu, Doina Cornea, ªerban Papacostea,
Ana Blandiana.
Un grup de elevi de la Colegiile Naþionale „Nicolae
Bãlcescu” ºi „Zinca Golescu” din Piteºti au oferit flori
foºtilor deþinuþi politici trecuþi prin „reeducãri“.
În încheiere doamna Micaela Ghiþescu a lansat
numãrul dublu 72/73 al revistei „MEMORIA–revista
gândirii arestate”, iar domnul Mihai Lungeanu de la
Radiodifuziunea Românã a prezentat secvenþe din
teatrul radiofonic „Constantin Noica, Rugaþi-vã pentru
fratele Alexandru”.
Ca ºi în ediþiile anterioare, dupã încheierea
festivitãþilor de deschidere a avut loc vizita
participanþilor la fosta puºcãrie de deþinuþi politici din
Piteºti, în care, privatizatã fiind din anul 1990,
funcþioneazã astãzi douã mari firme de construcþii ºi o
firmã de proiectare în construcþii. Ca de alte dãþi, aici au
avut loc momente emoþionante. Cu ochi umeziþi, s-au
depãnat amintiri, s-au identificat uºi ºi ferestre cu gratii
originale ale unor camere ºi celule de torturã de la
subsol, inclusiv faimoasa “camerã 4 spital” prin care au
trecut mare parte dintre participanþi ºi în care au murit
în torturi greu de imaginat o parte dintre deþinuþii trecuþi
prin „reeducãri”. S-a vizitat apoi complexul monumental
Experimentul Piteºti – reeducarea prin torturã unde s-a
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oficiat o slujbã de pomenire.
În dupã-amiaza primei zile s-a vizitat expoziþia cu
tematica simpozionului deschisã în sãlile Muzeului
Judeþean Argeº. Ca ºi la ediþia de anul trecut, expoziþia
a cuprins mai multe exponate de prezentare a
Institutului Cultural ºi Bibliotecii Române din Freiburg –
Germania ºi o expoziþie de caricaturi „Memoria retinei
gulagului românesc” a artistului plastic Radu Bercea,
fost deþinut politic. Dupã pauza pentru masa de prânz
s-a trecut la prezentarea lucrãrilor, mai întâi în plen ºi
apoi pe cele douã secþiuni, în sãlile Muzeului Judeþean
Argeº.
A doua zi a continuat prezentarea lucrãrilor pe
secþiuni, iar în dupã-amiaza zilei au fost lansate cãrþile:
Basarabia românã la cumpãna de milenii, autor Ion
Buga, editura Universul din Chiºinãu, 2011; Stalin mi-a
furat copilãria, autor Boris Vasiliev, editura BaºtinaRadog din Chiºinãu, 2010. Indrei Raþiu a evocat
personalitatea marelui om politic Ion Raþiu, tatãl sãu,
prezentându-i volumele de note zilnice din perioada:
decembrie 1989-ianuarie 2000. A urmat, ca ºi în ediþiile
anterioare, o masã rotundã cu tematica „Piteºti dupã
Piteºti” – mãrturii, confesiuni la care s-au prezentat
aspecte ale sechelelor sub diverse forme ale detenþiei
anticomuniste din România ºi din alte þãri, sechele
prezente pânã în zilele noastre.
În total s-au prezentat 72 lucrãri care vor fi publicate
în volum, la fel ca cele prezentate la ediþiile anterioare.
Trebuie remarcatã participarea domnului profesor
universitar doctor Victor Grecu de la Universitatea din
Sibiu, conducãtor de doctorat care a finalizat mai multe
teze de doctorat cu tematici legate de detenþia politicã.
Cu aceastã ocazie, Fundaþia Culturalã Memoria – filiala
Argeº în colaborare cu profesorul Victor Grecu ºi alþi
oameni de culturã români, ºi-a propus sã realizeze o
monografie cât mai cuprinzãtoare a liricii de detenþie
anticomunistã de limbã românã. La încheierea
lucrãrilor, s-a adoptat o rezoluþie în 7 (ºapte) puncte
semnatã de participanþii prezenþi.
În a treia zi a simpozionului a avut loc o excursie de
documentare la Mãnãstirea Sâmbãta de Sus.

78.qxd

30.03.2012

18:10

Page 222

Legat de aceastã serie de manifestãri, se pot
remarca urmãtoarele:
Dacã în anul 2000, la sondajul efectuat de doctorul
Alexandru Popescu de la Universitatea Oxford în faþa
fostei puºcãrii de deþinuþi politici din Piteºti pe 50 de
subiecþi piteºteni, din care numai 4 au rãspuns cã ºtiu
unde se aflã fosta închisoare, iar de aºa numitul
„Experiment Piteºti de reeducare prin torturã” nu auzise
nimeni, ediþia a XI-a a simpozionului a fost reflectatã în
aproape toatã presa localã, au fost prezentate
secvenþe la câteva dintre televiziunile locale ºi
naþionale. Se poate constata cã acum acest criminal
experiment a devenit mult mai cunoscut în þarã ºi în
strãinãtate. El este studiat, mai ales din punct de
vedere psihologic, la universitãþile Berkeley ºi Colorado
din Statele Unite ale Americii, probabil ºi la alte
universitãþi ºi instituþii de cercetare cu care avem relaþii
din Elveþia, Germania, Franþa, Anglia, Australia,
doctoranzi ºi masteranzi din aceste þãri ºi din România
colaboreazã cu fundaþia noastrã pentru documentare
în vederea elaborãrii unor teze ale cãror tematici au ca
subiect „Experimentul Piteºti” ºi în general detenþia
politicã anticomunistã.
O parte din volumele editate cu lucrãrile primelor
zece 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 la 35 de
universitãþi, mari biblioteci, publicaþii, oameni de culturã
din Statele Unite ale Americii, Canada, Australia,
Franþa, Elveþia, Germania, Anglia.
Piteºti, 28 octombrie 2011
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Simbolurile Sacrului

Centrul Cultural Italo-Român din Milano anunþã
apariþia Catalogului "I simboli del sacro" (Simbolurile
sacrului"), 24 de pagini color, dedicat expoziþiei cu
acelaºi nume. Ingrijitã de curatoarea Anna Comino,
expoziþia reuneºte opt artiºti români ºi italieni care prin
"operele selecþionate aduce în atenþie douã moduri de
reprezentare a sacrului".
Catalogul beneficiazã ºi de o prefaþã semnatã de
Consilierul pentru Culturã al Primãriei din Pavia, Gian
Marco Centinaio, instituþie care va gãzdui în septembrie 2012 expoziþia în spaþiul Broletto, loc artistic ºi cultural de referinþã al oraºului Pavia.
Catalogul cuprinde imagini din lucrãrile artiºtilor:
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Paolo Bonaldi, Claudio Borghi, Alina Mãrgulescu
Stroie, Albano Morandi, Daniela Nenciulescu, Daniele
Niti Sotres, Simona Teodora Roºca, Daniele Salvalai.
Catalogul ºi expoziþia se bucurã de patronajul
Comunei din Pavia (Asesoratul Marketing Teritoriale ºi
Culturã al Primãriei Pavia) ºi Fundaþia Culturalã
Memoria din Bucureºti. Inaugurarea expoziþiei a avut
loc în decembrie 2011 cu ocazia Zilei Naþionale a
României, inaugurare la care a participat un numeros
public ºi în cadrul cãreia a avut loc ºi un program
artistic dedicat acestei zile.
Editarea catalogului este un proiect susþinut de
Banca Intesa-San Paolo ºi a apãrut la editura Nomos
(Nomos Edizioni) din Milano în o mie de exemplare.
Mai multe despre expoziþie ºi catalog pe site-ul
Centrul Cultural Italo-Român: www.culturaromena.it
*
*

*

“Expoziþia «Simbolurile sacrului» ºi-a luat drept dificilã sarcinã sã facã sã convieþuiascã limbajul expresiv
moºtenit de la iconografia tradiþionalã cu interpretãrile
mai libere ale artei nonfigurative. Nãscutã dintr-o strânsã colaborare între Fundaþia Culturalã Memoria din
Bucureºti ºi Centrul Cultural Român de la Milano, ºi
susþinutã de intervenþia Grupului Intesa-San Paolo,
expoziþia îºi propune, pe de o parte, sã aducã la
cunoºtinþa publicului practica picturii pe sticlã
caracteristicã pentru mica localitate Sibiel din
Transilvania, iar pe de alta sã prilejuiascã o confruntare-dezbatere între ortodoxa Românie ºi catolica
Italie. Cei opt artiºti invitaþi abordeazã tema sacrului
plecând de la Scripturi ºi propunând o lecturã foarte
sugestivã a acestora. Fiecare dintre ei alege un fragment din textele sacre ºi îi dã formã prin intermediul
materiei care îi este cea mai potrivitã. Teodora Roºca,
depozitarã ºi continuatoare a tehnicilor de realizare a
icoanelor pe sticlã, evolueazã pe un teren care îi este
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familiar, în timp ce la ceilalþi ºapte artiºti este vorba de
o mãrturie legatã de competenþele lor curente. Cinci
dintre ei (Paolo Bonaldi, Claudio Borghi, Daniela
Nenciulescu, Daniele Nitti Dotres, Daniele Salvalai)
sunt sculptori puri, ºi evolueazã în cele trei dimensiuni
ca sã dea corp unor structuri simbolice descãrnate ºi
uscate. Bonaldi abordeazã tema Patimilor, Borghi pe
cea a Rãstignirii, Nenciulescu Buna Vestire, Nitti Sotres
Piatra unghiularã, Salvalai Joia mare. Albano Morandi
ºi Alina Mãrgulescu Stroie sunt artiºti mai eclectici: ei
propun o interpretare multiplã a crucii ºi o viziune a
spiritului. Ceea ce în icoane este recognoscibil ºi
bogat în detalii (sunt ilustrate într-o manierã simplã ºi
didacticã numeroase episoade din Vechiul ºi Noul
Testament), în transpunerea abstractã este înveºmântat în aluzii metaforice nu întotdeauna intuitive ºi cu
referiri nemijlocite.
Este un important prilej de a deschide o fereastrã
spre noi lecturi interpretative ale unei simbologii
exploatate pânã acum în toate variantele posibile.
Riscul este de îndepãrtare de la stricta referinþã
teologicã ºi filosoficã, dar cu avantajul sondãrii unui
teren încã în formare. Mecenatului iluminat îi revine
sarcina sã profite de aceastã atractivã oportunitate ºi
sã dirijeze comanditarii publici ºi privaþi spre soluþii de
cercetare.
Expoziþia, cu un caracter itinerant (la toamnã va
putea fi vizitatã la Broletto, în Pavia), este într-o
evoluþie permanentã: în fiecare etapã a parcursului
expoziþional artiºtii se vor confrunta cu noi lucrãri care
se vor adãuga nucleului originar de opere propuse la
prima ieºire în public din decembrie 2011.”
Anna Comino
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Am mai spus-o: una dintre primele instituþii edificate de comuniºti de îndatã ce-au pus
mâna pe putere în România (6 martie 1945) a fost instituþia-puºcãrie. Harta de faþã aratã
locurile „onorate" de aceastã instituþie de bazã a regimului comunist. ªi încã nu sunt
toate locurile consemnate. Fiindcã Securitatea a mai avut locurile ei de detenþie prin
fiecare oraº mare sau mic, ba chiar în foarte multe comune. O hartã care ar
consemna cu exactitate toate aceste locuri de suferinþã româneascã ar
apãrea complet neagrã. Baza acestui gulag românesc a fost pusã de
Gheorghiu-Dej. Atunci a ºi cãpãtat amploare acest gulag de inspiraþie
sovieticã. Când a venit Ceauºescu la putere, acest gulag a cunoscut
un oarecare declin. Pozând într-un „comunist cu faþã umanã",
cosmetizare necesarã ca sã facã bunã impresie Occidentului,
Ceauºescu a început sã mai renunþe la zidurile închisorii
propriu-zise, fãrã însã a renunþa la teroare. Teroarea lui era
mai nuanþatã, fiindcã el nu-ºi mai înlãtura adversarii cu
glontele tras în ceafã, ci prin alte metode, chipurile mai
„blânde", precum: accidente de maºinã, sinucideri
simulate, iradieri, expulzãri peste graniþã etc.
În memoria þãrii locurile consemnate pe harta de faþã
au rãmas ºi vor rãmâne. Unele puºcãrii au o tristã ºi
înspãimântãtoare faimã. Aºa au fost Jilava, Sighet,
Râmnicu Sãrat, Piteºti, Galaþi, Caransebeº, Aiud,
Gherla etc. în unele dintre aceste locuri nu mai
existã azi nici închisori. Aºa sunt, de exemplu,
Râmnicu Sãrat, Caransebeº, Galaþi, Sighet etc.
Ba chiar unele dintre ele, cu zidurile slãbite
în urma diverselor cutremure, sunt
gata sã fie demolate.
Noi credem cã nu
trebuie lãsate sã disparã. Ele
trebuie luate sub îngrijirea
societãþii civile ºi conservate.
Pentru ce conservate? Pentru
cã aceste locuri s-au gravat în
istoria þãrii noastre ca locuri de
suferinþã pentru poporul român
care, în planificarea comunistã,
trebuia sã disparã de pe faþa
pãmântului. Rândurile pe care le
scriem acum vor sã se constituie
într-o invitaþie faþã de acei români care,
având ºi posibilitãþi materiale, pot lua în custodie
o fostã închisoare sau alta, ca sã o poatã
conserva ca atare. Spre neuitarea martirilor
noºtri.
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Unde sunt cei
care nu mai sunt
„Catalogul” celor uciºi
în temniþele comuniste
DUMITRESCU, Constantin-Titi – Funcþionar la
B.N.R. Arestat, a murit în penitenciarul Braºov, în 1946.
DUMITRESCU, Costicã ªt. – nãscut la 15 martie
1908, în Buzãu. Moºier. Arestat, s-a spânzurat în penitenciarul din Buzãu, în 1964.
DUMITRESCU, Florea – Pictor. Arestat, a murit în
timpul detenþiei, în penitenciarul Vãcãreºti.
DUMITRESCU, Gheorghe C. – nãscut în 1892.
Bucureºtean. Arestat, a murit în închisoare, în 1960.
DUMITRESCU, Gheorghe D. – nãscut la 1 decembrie 1903, în comuna Singureni – Giurgiu. Cãlugãr ortodox. Arestat la 1 august 1959. Omorât în timpul
anchetei, la 28 august 1959.
DUMITRESCU, Gheorghe Gh. – nãscut la 25
decembrie 1888. Bucureºtean. Avocat. Arestat la 16
august 1952, în baza Deciziei 1.047/1952. Condamnat
la 3 ani muncã silnicã. S-a îmbolnãvit din cauza condiþiilor de exterminare din lagãr ºi a fost trimis la spitalulpenitenciar Vãcãreºti, unde a murit la 8 februarie 1954
ºi a fost aruncat la groapa comunã.
DUMITRESCU, Gheorghe I. – nãscut la 4 aprilie
1892, în satul Mihãileºti, comuna Popeºti – Olt.
Funcþionar din Târgu-Neamþ. Arestat la 27 august
1959. A murit în penitenciarul Gherla dupã 6 luni, la 23
februarie 1960.
DUMITRESCU, Gheorghe I. – nãscut la 14 decembrie 1894, în comuna Dumitreºti – Vrancea. Membru
P.N.Þ. Arestat la 30 martie 1949. Condamnat la 2 ani
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închisoare. Rearestat la 13 februarie 1959. Condamnat
la 10 ani închisoare, pentru manifestãri duºmãnoase
faþã de regimul socialist. A murit în penitenciarul
Gherla, la 14 iunie 1962.
DUMITRESCU, Gheorghe-Gicã – Arestat, a murit
în lagãrul de exterminare Grindu, în timpul epidemiei de
febrã tifoidã, în 1961.
DUMITRESCU, Grigore-Dorel – Bucureºtean, eminent profesor de drept roman la Facultatea de Drept
din Bucureºti, fost guvernator al Bãncii Naþionale, fruntaº P.N.L. ºi fost deputat. Dat afarã din învãþãmânt în
1947. Arestat în 1949. În mai 1951 a fost adus de la
Jilava la penitenciarul Sighet. S-a îmbolnãvit grav
(probabil un cancer gastric) ºi a fost lãsat sã se chinuie
luni de zile fãrã niciun fel de îngrijire medicalã. La 1
iunie 1955 a fost scos din celulã, practic aproape mort,
pentru a fi dus la spital. Nu se ºtie dacã a ajuns la spital sau a fost aruncat în vreo groapã comunã, mort sau
încã respirând.
DUMITRESCU, Ilie G. – nãscut în 1905. Arestat la
15 august 1952. A murit în lagãrul Peninsula, la 11
ianuarie 1953.
DUMITRESCU, Ioan N. – nãscut la 15 mai 1901, în
satul Colelia, comuna Cocora – Ialomiþa. Moºier.
Arestat la 2 martie 1949. Condamnat la domiciliu
obligatoriu, în Bãrãgan. A murit în timpul executãrii
pedepsei, la 4 octombrie 1961.
DUMITRESCU, Ion – Comisar. Arestat în 1949, a
murit în timpul detenþiei, la penitenciarul Fãgãraº.
DUMITRESCU, Ion I. – nãscut la 30 august 1898.
Arestat, a murit în 1948, în timpul anchetei.
DUMITRESCU, Ion Gh. – Învãþãtor. Arestat în 1959,
a murit în timpul detenþiei la penitenciarul Botoºani.
DUMITRESCU, Ion-Ionel – Ziarist. Arestat, a murit
în penitenciarul Galaþi, în 1949.
DUMITRESCU, Ion-Jenicã – Originar din satul
Dudeºti (desfiinþat, înglobat în municipiul Bucureºti).
Locotenent-colonel. Membru P. N. Þ. Judecat cu lotul
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P.N.Þ. Condamnat la 5 ani închisoare. A trecut prin
penitenciarele Jilava ºi Aiud, iar în perioada 1952-1954
s-a aflat în lagãrul de la Capul Midia. Rearestat în
1957. Judecat împreunã cu un grup de foºti membri
P.N.Þ. care mai þineau legãtura cu Mihai Popovici
(vicepreºedinte P.N.Þ.). Torturat în interminabile
anchete la penitenciarele Malmaison, Jilava ºi în
lagãrele de exterminare. A murit la spitalul
penitenciarului Vãcãreºti în 1963.
DUMITRESCU, Ion-Lazea I. – nãscut la 14 iulie
1907, în satul Voineºti, comuna Lereºti – Argeº.
Bucureºtean. Avocat. A fãcut parte din nucleul
organizaþiei de partizani „Haiducii Muscelului” ºi a luat
parte la discuþiile purtate la Bucureºti cu Gheorghe
Arsenescu ºi Toma Arnãuþoiu. În 1949 a fost
condamnat în lipsã. Prins ºi arestat în 1959.
Condamnat la muncã silnicã pe viaþã (sentinþa 107/19
mai 1959). A murit în închisoare, din cauza torturilor la
care a fost supus.
DUMITRESCU, Manole – Originar din Radna
(localitate componentã a oraºului Lipova) – Arad.
Preot. Arestat, a murit în închisoare.
DUMITRESCU, Marin R. – nãscut la 3 mai 1898.
Domiciliat în comuna Caraula – Dolj. Arestat în 1951.
Condamnat la muncã silnicã. A murit în lagãrul
„5 Culme”, la 3 februarie 1953.
DUMITRESCU, Mihai – Arestat, a murit imediat
dupã condamnare.
DUMITRESCU, Mircea C. – nãscut la 18 octombrie
1922, în Turnu Severin. Avocat. Arestat la 27 iunie
1952. Judecat cu lotul partizanilor din Mehedinþi,
conduºi de Nicolae Trocan. Condamnat de Tribunalul
Militar Craiova la 20 de ani muncã silnicã, pentru
omisiune de denunþ. A murit în penitenciarul Galaþi, la 5
iulie 1959.
DUMITRESCU, Nadejda – Originarã din comuna
Step – Basarabia. Ridicatã de N.K.V.D. A murit în
lagãrele din Siberia.
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DUMITRESCU, Petre – Colonel. Arestat, a murit în
timpul detenþiei la penitenciarul Jilava la 5 mai 1951.
DUMITRESCU, Petre B. – Arestat, condamnat, a
murit la penitenciarul Gherla, în 1959.
DUMITRESCU, Rodica – Originarã din comuna
Livezile – Bistriþa Nãsãud. Împuºcatã la 1 noiembrie
1983, la pichetul de grãniceri de lângã satul Lescoviþa,
comuna Naidãº – Caraº Severin în timp ce încerca sã
fugã din þarã.
DUMITRESCU, Sava Gh. – nãscut la 7 noiembrie
1907, în comuna Bozioru – Buzãu. Bucureºtean.
Comisar-ºef la Prefectura Poliþiei Capitalei. Arestat în
iulie 1949. Rearestat în 1953 ºi anchetat în legãturã cu
Lucreþiu Pãtrãºcanu. Deþinut la penitenciarul Fãgãraº.
La procesul lui Pãtrãºcanu (aprilie 1954) nu a mai fost
adus în faþa instanþei, i s-au folosit doar declaraþiile din
timpul anchetei. (Dupã unele informaþii a murit în timpul
detenþiei, înainte de audiere.)
DUMITRESCU, Teodor – Bucureºtean. Medic.
Arestat, a murit la penitenciarul Gherla, în 1963.
DUMITRESCU, Teodor I. – nãscut la 6 septembrie
1905, în oraºul Gãeºti – Dâmboviþa. Membru P. N. L.
Arestat la 10 august 1952, pentru propagandã contra
orânduirii socialiste. A murit în timpul anchetei în 1963.
Decesul s-a comunicat familiei în 1970.
DUMITRESCU, Vasile – Arestat ºi condamnat, a
murit la penitenciarul Gherla, în 1953.
DUMITRESCU, Vlad – nãscut la 27 aprilie 1945, în
comuna Punghina – Mehedinþi. La 18 iunie 1951 a fost
dus împreunã cu pãrinþii Gheorghe ºi Alexandra ºi cu
fratele sãu Nicolae, cu domiciliu obligatoriu în satul
Mãzãreni, comuna Traian – Brãila, unde a murit la 27
ianuarie 1955.
DUMITRESCU, Victor – nãscut în 1896. Arestat în
1949, a murit în închisoare, în 1951.
DUMITRESCU, Victor D. – nãscut la 8 ianuarie
1896, în comuna Breaza – Buzãu. Bucureºtean,
membru P. N. Þ. Arestat la 8 iunie 1950, sub acuzaþia
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de denigrare a regimului comunist, a murit în timpul
anchetei, la 31 ianuarie 1951.
DUMITRIU, Aurel – Muncitor. Arestat, a murit în
timpul detenþiei la penitenciarul Vãcãreºti.
DUMITRIU, Dumitru – nãscut la 7 februarie 1907.
Portar. Arestat la 27 septembrie 1951. Condamnat pentru uneltire contra ordinii sociale. A murit în închisoarea
Vãcãreºti, la 30 septembrie 1954.
DUMITRIU, Gheorghe V. – nãscut la 23 octombrie
1882, în comuna Bucecea – Botoºani. Arestat în 1951,
condamnat, a murit în lagãrul de la Poarta Albã din
cauza condiþiilor inumane de muncã, la 2 septembrie
1952.
DUMITRIU, Ion – Muncitor, Arestat, a murit în timpul
detenþiei, la penitenciarul Vãcãreºti.
DUMITRIU, Spiru – Fost proprietar al Fabricii de
Ciment din satul Saligny – Constanþa. Condamnat, a
murit imediat dupã eliberare.
DUMITRIU, Svetozar – nãscut în 1889. Arestat în
1950, a murit la închisoare, în 1950.
DUMITROIU, Haralambie – Arestat, a murit în
timpul detenþiei, la penitenciarul Fãgãraº.
DUMITROPOL, Constantin D. – nãscut la 4
septembrie 1893, în satul Suraia, comuna Putna –
Vrancea. Funcþionar în comuna Negru Vodã –
Constanþa. Arestat ºi condamnat la 3 ani de închisoare,
în 1950. A murit în lagãrul de la Poarta Albã, la 8
ianuarie 1951.
DUMITRU, Andrei – nãscut în 1888. Þãran din
comuna Rãzboieni – Neamþ. Arestat, a murit la
penitenciarul Aiud, în 1947.
DUMITRU, Andrei D. – nãscut în 1910, la Bucureºti.
Arestat la 15 septembrie 1949. Condamnat la 3 ani
închisoare. Omorât prin torturã în reeducarea de la
penitenciarul Gherla (camera 98), de Romanescu
Grigore ºi Puºcaºu Vasile, la 12 septembrie 1950.
DUMITRU, Constantin D. – nãscut la 28 septembrie 1900, în comuna Vasilaþi – Cãlãraºi. Muncitor în
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Bucureºti. Arestat în 1951. Condamnat, a murit în
lagãrul „5 Culme”, la 2 februarie 1953.
DUMITRU, Despina – A fost împuºcatã de sovietici
în septembrie 1945, în localitatea Gãeºti – Dâmboviþa.
DUMITRU, Dinu C. – nãscut la 5 octombrie 1895, în
comuna Dor Mãrunt – Cãlãraºi. Þãran. Membru P.N.L.
Arestat în 1958, a murit la penitenciarul Jilava, în timpul anchetei, la 22 martie 1959.
DUMITRU, Gheorghe – Arestat în 1948, a murit la
penitenciarul Gherla, în 1949.
DUMITRU, Ilie – Arestat în 1948. A murit la penitenciarul Gherla, imediat dupã arestare.
DUMITRU, Ilie Gh. – nãscut la 20 februarie 1905.
Bucureºtean. Arestat în 1951, a murit din cauza condiþiilor inumane de muncã în lagãrul „5 Culme”, la 12
ianuarie 1953.
DUMITRU, Ion – Soldat dezertor, s-a alãturat
grupãrilor înarmate din munþi ºi a murit în luptã cu trupele de Securitate.
DUMITRU, Ionicã – Comandor de aviaþie.
Condamnat în 1948, a trecut prin penitenciarele Jilava,
Aiud ºi Baia Sprie. A ieºit foarte bolnav din închisoare
ºi a murit la scurt timp dupã eliberare, din cauza
condiþiilor de exterminare la care a fost supus.
DUMITRU, Miron – Fugar izolat din comuna Adam
– Tutova. Împuºcat de trupele de Securitate, la 11
octombrie 1950.
DUMITRU, Neagoe – Arestat, condamnat în 1945
de Tribunalul de Ilfov la un an închisoare pentru sabotaj. Decedat la 18 mai 1947, în penitenciarul Aiud.
DUMITRU, Nicolae – ªofer militar, împuºcat de
locotenentul sovietic Vladimir Silopovici, la 17
octombrie 1944, la Bucureºti.
DUMITRU, Paºca-ªchiopu – Originar din comuna
Sãliºtea–Maramureº. Împuºcat de trupele de
Securitate, în 1951, în Þibleº.
DUMITRU, Toader – Originar din comuna Rebra –
Bistriþa Nãsãud. Implicat în miºcarea de rezistenþã.
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Arestat în martie 1948 (s-a opus arestãrii ºi în timpul
încãierãrii gâtul i-a fost strãpuns cu un par). Torturat în
timpul anchetei la Securitatea Bistriþa, împreunã cu
partizanii Leonida Bodin ºi Ioan Burdeþ. Toþi trei au fost
scoºi din penitenciar în noaptea de 24 iunie 1948 (din
ordinul lui Patriciu) ºi împuºcaþi pe Dealul Crucii
(echipa de execuþie a fost formatã din securiºtii: Gligor
Viorel, Urs Flaviu ºi Pongraþia Vladimir). Deºi morþi, au
fost totuºi judecaþi (într-un lot de 15 persoane) ºi condamnaþi de Tribunalul Militar Cluj în septembrie 1948
(preºedinte – cãpitan Zeno Barbu).
DUMITRU, Vasile – Bucureºtean. Arestat, a fost
omorât în camera 98 a penitenciarului Gherla, de cãtre
Puºcaº Vasile, Morãrescu Vichente ºi Romanescu
Grigore, la comanda sublocotenentului politic Sucigan
Gheorghe, la 12 decembrie 1950.
DUMITRU, Vasile I. – nãscut la 16 august 1886, în
comuna Cilienii Noi – Vrancea. Domiciliat în Focºani –
Vrancea. Membru P. N. Þ. Arestat la 16 august 1952, a
murit în lagãrul de la Capul Midia, la 28 februarie 1953.
DUNCA, Ion Joldea – Originar din comuna Ieud –
Maramureº. Preot greco-catolic. Membru P.N.Þ. A ajutat partizanii ºi a refuzat sã treacã la ortodoxie. Arestat
în 1950, a murit din cauza torturilor la care a fost supus
ºi a condiþiilor inumane de muncã în lagãrul Peninsula,
în 1951.
DUNCA, Vasile-Gheorghiþã – Cioban din comuna
Budeºti–Maramureº. A organizat un nucleu de rezistenþã în munþi. În februarie 1950 a fost prins la Moara
Bâcului, din Cãlineºti-Sârbi, ºi împuºcat de plutonierul
Coza din Sãpânþa.
DURÃ, Ilie – Pensionar. Arestat, a murit în timpul
detenþiei la penitenciarul Fãgãraº.
DURCÃ, Mihai – Fierar din comuna Dolheºti – Baia
Mare. Partizan. Împuºcat de Securitate la 16 februarie
1949 (cu încã un partizan ºi gazda lor), în satul Valea
Mare, comuna Fârliug – Caraº Severin.
DURCOVICI, Anton – nãscut la 17 mai 1888, în

D

236

78.qxd

30.03.2012

18:12

Page 237

D

237

Austria (Altenburg). În 1895 s-a mutat la Iaºi ºi apoi la
Bucureºti, unde a absolvit liceul „Sfântul Sava”, în
1906. A fãcut Colegiul „Sfântul Toma d’Aquino”, ºi-a dat
doctoratul în Teologie, în 1910, ºi a fost hirotonisit în
septembrie acelaºi an. Profesor la liceul „Sfântul Iosif”
ºi administrator parohial la Tulcea. În timpul Primului
Rãzboi Mondial a fost arestat ca cetãþean austriac.
Eliberat de Regele Ferdinand ºi numit preot la
Târgoviºte ºi Giurgiu. Din 1934 pânã în 1948 a fost rectorul Seminarului Teologic din Bucureºti, iar la 5 aprilie
1948, Nunþiul Patrick O’Hara l-a consacrat Episcop de
Iaºi. La 14 aprilie 1948 a fost numit administrator al
Arhidiocezei de Bucureºti. Arestat la 26 iunie 1949, pe
stradã. Se afla în acel moment cu preotul Rafael
Frederic care a încercat sã-l apere dar a fost lovit cu o
manivelã în cap ºi arestat împreunã cu episcopul
Durcovici. Încarcerat la penitenciarul Sighet, celula 13.
Þinut în ger ºi nemâncat, s-a îmbolnãvit, dar i-a fost
refuzatã asistenþa medicalã. Din cauza condiþiilor de
exterminare, a murit în noaptea de 10 decembrie 1951.
A fost aruncat la groapa comunã de torþionarul Vasile
Ciolpan.
DURGO, Iuliu – Preot din satul Bãiþa, comuna
Lunca – Mureº. Arestat, a murit în închisoare.
DUªMÃNESCU, Nicolae – nãscut la 1 mai 1916.
Funcþionar. Arestat la 14 aprilie 1948. Deþinut la Târgu
Ocna unde, din cauza tratamentului la care a fost
supus, a murit la 3 septembrie 1950.
DUªU, Gheorghe – nãscut la 1 mai 1919, în Grecia.
Þãran din comuna Cogialac – Constanþa, tatã a 5 copii.
Arestat la 25 mai 1958 ºi judecat cu lotul Pariza Hristu.
Condamnat la 23 de ani muncã silnicã, 8 ani degradare
civicã ºi confiscarea averii (sentinþa 352/august 1958,
preºedinte – locotenent magistrat Petrescu Teodor),
pentru uneltire contra ordinii sociale. A murit în penitenciarul Aiud, din cauza condiþiilor de exterminare la care
a fost supus, la 4 noiembrie 1961.
DUÞÃ, Gheorghe F. – nãscut la 25 februarie 1926,
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în comuna Lacu lui Baban (vechea denumire a
comunei Gura Caliþei) – Vrancea. Morar din satul
Popeºti, comuna Urecheºti – Vrancea. Arestat la 4
octombrie 1958 pentru infracþiuni contra securitãþii
statului. A murit în penitenciarul Galaþi, la 19 iunie
1960.
DUÞÃ, Manea – Domiciliat în comuna Târguºor –
Constanþa. Arestat în 1949, condamnat de Tribunalul
Militar Constanþa la 25 de ani muncã silnicã, pentru
implicare în miºcarea de rezistenþã din zona Babadag.
Din ordinul (nr. 10007) lui Alexandru Nicolschi, a fost
luat din închisoare, dus la Timiºoara ºi împuºcat, deºi
nu fusese condamnat la moarte, la 10 martie 1950.
DUÞÃ, ªtefan – nãscut în 1895, în comuna Crivina
– Mehedinþi. Marinar. Arestat, a murit în timpul detenþiei
în lagãrul „5 Culme”, la 9 august 1961.
DUÞESCU, Dan-Radu – nãscut la 17 noiembrie
1906. Farmacist în oraºul Hârºova – Constanþa, originar din Râmnicu Sãrat. Arestat, condamnat în 1949 la
15 ani muncã silnicã. A murit din cauza tratamentului
inuman la care a fost supus în timpul anchetei, la 6
martie 1951, la Târgu Ocna.
DUÞESCU, Mircea – arestat în 1948, a trecut prin
penitenciarele Jilava ºi Aiud, unde se pare cã a murit.
DUÞU, Manea – nãscut la 16 mai 1901, în comuna
Râmnicu de Jos – Constanþa. Cârciumar din comuna
Târguºor – Constanþa. Arestat la 13 iulie 1949 ºi judecat cu lotul Topan.
Condamnat la 25 de ani temniþã grea ºi 10 ani
degradare civicã, plus 10 ani închisoare corecþionalã, 5
ani interdicþie ºi 4000 de lei amendã (sentinþa 557/21
octombrie 1949, preºedinte – colonel magistrat
Pavelescu Constantin), pentru crimã de uneltire
împotriva securitãþii statului. Executat la 10 martie
1950, în „trenul morþii” (în transportul dintre penitenciarul Aiud ºi penitenciarul Timiºoara).
DZINDZSEA, Vasile – nãscut la 12 ianuarie 1926,
în satul Siniob, comuna Ciuhoi – Bihor. Þãran. Partizan.
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Condamnat în 1949. Arestat la 13 aprilie 1950. A murit
în închisoare la 28 decembrie 1951.
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face prin strada Sfinþii Voievozi, nr. 61, interfon 10.
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