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Cuvânt înainte 

 

 

 

 
La 27 de la caderea comunismului si la 25 de ani de la prabusirea URSS-

ului, Liceul Vasile Conta Târgu Neamț propune simpozionul județean cu participare 

internațională care vizeaza intoarcerea la memoria trecutului. Istoria, cârmuită fie de 

hegeliana „viclenie a raţiunii”, fie de voinţa lui Dumnezeu, macină implacabil şi 

uniform între paginile sale sânge, lacrimi, proiecte şi sentimente, trecându-le uneori 

sub tăcere, transformându-le alteori în simple cifre cu rol statistic, oamenii ajungând 

de prea puţine ori să le preţuiască la adevărata lor valoare şi să tragă pe baza lor 

cuvenitele învăţăminte. Au trecut mai mult de două decenii de la destrămarea 

URSS-ului. Totuși, societatea care a fost cârmuită de acest sistem manipulator, mai 

poartă în creier reminiscențe ale vicleniei acestuia. Dacă astăzi școala ar avea, cel 

puțin, o oră pe săptămână sau niște cursuri de predare care ar ajuta generația media 

(generația IT-istă) să înțeleagă ororile dictaturii comuniste, nu ar mai exista nici 

măcar nostalgici după acele timpuri. Mulți și neștiuți au fost educați și alimentați cu 

promisiunile tenebre ale acestui sistem de a aduce raiul pe pământ. Tragedia cea 

mare este că dictatura de atunci a reușit să seducă și mulți intelectuali. Tragedia cea 

mai mare, însă, este că astăzi tânăra generație cunoaște puțin despre adevăratele 

orori ale comunismului, riscând, astfel, să ne reîntoarcem în trecut. De fapt, istoria 

care nu se poate repeta, această reîntoarcere a timpului, este o excepție de la regulă 

în spațiul românesc, pe ambele maluri ale Prutului.  

Relevanța organizării acestui concurs este și o vastă oportunitate pentru 

profesorii de istorie de a schimba opinii, de a oferi învățături pozitive Cetății. 

Importanța cea mai mare însă este de a studia moștenirea dictaturii, dar și de a 

restabili adevărul istoric. 

Și pe de o parte, și pe cealaltă a Prutului teroarea roșie a sucit mințile 

multora. Poate de aceea și astăzi mai auzi într-o formulă exuberantă a multor tineri 

expresia: „Bă, comunistule!”, spunea în cuvântul său de deschidere, directoarea 
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liceului, Karina Cojocariu. Convinsă că acele timpuri trebuie să rămână vetuste, 

șefa instituției i-a îndemnat pe tineri să învețe istoria și adevărul ei. Cu aceeași 

intenție la funcționarea memoriei colective, dar cu un alt mesaj, păstrând tematica 

anticomunismului, le-a avut și prof. Emanuel Balan, organizatorul celei de a doua 

ediție a simpozionului. Așa cum nu putea să lipsească încurajarea, susținerea, dar și 

mesajul bogat în informații tematice al inspectorului școlar de la ISJ Neamț, Elena 

Preda, profesor împătimit de valoarea istoriei adevărate. 

Așadar, intenția bună de a închide „dulapul cu otrăvuri al comunismului” 

(expresia scriitorului Marin Preda) a fost exprimată și de elevii participanți la 

simpozion.  

Liceul “Vasile Conta” din Târgu Neamț a organizat astfel, în ziua de 26 mai 

2018, cea de-a III-a ediție a simpozionul regional cu participare 

internațională  “Anticomunism și represiune comunistă”. Ediția a III-a a 

manifestării dedicată liceenilor și profesorilor de istorie a fost organizată împreună 

cu Asociația Pro Democrația Club Târgu Neamț, cu Primăria Târgu Neamț și cu 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț. Simpozionul a adunat atât reprezentanți ai 

mediului profesoral din România și Republica Moldova, de la liceele din Cărpineni, 

Lăpușna și Chișinău, cât și figuri marcante ale spațiului public din Republica 

Moldova–analistul politic Anatol Țăranu, realizatorul tv Cristian Tabără și 

jurnalistul Octavian Zelinski, dar și din România, profesorul universitar, Florin 

Pintescu de la Universitatea „Ștefan cel Mareˮ din Suceava.  

Sesiunea de comunicări a avut în centrul atenției subiectul ororilor comise 

de regimul comunist nu doar în România, ci și în Republica Moldova. Vorbitorii, 

printre care și elevi din ambele state românești, s-au referit cu lux de amănunte 

asupra crimelor comuniste și consecințelor lor până în prezent. 

Alături de liceeni și cadre didactice, la eveniment au participat și reprezentanți ai 

Inspectoratului Școlar Județean Neamț, și anume prof. Elena Preda și prof. dr. Ioan-

Romeo Roman. 

“Este bine să ne amintim de ceea ce s-a petrecut în perioada comunistă și să 

reflectăm asupra acelor întâmplări pentru a nu repeta greșelile care au dus la 

moartea a mii de români”, a spus prof. Emanuel Bălan, director adjunct al Liceului 

„Vasile Conta” și gazda  simpozionului. 

Pentru participanti, a fost o oportunitate de a schimba opinii, de a asculta 

mărturisirile invitaţilor speciali și de a participa la formarea tinerii generații prin 

întoarcerea la memoria trecutului. Fiindcă 2018 este anul Centenarului, una dintre 
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sectiuni a fost dedicată făuritorilor Marii Uniri, arestați și morți în temnițele 

comuniste. 

Cu prilejul simpozionului cunoscutul istoric și diplomat de la Chișinău 

Anatol Țăranu a lansat cartea ”Foametea în Moldova sovietică. 1946-1947” – 

lucrare fundamentală privind atrocitățile comise de regimul bolșevic după Cel de-al 

Doilea Război Mondial. 

Simpozionul se adresează în principal profesorilor de istorie, dar și elevilor 

de liceu. Organizarea concursului este şi o oportunitate pentru profesorii de istorie 

de a colabora, de a schimba opinii şi de a participa la formarea tinerii generaţii. Este 

important să conoaștem si să studiem mostenirea dictaturii, pentru ca ni se 

reaminteste realist cât de dificil este să stabileşti orice adevăr istoric. În particular, 

după o astfel de schimbare de regim, descoperi cât de profund neîntemeiată este 

orice mărturie retrospectivă”. Este bine să ne amitim de ceea ce s-a petrecut în 

perioada comunistă şi să reflectăm asupra acestor întâmplări pentru a nu repeta 

greşelile care au dus la moartea a mii de români. 

Mulțumim tuturor partenerilor din proiect dar și presei care a fost alături de 

noi în mediatizarea simpozionului Andreea Trăsnea-Ziar de Tîrgu Neamț, Ramona 

Aanei-Monitorul de Neamț, Florin Anegroaei-Radio Mplus Neamț și Ciprian 

Sturzu-ZCH News. 

Ca o concluzie finală, credem că toţi cei care studiază şi valorifică teribilul 

episod al mişcării de rezistenţă armată anticomunistă trebuie să aibă în permanenţă 

în memorie cuvintele lui Cornel Drăgoi, fost membru în gruparea Arsenescu-

Arnăuţoiu:  

„Important este să spunem numai ce ştim sigur; nu este nevoie să 

strecurăm… să hiperbolizăm. Faptele noastre sunt oricum destule ca să facă o 

istorie”1 

 

 

 

 

 

                                                           
1Povestea Elisabetei Rizea din Nucşoara. Mărturia lui Cornel Drăgoi. Culese şi editate de Irina 

Nicolau şi Theodor Niţu, Bucureşti, Editura „Humanitas”, 1993, p. 108.   
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SUBLIMA DESCĂTUŞARE A JERTEFI DE SINE 

Prof. Elena PREDA, 

Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Târgu Neamț 

 

Jertfa este personală şi se împlineşte voluntar prin Iubire. Si aşa am învăţat că cea 

mai apropiată formă de iubire este Rugăciunea. Prin rugăciune am reuşit să 

aducem în prezentul nostru nefericit, frânturi de timp pe care le trăiam ca pe o 

fericire. A ne ruga împreună însemna a nu mai simţi povara suferinţei. Insemna a 

ieşi din izolare, din abandon, din recluziune. Ne scufundam într- un ocean de pace 

şi frumuseţe, acolo între hâdele ziduri ce se transfigurau miraculos într- un spaţiu 

binecuvântat. Clipa trăită în rugăciunea comună cu foarte mari riscuri realizată, se 

dilata până la senzaţia de infinit, se făcea Cer, se făcea Biserică. Clipa aceasta o 

trăiam ca pe o speranţă, ca pe o iubire eliberatoare, ce cobora în infernul imund, în 

care trăiam înlănţuite. Era o sublimă descătuşare. 

(Aspazia Otel Petrescu- Pledoarie pentru rugaciune) 

 

De la începutul lumii, omul a căutat explicaţii pentru existenţa sa. A creat 

realitatea propriei vieţi şi în absenţa unor răspunsuri a inventat divinitatea, concept 

care a schimbat lumea, atât în interiorul său, cât şi în exterior. A făcut credibil acest 

concept construind „case ale divinităţilor”, aducând jertfe acestora şi mai mult decât 

atât, a pus pe seama acesteia neputinţe, laşităţi, victorii, manifestări gradioase şi 

lideri, „oameni binecuvântaţi”...”aleşi”. Apartenenţa la aceste „cluburi”, în sens 

modern şi superficial, a devenit o normă, a construit tradiţii, a oferit rădăcini, a creat 

o falsă stabilitate. Spun „falsă stabilitate” deoarece argumentul meu este realitatea 

istorică, realitate care a demonstrat că indiferent cât de rău i-a fost OMULUI, 

divinitatea nu a apărut să estompeze războaie, să aducă pacea planetară, dimpotrivă, 

acest om...sub vremuri şi peste timp nu a făcut altceva decât să se pregătească 

pentru ce putea fi mai rău. Religiile lumii au filosofii diferite, au dăruit umanităţii 

învăţături preţioase, iudeii au creat o lume a dreptăţii dure, creştinii au oferit iertarea 
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necondiţionată ca măsură a toleranţei, însă între aceste filosofii a rămas neatins 

liberul arbitru. Acest liber arbitru imi permite astăzi să mă înndoiesc că ar fi ceva 

mai important în tezaurul planetar, decât această invenţie...divinitatea şi religiile. 

La început a fost CUVANTUL...acesta a adus în viaţa omului simplu 

posibilitatea de a striga suferinţa, de a face publice dorinţele. Conform învăţăturilor 

budiste suprimarea dorinţelor ar putea rezolva marile probleme ale lumii. Oamenii 

doresc cu disperare lucruri, întamplări, teritorii, putere...  Religiile vorbesc în 

numele comunităţilor, în numele acestora au provocat sau sprijinit războaie care au 

coagulat comunităţile formate din indivizi ce vorbeau aceaşi limbă sau împărtăşeau 

aceleaşi credinţe. Puterea credinţelor a crescut odată cu formarea naţiunilor. Un 

parcurs istoric îndelungat, creionat de „aleşii divinităţilor” şi de conducătorii  

„caselor divinităţilor”. Am ales să folosesc aceste expresii spre a putea cuprinde în 

aceleaşi cuvinte şi Biserica şi Moscheea şi Sinagoga...şi alte lăcaşuri în care oameni 

îşi caută adăpost, iertare şi sfat. RELIGIE şi NAŢIONALISM, două cuvinte, care pe 

de o parte dau oamenirii senzaţia de apartenenţă şi pe de altă parte pot înstraina, pot 

ucide, pot distruge în numele unui scop nobil.  

Malina  Voicu, sociolog la Universitatea din Bucureşti, a cercetat ceea ce ea 

numeşte “concentrarea religioasă” şi a descoperit că în ţările care sunt dominate de 

o singură religie, conexiunea dintre naţionalism şi religie este mai puternică. În 

ţările mai fragmentate din punct de vedere religios, legătura nu era la fel de 

puternică. Astfel, religia nu duce automat la naţionalism, însă atunci când o naţiune 

este majoritar de o anumită confesiune, religia si nationalismul  se consolidează 

reciproc. În consecinţă se poate afirma că naţionalismul este o componentă a ceea 

ce numim religie si ca în anumite condiţii sociale populaţia naţionalistă este atrasă 

de religie, influenţând-o în consecinţă. Sociologul, afirmă că persoanele care trec 

prin schimbări sociale rapide încearcă să-şi consolideze identitatea naţională, 

căutând stabilitate şi o nouă definiţie a sinelui şi a propriei identităţi. Religia 

intervine oportun, oferind conţinut pentru noua identitate naţională, mai ales dacă 

acea confesiune deţine o preponderenta religioasă în respectiva ţară, astfel, ea 

facilitează formarea de grupuri mari care au un potenţial mai mare pentru 

mobilizarea politică, făcând astfel mai probabil controlul resurselor sale, mai ales 

când au susţinerea statului.2  

Încă de la începutul creaţiei sale ca fiinţă raţională, omul a pus religia la baza 

existenţei şi a cunoaşterii sale naturale şi supranaturale, făcând ca sentimentul 

religios să fie indispensabil de-a lungul istoriei omenirii. Părintele Dumitru 

Stăniloae, vorbind despre religie, o consideră "cea mai pasionantă năvală a fiinţei 

spre realitate... spre principala realitate. Religia, spre deosebire de orice altă 

îndeletnicire a spiritului uman, chiar de filosofie, revendică omul întreg şi pune sub 

                                                           
2 http://esr.oxfordjournals.org/content/early/2011/01/02/esr.jcq067. 



 
10 

 
 

 

 

 

o lumină a ei, sub gândul la Dumnezeu, toată fiinţa umană şi toată viaţa 

colectivităţilor"3 Prin intermediul credinţei, el a ajuns la cunoaşterea deplină a 

realităţii, deoarece "credinţa este cea mai profundă realitate a fiinţei umane şi cel 

mai sigur semn al unei obiectivităţi transsubiective, dar, în acelaşi timp, ea nu poate 

exista fără această obiectivitate, deci fără Revelaţie. Ea este o realitate umană şi 

divină în acelaşi timp. Ea are un caracter bipolar, în existenţa ei incluzându-se 

realitatea Revelaţiei"4.În multe cazuri, cugetarea religioasă este datoare să renunţe la 

rolul de simplu exeget. Are datoria de a se exprima cu îndrăzneală, cu o viziune şi o 

acuitate profetică, în legătură cu marile probleme care solicită contemporaneitatea.  

Aceasta înseamnă ca religia să-şi ia în serios dimensiunea ei profetico-

eshatologică5 contribuind cu toate mijloacele sale specifice la îmbunătăţirea vieţii 

credincioşilor. Este chemată să se implice în problemele reale ale vieţii. 

Consumismul a reuşit să un lucru terifiant, religia a fost exilată din sfera publicului 

în cea privată, aşa cum Dumnezeu a fost "exilat" din propria-I creaţie. Exilarea din 

sfera publică în cea privată facilitează însă naşterea unui subiectivism şi a unui mod 

diferit de a înţelege religia. Religia în sine poate căpăta alte conotaţii, poate devein 

o religie a ascultării, a răzbunării, a sacrificării, a exacerbării ideii de naţionalism 

aşa cum s-a văzut şi în istoria românilor, acţiunile legionarilor. În conteporaneitate 

Biserica trebuie să găsească soluţii la provocarea de a fi simultan mistică şi 

profetică, activă social şi spiritual; trebuie să unească teologia cu etica, Liturghia cu 

viaţa"6  

În Europa Răsăriteană impunerea comunismului s-a realizat prin forţă, s-a 

renunţat deliberat la ideea de religie şi de naţionalism, aş afirma că însăşi renunţarea 

la aceste două concepte a creat drum liber liderilor comunişti. Teama înfierată în 

sufletele oamenilor a făcut deseori din aceştia o masă amorfă, uşor de manipulat. Şi 

totuşi...religia şi naţionalismul nu au dispărut! Au rămas în memoria 

comunităţilor, au continuat să existe prin jertfă. Altfel cum se pot explica 

jertfele unor oameni care nu au mai luptat pentru sine, ci pentru identitate prin 

religie şi naţionalism. Exemple în acest sens stau faptele care au urmat punerii în 

vigoare a Legii cultelor din 1948, în România, prin care statul cerea Bisericii sa se 

alature industrializarii si colectivizarii si sa promoveze politica sa externă. In 1948, 

600 de preoţi uniti au fost arestaţi iar Biserica greco-catolică a fost desfiinţată.  

                                                           
3 Dumitru Stăniloae, Poziţia dlui Lucian Blaga faţă de creştinism şi ortodoxie, Sibiu, 1942, p. 9. 
4 ibidem, pp. 73-74 
5 Pr. conf. Ion Stoica şi Pr. asist. drd. Dorin Bute, Existenţa, sensul şi importanţa conlucrării religiilor 

la începutul mileniului al III-lea, în contextul extinderii Uniunii Europene, în "O", nr. 1-2, 2007, p. 

200), 
6 Pr. lect. univ. dr. Mihai Himcinschi, Biserica în societate, aspecte misionare ale Bisericii în 

societatea actuală, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2006, p. 128. 
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Biserica a fost deposedată de toate bunurile sale, devenind dependentă de 

stat. Istoriografia occidentala nu abordează subiectul, decat rar, sau îl ignora în 

raport cu celelalte state din fostul lagar socialist. Partizanii anticomunisti si-au facut 

apariţia in primavara lui 1944, în momentul in care trupele sovietice patrundeau in 

Bucovina si in nordul Moldovei. Dupa 23 august 1944, desi armata sovietica a 

preluat controlul unei mari parti din teritoriul Romaniei, miscarea de partizani s-a 

extins la nivel national. Grupuri de fosti combatanti in Est au constituit nucleul 

acestei mişcări. In noiembrie 1944 erau semnalate astfel de grupări în Gorj, 

Mehedinti şi mai ales in Transilvania, in sectorul Brasov-Hunedoara, dar si in 

Banat. Ideea ca "vin americanii" anima o buna parte a poporului roman, aflat sub 

ocupatie sovietica. Interventia sovietica in Ungaria si pasivitatea Occidentului i-au 

demoralizat pe partizani, ducand la incetarea miscarii spre sfarsitul deceniului sase 

(1956-1959). De asemenea, esecul luptei anticomuniste desfasurate de partizani a 

fost determinat si de inexistenta unui organism de coordonare a actiunilor diverselor 

grupari la nivel national, incercarea generalului Aurel Aldea in acest sens, 

concretizata in constituirea Miscarii Nationale de Rezistenta, esuand in 1946, prin 

desfiintarea miscarii si arestarea generalului.  

 

CREDINŢĂ ŞI ATITUDINE ÎN ZONA NEAMŢULUI 

 

Sunt nenumărate exemplele despre iubitori de neam şi ţară, care au făcut parte 

din clerul nemţean. Iată numai o parte dintre cele pe care istoria le-a consemnat: 

Conform unei note din 10 septembrie 1947 arhivată de Siguranţă, stareţa 

Lecca de la mănăstirea Văratec se plângea monseniorului Vladimir Ghika, care se 

întâlnea aici cu mitropolitul Irineu Mihălcescu, că „oamenii regimului fac 

propagandă chiar în curtea mănăstirii”7. Privitor la infiltrarea ideilor comuniste în 

rândul monahilor, de tulburare a trăirii călugăreşti se referă nota DGSP din 6 

noiembrie 1948 unde se spune cum: „Arhimandritul Melchisedec, stareţ al 

mănăstirii Neamţ a afirmat că îi este foarte greu să facă faţă obligaţiilor oficiale şi 

de a permite ca la mănăstire să se activeze pe linia Arlusului, sindicală şi a 

Frontului Plugarilor”8. 

În nota informativă a DRSP Iaşi, privind urmărirea unor ierarhi din zona 

Iaşilor, din 26 octombrie 1948, se vorbeşte despre unii intelectuali, probabil 

suspectaţi de securitate pentru trecutul lor, care s-au retras în unele mănăstiri din 

Moldova. Este cazul doctorului Fulgeanu Gheorghe, fostul director al Spitalului de 

stat din Bacău, care a plecat în septembrie 1948 la mănăstirea Neamţ, „cu intenţia 

de se călugări”. Şi toate acestea se făceau cu binecuvântarea stareţului: „La 

                                                           
7 Cristina PĂIUŞAN şi Radu CIUCEANU,-B.O.R. sub regimul comunist( 1945-1958), vol 1, 

Bucuresti, 2001, d. 21, p. 75. 
8 Ibidem, d. 30, p. 84. 
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mănăstirea Neamţului a stat până la 1 octombrie 1948 sub protecţia stareţului 

Melchisedec Dumitru, numita Olga Sturza. În acest timp Olga Sturza a avut strânse 

legături de prietenie cu Arhimandritul Vasile Vasilache, fost conferenţiar la radio 

în timpul războiului antonescian, izgonit de la Patriarhie, venind la mănăstirea 

Neamţ, stareţul i-a pus la dispoziţie palatul vechi al fostului Patriarh Nicodim. 

Olga Sturza avea legături şi cu călugărul Petre Pogonat, fostul decan al baroului 

Iaşi până la 23 august 1944. A mai avut legături şi cu Vladimir Muscă şi Victor 

Ojoc. David Muscă zis Vladimir are gradul de Arhimandrit şi este directorul 

tipografiei mănăstirii. Aceşti indivizi, în tot timpul cât a stat Olga Sturza la 

mănăstire se strângeau fie la stăreţie, fie la Olga Sturza şi discutau tot felul de 

chestiuni la adresa actualului Guvern”9. 

La situaţia din Mănăstirea Neamţului se referă „Nota” DGSP din 6 

noiembrie 1948, unde se arată cum însuşi Patriarhul Justinian avea cunoştinţă de 

toate care se petreceau, de unde rezultă că acesta era de acord. Vedem astfel cum, 

doctorul Fulgeanu Gheorghe, amintit mai sus, era „protejat de Patriarh” şi primit 

de stareţul Melchisedec, alături de avocatul Mârza din Bacău, „protosinghelul Petre 

Pogonat, fost deputat cuzist şi criminal de război”, Olga Sturza „prost văzută de 

autorităţi”, profesorii Gheorghe Ştefănescu şi Nicolae Şerbănescu urmăriţi de 

Siguranţă şi nu în ultimul rând arhimandritul Vasile Vasilache „ale cărui convingeri 

politice sunt bine cunoscute”10. Acelaşi arhimandrit, conform notei din 6 noiembrie 

1948, „afirmă că continuă să menţină legături cu Olga Sturza, care are legături 

strânse în mediul britanicilor şi cu generalul Iorgulescu din capitală, pe care îl ţine 

la curent cu capacitatea de contribuţie la o mişcare de rezistenţă a călugărilor de 

la Neamţ”11. 

În cazul propagandei anticomuniste sau legionare, sugestiv este cazul 

Părintelui Cleopa Ilie, care la 21 mai 1948, de praznicul Sfinţilor Împăraţi a ţinut o 

predică, care printre altele spunea: „Să dea Dumnezeu ca şi conducătorii noştri de 

acum să fie ca Sfinţii Împăraţi, ca să-i pomenească Biserica în veac!”. Şi continuă 

Părintele: „Atunci unul din popor m-a şi înregistrat şi nici n-am apucat să-mi scot 

veştmintele, că a venit o maşină şi mi-au zis să merg cu ei. M-au dus la Târgu-

Neamţ şi acolo m-au pus într-un beci care nu avea decât un pat de ciment. Apoi m-

au anchetat timp de cinci zile, ţinându-mă fără apă şi fără mâncare. Pe urmă mi-au 

dat drumul”12. 

O altă situaţie ce deranja organele de partid era cea de la praznicele 

împărăteşti sau hramurile unor mănăstiri. De pildă, în anul 1950, de Înălţarea 

                                                           
9 Ibidem, d. 29, p. 83-84. 
10 Ibidem, d. 30, p. 84.  
11 Ibidem, d. 30, p. 84.  
12 I. BĂLAN, Viaţa şi nevoinţele arhimandritului Cleopa Ilie, Iaşi, Ed. Mitropoliei Moldovei şi 

Bucovinei, 1999, p. 92.   
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Domnului (18 mai), hramul mănăstirii Neamţ, „au participat cca 8000 credincioşi 

veniţi din diferite judeţe ca: Baia, Suceava, Câmpulung, Roman, Iaşi, Bacău şi 

Neamţ”. Sărbătoarea a fost atât de mare încât „credincioşii au început să se adune 

de la data de 15 mai a.c., iar până la data în care s-a început hramul, au vizitat 

mănăstirile din raza jud. Neamţ”, care nu puteau fi decât Agapia, Văratec, Bistriţa, 

Secu, Sihăstria. 

Mai mult, „de la data de 15 la 18 mai a.c., slujbele religioase au fost 

oficiate cu un deosebit fast, în scopul de a atrage cât mai multă populaţie la aceste 

ceremonii”, pentru ca „în ziua de 18 mai a.c. când a avut loc hramul mănăstirii, pe 

lângă preoţii şi călugării acesteia au mai luat parte şi Mitropolitul Rusan Sebastian 

de la Iaşi, Episcopul Teofil Herineanu din Roman, Episcopul Emilian Antal, 

director al Seminarului monahal de la mănăstirea Neamţ, precum şi profesorii 

Arhierei ai acestui seminar. Au mai participat, de asemenea, fostul Episcop al 

Armatei, Partenie Ciopron, în prezent stareţ al mănăstirii Sf. Petru şi Pavel din 

Huşi. Numărul mare al credincioşilor veniţi la acest hram se datorează tocmai 

faptului că participarea neobişnuită a Episcopilor menţionaţi mai sus a fost 

anunţată credincioşilor”13. 

Ieromonahul Filaret Gămălău14 de la Schitul Rarău a susţinut sistemul de 

legături şi aprovizionare a organizaţiei „Gărzile lui Decebal”15, condusă de doctorul 

Gheorghe Vasilache. El era ajutat şi de ieromonahul Ursu Chesarie, de la 

mănăstirea Neamţ, recrutat de primul şi, foarte probabil, ajutat şi de călugării 

Varahil Moraru şi Ioasaf Marcoci16, şi de Hrisostom Asavei, şef de cuib la schiturile 

Rarău şi Durău17. El ar fi declarat că: „scopul pentru care activa în cadrul acestei 

bande era de a răsturna actualul regim prin forţă”18. Legături cu această mişcare de 

rezistenţă a avut şi călugărul Martinian Conuţ, de la mănăstirea Slatina19. 

Nicicând istoria nu trebuie să-şi uite martirii, ei reprezintă coloana 

vertebrală a unei naţiuni, iar atunci când iubirea de ţară este dublată de atingerea lui 

Dumnezeu, datoria urmaşilor devine sacră. 

 

                                                           
13 Ibidem, d. 98, p. 193. 
14 Arestat în 1949 şi ţinut în detenţie până în anul 1964. 
15 Constantin Voicescu, Oameni ai Bisericii în rezistenţa anticomunistă din munţii şi codrii României, 

în Analele Sighet, vol. 2, p. 280. 
16 Arestat în anul 1949. 
17 Cristina Păiuşan, Radu Ciuceanu, Biserica Ortodoxă Română sub regimul comunist, vol. I (1945-

1958), Bucureşti, I.N.S.T., 2001, d. 154, p. 293. 
18 A.S.R.I., fond „D”, dosar nr. 7755, vol. 5, f. 208 la Cristina Păiuşan, Radu Ciuceanu, Biserica 

Ortodoxă Română sub regimul comunist, vol. I (1945-1958), Bucureşti, I.N.S.T., 2001, d. 96, p. 185-

186. 
19 Cristina Păiuşan, Radu Ciuceanu, Biserica Ortodoxă Română sub regimul comunist, vol. I (1945-

1958), Bucureşti, I.N.S.T., 2001, d. 154, p. 293. 
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Ideea unei societăți egalitariste a apărut cu mult înainte de Cristos, în 

perioada Greciei Antice. Acest tip de societate este amplu descrisă în lucrarea lui 

Platon, „Republica”. Filosoful propune un model politic în care dispare proprietatea 

privată, cu scopul formării conștiinței binelui comun. Politicianul nu guvernează în 

vederea îmbogățirii proprii, ci pentru asigurarea unui trai decent membrilor statului. 

Statul este, ca și sufletul, compus din trei elemente: rațiunea, căreia în stat îi 

corespund guvernanții, iar virtuțile ce le au de practicat sunt înțelepciunea și 

prudența; curajul, căruia în stat îi corespund gardienii, cei care asigură ordinea 

publică, iar virtuțile care-i animă sunt curajul și dreptatea; dorința, căreia în stat îi 

corespund artizanii, virtutea specifică lor fiind cumpătarea.  

Către sfârșitul secolului al V-lea, în Persia, a apărut o mișcare religioasă 

întemeiată de către Mazdak. Doctrina sa avea la bază dualismul dintre bine și rău, și 

viza stabilirea unei păci eterne și universale prin desființarea inegalității sociale, cea 

care reprezenta în acea perioadă principala cauză a războaielor și a urii.  

Sub inspirația Scripturii au existat mici comunități comuniste de-a lungul 

timpului. În cadrul bisericii creștine medievale întâlnim comunități care împărtășesc 

pământul și alte proprietăți. Sfântul Ioan Gură de Aur, spre exemplu, considera că 

toate bunurile lumești trebuie împărțite în mod egal de către toți oamenii.  

Având ca punct de plecare „Republica” lui Platon, romanul lui Thomas 

Morus, ”Utopia”, propune o formă de stat ideală, anticipatoare a 

societății comuniste, în care proprietatea privată urma să fie desființată, valoarea 

individului fiind determinată de valoarea muncii sale. Deși există o asemănare cu 

statul comunist imaginat de Karl Marx, mai târziu, în ceea ce privește lipsa 

proprietății private, în ”Utopia” se practică o toleranță religioasă aproape absolută. 

Societatea descrisă este aproape totalitară și foarte diferită de ceea ce înțelegem 

astăzi prin libertate. Este o lume în care încercările de discutare a politicilor publice 

în afara forumurilor oficiale se pedepsește cu moartea. 

Critici la adresa ideii de proprietate privată întâlnim şi în Franța lui Jean 

Jacques Rousseau, iar mai târziu, după Revoluția Franceză, comunismul apare ca 

doctrină politică. Termenul de socialism a intrat în vocabularul curent de-abia în a 

cea ce-a doua jumătate a secolului a XIX-lea. La început desemna o voință socială 

opusă liberalismului. Treptat, socialismul va deveni o critică preponderent politică, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Univers
https://ro.wikipedia.org/wiki/Platon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comunist
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comunism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Toleran%C8%9B%C4%83_religioas%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Totalitarianism&action=edit&redlink=1
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apropiindu-se la un moment dat de anarhism, preocupată de a găsi mijloacele pentru 

a pune Statul în slujba maselor.  

Prima teorie socialistă o găsim în opera lui Claude Henri de Rouvray, conte 

de Saint-Simion (1760-1825), autorul ”Sistemului industrial”. În această lucrare, 

Claude Henri de Rouvray își expune doctrina: puterea politică trebuie să aparțină 

producătorilor, celor care lucrează în industrie. Societatea este împărțită în două 

categorii: producătorii și leneșii, statul făcând tot ceea ce este posibil pentru 

favorizarea producătorilor. 

Ulterior, Charles Fourier (1772-1837) întocmește un proiect de societate 

întemeiată pe activități economice. În accepțiunea sa, înainte de toate, omului 

trebuie să i se dea posibilitatea, prin intermediul activităților pe care le practică, să 

regăsească armonia pierdută. Baza socială o reprezenta falansterul, fie o grupare de 

400 de familii cu câte 4 persoane, fie o unitate de 1600 de persoane. În cadrul 

falansterului, fiecare, prin intermediul echipelor, ia parte la diferite munci în funcție 

de capacități și preocupări, însă urmând cicluri de activități care dau posibilitatea 

diversificării sarcinilor. Falansterul se întemeiază pe armonia raporturilor umane, 

respectul față de aproape, impunând afecțiunea și înlăturând orice conflict. 

Socialismul, în mare măsură apolitic, la cei doi teoreticieni, dobândește o 

dimensiune reformistă prin apropierea de anarhism, grație personalității și operei lui 

P.J. Proudhon (1809-1865). Autor al lucrărilor ”Ce este proprietatea”, Proudhon 

pleacă de la ideea de proprietate, pe care o condamnă, pentru a se consacra unui 

demers politic ce pune bazele unei societăți viitoare. „Liga comuniștilor” s-a născut 

tocmai în inima capitalismului, în Anglia, la Londra, în 1836. I se spunea „Liga 

Celor Drepți” și avea printre membrii săi un nume care va deveni celebru, Karl 

Marx.  

Karl Marx (1818-1883) a avut o influență atât de mare în evoluția doctrinei 

socialiste imprimându-i un nou spirit, marxismul. Statul socialist este considerat de 

Marx ca fiind un spațiu al manifestării dictaturii proletariatului, în timpul căreia se 

va realiza exproprierea colectivă a mijloacelor de producție și schimb. Societatea 

comunistă care va lua naștere după dispariția burgheziei este prezentată de Marx din 

punctul de vederea al situației economice, astfel: planificare, producție optimă, 

muncă liberă și voluntară, politica reducându-se la o disciplină socială acceptată în 

mod liber, care stabilește raporturile dintre oameni care, în absența proprietății 

particulare și a luptei de clasă, sunt presupuse a fi armonioase.   

Curând, după revoluția rusă din 1917, proiectul de a instaura o democrație 

muncitorească a sovietelor a deschis calea spre luarea puterii de către Partidul 

Comunist. Regimul comunist rus s-a caracterizat printr-un centralism deosebit de 

puternic și prin identificarea statului cu partidul, ceea ce a condus la anularea 

libertăților și drepturilor individuale. 
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Vladimir Ilici Lenin (1870-1924) a afirmat în tezele sale că proletariatul nu 

poate atinge conștiința revoluționară decât prin eforturile unui partid comunist care 

își va asuma rolul de "avangardă revoluționară". Un asemenea partid, considera 

Lenin, nu-și putea atinge scopurile decât prin intermediul unei organizări 

disciplinate cunoscută drept centralism democratic.  

Bolșevismul s-a impus, astfel, în Uniunea Sovietică, țară eminamente 

agrară, înapoiată și subdezvoltată în raport cu standardele occidentale. Marx se 

așteptase ca tocmai societățile cele mai avansate din punct de vedere economic să se 

transforme în pepiniere ale revoluției socialiste. În Rusia, ideile marxiste au fost 

transformate din instrumente de cercetare empirică având rol declarat emancipator 

în arme de luptă pentru care practica socială nu mai reprezenta reperul absolut, ci 

inamicul care trebuia modelat în numele unor principii pseudo-religioase și pseudo-

științifice 

Trăsăturile autoritare, determinate de noua orânduire, în Uniunea Sovietică, 

au fost accentuate până la paroxism de sistemul de putere creat de Iosif 

Vissarionovici Stalin (1878-1853) între 1924 și 1953. Astfel, au fost impuse 

concepțiile monolitice ale partidului și s-a manifestat pregnant cultul personalității 

conducătorului, aspecte care au făcut să dispară orice posibilitate de dezbatere 

politică. La acestea s-au adăugat persecuțiile, deosebit de severe, împotriva 

dușmanilor reali și potențiali. 

În 1921 a luat naștere Partidul Comunist Român, care a fost întreținut cu 

fonduri de sovietici, ca agenți infiltrați. Comuniștii români, atâția câți erau, își 

dădeau seama că singura lor posibilitate de a cuceri puterea era cu ajutorul oferit de 

bolşevicii ruşi, ajutor în schimbul căruia ei erau gata să se subordoneze complet, în 

dauna celor mai importante interese naționale.  România a devenit o țară comunistă 

imediat după cel de-Al Doilea Război Mondial. Începuturile dictaturii partidului 

unic au răvășit întreaga țară, cu deportări, prigoană și experimente concentraţionale 

și ”educaționale” de un sadism aproape unic. România a fost sacrificată şi dată pe 

mâna sovieticilor de marile puteri ale timpului. Schimbarea de regim s-a produs fără 

ca populația să înțeleagă ce i se întâmplă și la ce să se aștepte.  

Toate dovezile istorice confirmă că în perioada 1947-1964 România 

devenise o adevărată închisoare. Astfel, în 1948 a fost înființată Securitatea, a cărei 

misiune era să apere, prin teroare, conducerea comunistă și să-i distrugă pe toți cei 

care s-ar fi opus acesteia. Securitatea i-a trimis în închisoare pe foștii oameni 

politici și pe marii intelectuali ai țării. Sunt cunoscute multe dintre dramele foștilor 

ofițeri, preoți, țărani, studenți și chiar elevi de liceu închiși la Sighet, Aiud sau 

Gherla. În închisori, aceștia erau supuși unui regim de exterminare: înfometați, 

torturați, puși la muncă forțată.  

În 1948, a avut loc naționalizarea: toate fabricile, magazinele, restaurantele, 

hotelurile etc. au devenit proprietatea statului. Autoturismele nu puteau fi deținute 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1924
https://ro.wikipedia.org/wiki/Proletariat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partid_comunist
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Centralism_democratic&action=edit&redlink=1
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decât de instituții. Locuințele celor considerați „dușmani ai poporului“ au fost 

confiscate. Proprietarii lor au fost evacuați şi au fost trimiși să locuiască în spații 

insalubre. 

Represiunea a avut multe forme: la facultate nu puteau fi primiți decât cei 

cu „origine socială sănătoasă“, adică copiii de muncitori și de țărani săraci. Religia 

era interzisă în școli, iar mersul la biserică nu era bine văzut de noii conducători. 

Prin schimbarea politicii regimului, în 1964, liderul comunist al României, 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, a decretat eliberarea deținuților politici, fiind consemnată 

o perioadă de relativă liberalizare și de emancipare. Nicolae Ceaușescu a continuat 

această politică, după 1965, când a ajuns la putere. Perioada 1964-1971 a adus mari 

speranțe și optimism pentru români. Au fost recuperate mare parte din valorile 

culturale românești, au fost reeditate cărțile autorilor interziși în anii ’50, scriitorii și 

artiștii români au putut crea mult mai liber. A avut loc o deschidere către Occident, 

fiind publicate numeroase traduceri. Sunt cunoscute și amplu comentate vizitele lui 

Nicolae Ceaușescu în Statele Unite ale Americii, și discuţiile oficiale cu trei 

preşedinţi americani, Richard Nixon, Gerald Ford şi Jimmy Carter, și în Marea 

Britanie, în 1978, când s-a întalnit cu Regina Elisabeta a II-a. În această perioadă, 

nivelul de trai al populației a crescut semnificativ. Magazinele alimentare erau bine 

aprovizionate iar la nivel social relațiile interumane au căpătat mai multă încredere 

și speranță. 

După 1982 s-a produs o înrăutățire a relativei prosperități a românilor. 

Dorința lui Ceaușescu de a șterge imensa datorie externă a României, creată pentru 

a susține programul de industrializare masivă, s-a concretizat în măsurile de 

austeritate de neimaginat aplicate poporului român. Totul mergea la export: 

alimente, petrol, energie electrică. Magazinele alimentare au început să se golească. 

Pe rafturi se găseau doar borcane cu tocană de legume, creveți vietnamezi și 

șampanie. Alimentele de bază au fost raționalizate, vândute numai pe cartelă, 

benzina a fost raționalizată, lunar se puteau consuma doar 20 de litri. Au fost 

impuse restricții și la circulația mașinilor: într-o duminică puteau ieși doar mașinile 

cu număr par, iar în cealaltă, cele cu număr impar. 

În apartamente, apa caldă curgea doar două ore, de două ori pe săptămână, 

iar în ultimele ierni ale regimului comunist, caloriferele erau înghețate. Ziua, gazele 

aveau o presiune atât de mică, încât gospodinele găteau noaptea, când presiunea era 

suficientă.  

Începând cu 1985, postul public de televiziune, TVR1, emitea doar două 

ore, între 20-22, difuzând aproape în exclusivitate emisiuni dedicate personalității 

soților Ceaușescu. Pe fondul degradării accentuate a vieții sociale, o adevărată 

obsesie a românilor era că Securitatea urmărește pe toată lumea, cu ajutorul 

turnătorilor, și ascultă telefoanele. Totul era sumbru, iar cel mai sumbru era faptul 

că oamenii nu își dădeau seama că totul era atât de sumbru. Cotitura politică 
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radicală realizată în URSS de către M. S. Gorbaciov în 1985, întemeiată pe 

asimilarea treptată a elementelor democratice în sistemul politic și în economia 

sovietică, a trezit la viață popoarele Europei Răsăritene, iar în decembrie 1989, pe 

acest fond politic mondial, consemnăm o schimbare de regim și în România. 

Acum, la aproape trei decenii de la evenimentele din decembrie 1989, am 

întrebat 100 de români despre ceea ce a însemnat comunismul pentru țara noastră și, 

spre marea dezamăgire, am constatat că a început să se depună uitarea, sau, mai 

degrabă, îndepărtarea de ceea ce a însemnat pentru România experiența comunistă. 

Cei mai tineri definesc comunismul prin chiar numele fostului șef de stat, 

Ceausescu, și prin poveștile triste, mult diluate, relatate de părinți sau de bunici în 

care se radiografiază lipsurile și restricțiile sociale ale acelor vremuri. 

Cei mai în vârstă își amintesc, de fiecare dată, de așa-zisa ordine socială, de 

siguranța publică, de valorile celor care, fiind în linia a doua-a a conducerii 

sistemului socialist, au asigurat ”în deplină unitate, sub conducerea Partidului 

Comunist Român, realizarea neabătută a Programului partidului de făurire a 

societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism!”. 

Singurii vinovați ai epocii de mult apuse sunt aceia care nu l-au informat pe 

Ceaușescu despre viața romanilor și ”tovarășa academician doctor inginer Elena 

Ceaușescu”, la care se adăuga adesea „savantă de renume mondial”, care i-a limitat 

tovarășului dorința de a oferi fericire poporului. 

Mulți dintre cei de vârsta mea au uitat, poate prea repede, de felul în care 

alimentele erau raționalizate, fiind servite cu porţia pe bază de cartelă. Au uitat de 

frigul îndurat în locuințe, de lipsa curentului electric, de experiența amară a 

achiziționării unui autoturism, unui televizor, unui frigider sau a unei cărți bune. Au 

uitat că nu își puteau exprima opiniile deschis și nu se puteau separa vestimentar, 

comportamental, ideologic de majoritate; poate singura refulare rafinată, prin care 

își exprimau ”tăcuta critică”, erau bancurile cu Bulă. Au uitat de ochiul vigilent al 

Securității sau al sectoristului, instituții care știau totul despre toți. Au uitat de 

bucuriile absolvirii unei școli, de prima iubire împărtășită sau de venirea pe lume a 

unui copil.  

 

Am uitat că istoria se repetă!? 
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COMUNISMUL - ISTORIE ŞI REALITATE 

  

Prof. Dana-Maria SONKODI-COZMA 

Liceul Tehnologic „Ştefan Pascu” Apahida, judeţul Cluj 

 

 Mi-am propus să adun păreri în ceea ce priveşte realităţile pri care au trecut 

diverse categorii sociale care au trăit în ,,epoca comunistă”, respectiv, păreri 

personale despre regimul comunist, păreri care demonstrează că există o adversitate 

între sursa orală şi sursa scrisă despre regimul comunist.  

 Persoanele intervievate nu doresc să-şi exprime identitatea, vor fi catalogate 

sub anonimat, dar sunt de acord să-şi dezvăluie naţionalitatea, religia, vârsta şi 

ocupaţia. Citatul de mai jos va fi citit fiecăruia dintre subiecţi, iar ei vor răspunde 

conform principiilor, valorilor, categoriei sociale, stilului de viaţă, capacităţii de 

înţelegere, etc.  

Menţionez faptul că toţi cei intervievaţi trăiesc în aceeaşi localitate. Unii au fost de 

acord cu dezvăluirea identităţii, dar, în momentul în care au realizat că au fost 

intervievate mai multe persoane din localitate, un sat din judeţul Cluj, m-au căutat 

ca să mă roage să le păstrez anonimatul... 

             În dvd-ul ,,Personalităţi care au marcat ISTORIA LUMII “, în dvd-ul nr.4 

Nicolae Ceauşescu - vândut cu ziarul Adevărul), Nicolae Ceauşescu – este descris 

astfel: 

           ,,În anii în care fusese la putere Ceauşescu se ridicase la nivel de zeu, 

construind palate în timp ce poporul lui suferea, Nicolae Ceauşescu , cel care a 

terorizat România timp de un sfert de secol. Dintre toţi criminalii ascunşi de 

Cortina de Fier 20, el era cel mai rău[...]  

                                                           
20 Cortina de fier este o sintagmă des folosită pentru a desemna linia de demarcație în Europa între 

Europa Occidentală și Europa Răsăriteană, din perioada Războiului Rece.Termenul de "cortină de fier" 

fusese folosit încă din 1919, cu sensul de "barieră impenetrabilă", iar din 1920 a început să fie asociat 

cu limita vestică a sferei de influență a Uniunii Sovietice. În timpul celui de-Al Doilea Război 

Mondial, sintagma a fost utilizată, ocazional, de către ministrul român de externe, Grigore Gafencu 

[1], de ministrul german al propagandei, Joseph Goebbels, și contele Lutz Schwerin von Krosigk. Însă 

"cortina de fier" nu a intrat în uz curent decât în urma celebrului discurs al lui Winston Churchill din 5 

martie 1946, în care a remarcat:"De la Stettin, la Marea Baltică, până la Trieste, la Marea Adriatică, o 

cortină de fier a coborât de-a curmezișul continentului".Alianța americano-sovietică din timpul celui 

de-al Doilea Război Mondial se răcise deja considerabil când Churchill rostea aceste cuvinte, iar în 

câțiva ani ea avea să dispară complet, lăsând locul unei intense dușmănii între cele două super puteri, 
(Statele Unite și Uniunea Sovietică),ce avea să definească Războiul Rece.sursa: 

(http://ro.wikipedia.org). 
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             Nicolae Ceauşescu odată venerat în Occident, a furat puterea cu viclenie şi 

a condus prin opresiune. Ceauşescu a fost un tiran politic, un dezastru economic, 

dar în politica externă avea sclipiri de geniu. Regimul din ţara mea a fost unul 

dintre cele mai rele care au existat. Iar această structură a fost atât de bine 

organizată, încât aproape totul putea fi verificat şi controlat. Nimeni nu a îndrăznit 

în toţi cei 25 de ani să-i critice sau să-i nege puterea. A fost unul dintre cei mai 

mari tirani din istorie.” 

          ,,Ridicat în slăvi în cei 24 de ani de domnie, în care ajunsese să personifice 

România, Ceauşescu - răsturnat şi înlocuit de unii dintre foştii săi baroni - a fost 

transformat în ţap ispaşitor pentru tot răul făcut românilor. Între aceste două 

extreme, cine a fost cu adevărat Nicolae Ceauşescu?” sursa (http://www.natgeo.ro).         

 Anonim: Studentă 36 de ani, naţionalitate română, religie ortodoxă, 

asistentă medicală 

           „Am avut 14 ani în momentul în care a căzut regimul comunist, pot să spun 

că îmi amintesc multe lucruri despre ,,epoca de aur”. Într-adevăr, era în adevăratul 

sens al cuvântului, ,,epoca de aur”. Copil fiind, am crescut în mediul rural. În sat, 

ţăranii şi „tovarăşii” de partid, încă de la ivirea zorilor dimineţii ,,mişunau ca 

furnicile”. Exista cooperativa - C.A.P-ul. Fiecare palmă de pământ era cultivată. 

Cirezi întregi de animale, turme de oi, herghelii de cai... Ce nu era pe vremea aceea? 

Fiecare persoană îşi cunoştea atribuţiile în acest colectiv, totul era foarte organizat. 

           În privinţa învăţământului, şcoala era şcoală, şi asta am simţit-o pe propria 

mea piele atunci, şi am resimţit-o şi acum, după 21 de ani de la căderea regimului 

comunist. M-am înscris la facultate deoarece este o modă în ziua de azi: te înscrii la 

facultate pe baza notei de la bacalaureat. În situaţia mea, dintre 147 de studenţi, am 

intrat printre ultimii. Am terminat liceul în 1994 şi media mea la bacalaureat era 

6,86. Am avut emoţii. M-am simţit inferioară. Mă năpădeau tot felul de gânduri: am 

terminat liceul în urmă  cu 15 ani, nu am mai fost la un curs sau la o oră de foarte 

mult timp, nu am mai scris în aceşti ani, oare cât de pregătiţi sunt colegii mei în 

comparaţie cu mine, voi putea face faţă cerinţelor? Foarte mulţi colegi aveau media 

între 09 şi 10 la bacalaureat. Mare mi-a fost mirarea, după absolvirea primului an, să 

constat un lucru foarte interesant: temerile mele au dispărut complet: eram pe locul 

7, după media anuală a primului an de facultate. Răspundeţi dumneavoastră la 

întrebarea: cât de performant este învăţământul românesc în zilele noastre? 

            Nu m-am simţit terorizată de regimul comunist. Am rămas cu o educaţie 

foarte bună atât de la părinţii mei, care au fost o familie foarte unită, cât şi de la 

învăţătoarea mea din clasele primare pe care le-am absolvit în mediul rural. Sunt 

crescută cu bun simţ şi respect faţă de semenul meu. Pot spune că am doza de 

patriotism moştenit din clasele I-IV. Şi acum îmi amintesc: nu era dimineaţă fără să 
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cântăm Imnul ţării. Îmi amintesc cu drag de acele vremuri când aveam uniformă 

şcolară, costumaş de ,, şoim al patriei”, de ziua în care am fost în excursie la Alba–

Iulia, la monumentul lui Mihai Viteazul, să îmi fie înmânată cravata de pionier al 

patriei... Amintiri foarte frumoase pentru mine, din comunism. Am avut cele 

necesare unui trai decent. Este o vorbă: ,,ce nu vezi şi nu cunoşti nu iţi trebuie”. 

Pentru ceea ce era pe vremea comunismului prin magazine, părinţii mei aveau 

resurse financiare să îmi cumpere. Pentru mine, ,,epoca de aur” a fost o vreme la 

care mă gândesc cu nostalgie şi îmi trezeşte amintiri  plăcute... Nu este tocmai cum 

este scris în acest articol... Îmi pare rău, dar nu sunt de acord cu cele relatate de 

dumneavoastră.” 

            Anonim : Ţărancă 60 de ani, naţionalitate română, religie ortodoxă, 

pensionară  

            „Ceauşescu,  pentru mine fata mea, a fost mai mult decât un părinte. M-a 

ajutat să îmi cresc cei  9 copii. Să le ofer o casă, o masă şi un serviciu. Am fost 

lăptăreasă21. Copiii toţi sunt bine, la casa lor, casă care au primit-o de la Ceauşescu 

că eu nu aveam de unde să le cumpăr. Acum, 5 dintre feciori mi-s plecaţi prin lume, 

în Italia şi Spania. N-au putut să trăiască aici, acasă, că nu le mai dă statul  nimic: 

nici casă, nici serviciu, nici mâncare şi îmi trăiesc bătrâneţele aici, singură, 

gândindu-mă la ei. Am o pensie dată tot de Ceauşescu, că am lucrat în colectiv. E 

mică pensia, dar mă descurc cum pot. Mă mai ajută şi copiii. Ruşine să le fie la cei 

care au scris de Ceauşescu aşa. Eu am crescut 9 copii pe vremea lui Ceauşescu şi nu 

am murit de foame ca acuma. De multe ori îl plâng pe Ceauşescu. Dacă ar trăi, l-aş 

alege înapoi: să îmi vină copiii acasă din străinătăţi. Să stea cu nevestele şi copiii 

lor, să nu lucreze sclavi la alţii, că doi dintre ei au şi divorţat din cauza asta şi au 

rămas copiii fără tată... Ş-apoi să-mi fie cu iertare fata mea... dar tare sunt necăjită 

de vremurile astea.” 

            Anonim:  Preot  50 de ani, naţionalitate română, religie ortodoxă  

            „Da... mare dreptate în cele scrise... abia am recuperat terenurile şi lăcaşele 

ortodoxe confiscate în regimul comunist. Acum suntem liberi la vorbire. Nu se mai 

dărâmă bisericile. Este mult mai bine. Ceauşescu a fost pentru mine un tiran, care 

trebuia de mult schimbat cu regimul lui cu tot... Îmi pare rău, domniţă, Dumnezeu 

să fie cu tine, dar nu îmi face bine când mă gândesc în urmă, la epoca comunistă.” 

          Anonim: Muncitor zugrav, naţionalitate română, 58 de ani, religie 

catolică  

          Offfff... Am  2 băieţi: unul e divorţat cu doi copii, unul stă în chirie cu 

concubina (că nevastă încă nu-i este) şi o fată care stă cu mine şi nevasta într-un 

apartament cu trei camere primit pe vremea comunismului, de la Ceauşescu. A fost 

                                                           
21 LĂPTĂREÁSĂ, lăptărese, s. f. Femeie care se ocupă cu vânzarea laptelui. – Lăptar + suf. -easă. 

Sursa: http://dexonline.ro. 
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greu... dar nu mă plâng de regimul comunist. Din contră, plâng după Ceauşescu. 

Mi-a dat un apartament, serviciu, o stabilitate financiară. Acum stau şi mă uit la 

copiii mei, ce viitor au: statul nu-i mai ajută. În timpul lui Ceauşescu am răbdat de 

foame, dar am avut pentru ce: se vede ce a lăsat Ceausescu: Casa Poporului, 

Transfăgărăşanul, Canalul Dunăre-Marea Neagră şi câte fabrici, uzine, locuinţe... 

De ce a fost Ceauşescu tiran şi am avut regimul cel mai rău? Doar am trăit şi am 

construit o ţară cu care se mândresc acum toţi şi nu reuşesc să dărâme ce a construit 

el în tot timpul în care a fost la putere. Ceauşescu a fost un patriot. Îşi iubea ţara. 

Tot ce a făcut a fost pentru ţară. Să rămână urmaşilor noştri. În ziua de azi, nici 

armată nu se face, dar ce să mai vorbim de patriotism...” 

 Anonim: cadru militar, 44 de ani, naţionalitate română, religie 

ortodoxă 

 „Să nu exagerăm... Eu personal l-am apreciat pe Nicolae Ceauşescu: a fost 

un adevărat naţionalist, pe telefonul mobil deţin tonul de sonerie: ,,Imnul de Stat al 

Republicii Socialiste România”. Ascultă prima strofă: ,,Trei culori cunosc pe lume 

,Amintind de-un brav popor, Ce-i viteaz, cu vechi renume, În luptă triumfător”. 

Acum ascultă prima strofă din ,,Imnul României” de acum: ,,Deșteaptă-te, române, 

din somnul cel de moarte, În care te-adânciră barbarii de tirani! Acum ori 

niciodată croiește-ți altă soarte, La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani!”. 

Întrebare: Suntem noi cumva un popor de adormiţi? Cu asta cred că am spus tot.” 

         Anonim ; Tânăr şomer 20 de ani, naţionalitate română, religie ortodoxă 

          „Ceauşescu... Da. Am învăţat ceva despre el, dar sincer nu am timp să discut 

acum despre regimul comunist. Am treabă ... mă duc să vorbesc pe messenger cu 

prietenii. Diseară mergem la club, la distracţie.” 

           Din păcate, din nefericire, oamenii raportează comunismul, regimul comunist 

la situaţia actuală din România. Mulţi dintre ei se întreabă: oare nu era mai bine în 

timpul lui Ceauşescu? Pe de altă parte, unii membrii ai Partidului Comunist din 

acele vremuri îl plâng pe Ceauşescu şi regimul lui. În această situaţie, întrebarea 

este: cine a fost cu adevărat Nicolae Ceauşescu? care este adevărul despre epoca 

lui? Cei care ştiu cel mai bine sunt ,,Generaţia X22”.  A fost numită ,,generaţia de 

sacrificiu”, sau ,,generaţia pierdută”, după cum  relatează ziarul Adevărul.ro 

Financiar: ,,Faţă de persoanele din ţările din vestul Europei şi America de Nord, 

Generaţia X a României şi-a petrecut jumătate din viaţă în comunism. "Şi, cu toate 

acestea, generaţia nu pare deloc pierdută. Din contră, acum recuperează toată 

perioada neagră de privaţiuni pe care a traversat-o", spune Ştefan Chiriţescu. 

                                                           
22 Generația X este o sintagmă ce se referă la generația persoanelor născute în intervalul aproximativ 

1965–1982 (granițele variază de la o sursă la alta; în plus, există decalaje între diferitele spații 

geopolitice). Sintagma a fost folosită în demografie, științe sociale, marketing și frecvent pusă în 

legătură cu cultura de masă. Sursa: http://ro.wikipedia.org. 
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sursa: (http://www.adevărul.ro). Am încercat pe cât posibil să mă documentez de la 

persoanele care au trăit în regimul comunist. Ce au povestit a fost surprinzător. 

Oare, după dispariţia generaţiei X, care vor fi adversităţile dintre sursa scrisă şi cea 

orală, despre Nicolae Ceauşescu şi regimul comunist? Istoria scrisă este într-adevăr 

ceea ce a existat cu adevărat?... Sunt întrebări la care asteptăm răspunsuri... Oare, 

Nicolae Ceauşescu a fost ,,unul dintre cei mai mari tirani din istorie.”? Dacă a fost 

aşa, generaţia care a trăit, a crescut, a supravieţuit comunismului s-ar cuveni să îl 

blameze, dar din contră,conform interviurilor realizate, par a fi nostalgici după 

,,epoca de aur” şi mentorul său, Nicolae Ceauşescu.  

 Personal, cred că sursele istoriei orale ar trebui să fie folosite la maxim în 

privinţa celor care au trăit în comunism, în epoca Nicolae Ceauşescu. Sursele scrise 

sunt valoroase, dar cele orale le completează. Ar trebui arătat un interes mult mai 

mare memoriei individuale pentru că fiecare individ are „istoria lui”. 

 Intervievaţii mei, poate nu au fost cei mai reprezentativi, dar putem constata 

şi aşa că fiecare a privit viaţa sa în comunism, comunismul în general, în funcţie de 

propriile interese, de propriile trăiri. Fiecare a raportat viaţa lui de acum la cea de 

atunci. 

 Consider că nu putem generaliza fără a analiza individual cât mai mulţi 

subiecţi care au trăit într-o perioadă istorică. Trebuie să profităm de ceea ce poate 

aduce în faţă fiecare experienţă. Pe de altă parte, trebuie să fim conştienţi că 

oamenii sunt subiectivi, au sentimente, interpretează ceea ce li se întâmplă în 

funcţie de persoana lor. Pe de altă parte, istoria scrisă generalizează. Din această 

perspectivă, consider că istoria orală şi cea scrisă se pot şi trebuie să se completeze 

reciproc.  
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INSTAURAREA COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA 

 

Prof. Camelia CHIŢĂ, Prof. Corina MIRESCU 
Şcoala Gimnazială nr. 117, Bucureşti 

 

 

Perioada de după al Doilea Război Mondial a fost perioada instaurării 

comunismului în întreaga Europă de Est, deci și în spațiul românesc. Instaurarea 

regimului comunist în România debutează după lovitura de stat de la 23 august 

1944, prin staționarea trupelor sovietice pe teritoriul țării. Acestea au fost 

instrumentul cu ajutorul căruia rușii și-au asigurat implementarea totalitarismului de 

tip stalinist în țara noastră. Un aport semnificativ în impunerea comunismului în 

România de către URSS l-a avut și înțelegerea de la Yalta, din 1945, care a lăsat 

drum liber manevrelor sovieticilor în România. 

Comunismul s-a impus în România treptat. Primul pas în acest sens a fost 

făcut la 6 martie 1945 prin numirea primului guvern procomunist, prezidat de Petru 

Groza, un trimis al sovieticilor. Din acest guvern nu făcea parte, însă, niciun 

reprezentant al partidelor tradiționale democratice, PNL și PNȚ, lucru care a stârnit 

nemulțumirea regelui Mihai. 

Următorul pas pentru acapararea puterii politice de către comuniști a fost 

falsificarea alegerilor din noiembrie 1946, când comuniștii și aliații lor din Blocul 

Partidelor Democratice au manevrat rezultatul alegerilor în favoarea lor, deși PNL 

și PNȚ erau adevăratele câștigătoare ale scrutinului. Această mare fraudă electorală, 

realizată cu concursul URSS, a certificat faptul că democrația nu mai era o opțiune 

în România, iar comuniștii erau adevărații stăpâni ai țării. 

De la falsificarea alegerilor și până la înlăturarea tuturor adversarilor politici 

nu a mai fost decât un pas, care s-a finalizat la 30 decembrie 1947, când regele 

Mihai a fost silit să abdice, monarhia constituțională a fost abolită, iar România a 

devenit republică populară. 

Procesul de stalinizare a presupus apariția partidului unic, și anume Partidul 

Muncitoresc Român, creat în februarie 1948. Conducătorul PMR era Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, cel care a și condus România în perioada 1948-1965. Dej a fost cel 

care a instaurat regimul comunist de tip stalinist în România, consolidat prin 

adoptarea celor două constituții comuniste din 1948 și 1952. Prin aceste constituții, 

PMR devenea forța conducătoare unică, acesta hotărând folosirea mijloacelor și 

metodelor sovietice în organizarea și conducerea țării. Astfel, începând cu 1948, se 

trece la naționalizarea băncilor, fabricilor, impunerea cenzurii, a controlului asupra 

culturii și asupra Bisericii, iar între 1949-1962 are loc colectivizarea în agricultură. 



 
27 

 
 

 

 

 

Conducătorul României, începând cu 1965, a fost Nicolae Ceaușescu (1965-

1989). Dacă într-o primă etapă a guvernării sale, România a cunoscut o perioadă de 

liberalizare, după 1974 are loc înrăutățirea situației economice și sociale. În 

decembrie 1989 existau deja semne că românii nu mai suportau lipsa alimentelor, a 

medicamentelor, încălcarea drepturilor și libertăților omului, în condițiile în care 

apropiații lui Ceaușescu trăiau în belșug. 

Prăbușirea comunismului în România a avut loc în anul 1989. Revolta 

românilor a început pe 16 decembrie, la Timișoara, și s-a extins apoi în toată țara. În 

zilele de 21-22 decembrie 1989, revoluția a izbucnit și la București, soldându-se cu 

înlăturarea clanului Ceaușescu de la conducerea țării. Soții Ceaușescu au fost, 

ulterior, judecați și executați la Târgoviște, pe 25 decembrie 1989. În urma acestor 

evenimente, România a revenit la democrație, iar organele de conducere create au 

fost Consiliul Frontului Salvării Naționale, înființat în seara zilei de 22 decembrie 

1989, precum și guvernul democratic, instaurat, oficial, după primele alegeri libere 

din 20 mai 1990. 

România a cunoscut, din păcate, consecințele instalării regimurilor totalitare 

în Europa de Est, după terminarea celui de-al Doilea Război Mondial. Regimul 

comunist a provocat schimbări negative în societatea românească, a însemnat o 

gravă încălcare a drepturilor și libertăților cetățenești. De exemplu, în România 

anilor 1948-1964, în închisorile comuniste au murit o serie de personalități ale 

politicii și culturii interbelice, printre care se numără Gheorghe I. Brătianu, Ion 

Mihalache, Iuliu Maniu etc. Astfel, regimul totalitar considera că epurarea politică 

este un instrument de control al societății, menit să-i asigure întreaga autoritate. 

Înlăturarea regimului comunist, prin revoluția decembristă, a făcut ca România să 

redevină un stat democratic, ce a urmărit în perioada imediat următoare: integrarea 

sa în structuri internaționale precum NATO, dar și în familia statelor europene – 

Uniunea Europeană. 
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DATORIA DE A NU UITA 

UITAREA SE AŞTERNE PESTE MEMORIA NOASTRĂ 
 

Prof. Traian ANTON 

Școala Gimnazială nr.1 Răucesti, judetul Neamț 

 

 Războiul a trecut de mult peste noi, dar lacrimile încă nu s-au uscat de pe 

obrazul nostru, candela pâlpâie într-un colţ, sub o icoană de lemn îngălbenită de 

vreme, clopotele tot mai bat la zi de pomenire, iar femeile îndoliate coboară pe 

cărări, grăbite spre biserica din vale, ducând în mână, colaci, prescură, untdelemn, 

vin, lumânări şi tămâie, legate într-o năframă de in şi cu cea mai firească faptă 

creştinească, cu dragoste sufletească, merg să înalţe rugăciuni pentru cei ce-au căzut 

pe câmpurile de luptă. 

 Bătrânii cu obrajii veştejiţi, gârbovi, bolnavi, cu ochii umezi ies la marginea 

satului cu nepoţii de mână, privesc în zare, in depărtări şi tot speră că poate într-o 

bună zi fiii lor, daţi dispăruţi, în marile bătălii sau luaţi prizonieri şi duşi în lagăre, 

se vor întoarce de la război. Dar n-au venit în acea zi şi nici în ziua următoare şi din 

nou merg la marginea satului şi aşteaptă mereu, mereu…. 

 Acum nu mai are cine să iasă la marginea satului, nici femeile nu se mai 

văd coborându-se de pe coasta dealului alergând în grabă spre biserica din vale la zi 

de pomenire, pentru că nu mai sunt, au plecat cu toţii acolo sus să se întâlnească cu 

cei dragi, pe care nu i-au mai văzut, de când au plecat la război. S-au dus cu 

speranţa în gând să-i poată vedea, să-i privească pentru o clipă, doar atât, că nimic 

nu se mai poate schimba din ceea ce a rânduit Dumnezeu. 

 Au rămas pădurile, dealurile, păşunile, luncile, văile şi râurile pe unde se 

văd denivelările de pământ ca nişte cicatrice încă nevindecate, în sufletele şi 

ogoarele noastre. Sunt urmele lăsate de război pe unde au fost săpate tranşeele, 

cuiburile de mitralieră, gropi circulare anti-tanc, avanposturi, puncte de observare, 

lucrări speciale de amplasamente pentru artileria grea şi aruncătoare, depozite de 

muniţii, şanţuri şi canale anti-car, cazemate cu patru guri de foc, fortificaţii cu 

valoare strategică, toate acestea reprezentau o adevărată fortăreaţă de nepătruns. 

 Păşind peste planurile de luptă şi de apărare tehnico-tactice ale căror urme 

se văd şi în zilele noastre şi privindu-le în ansamblul lor, îţi dai seama că pe raza 

comunei Răuceşti s-au dat lupte grele în cel de-al doilea război mondial. Un mare 

om de arme martor al acelor vremuri grele spunea:” Cu cât ne depărtam mai mult de 

cel de-al doilea război mondial, cu atât credem că ştim totul despre el. Aceasta este 

marea noastră greşeală, a celor care au cunoscut şi au trăit vitregiile lui, dar şi a 

acelor care n-au cunoscut mirosul prafului de puşcă.” 
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 „Este bine ca generaţiile prezente şi viitoare să cunoască nu numai vitejia şi 

sacrificiul Armatei Române pe diferite fronturi, dar şi suferinţele inimaginabile ale 

celor care supravieţuind calvarului confruntărilor zilnice cu moartea, au trăit 

grozăvia consecinţelor războiului”. Războiul a fost dur şi crud, el n-a cunoscut mila 

şi ne-a afectat pe toţi deopotrivă. Războiul a lăsat urme adânci în sufletul şi inimile 

noastre care se vindecă foarte greu sau poate niciodată. 

 Mulţi dintre noi am fost martorii acelor zile şi nopţi copleşitoare, de groază 

de-a dreptul zguduitoare care ne-au adus atâtea suferinţe, sărăcie, foamete, tristeţe şi 

disperare. Legăturile cu trecutul nostru sunt aruncate în uitare, iar reconstituirea 

acelor vremuri zbuciumate devin pe zi ce trece tot mai anevoios de realizat, în 

condiţiile când oamenii sunt copleşiţi de grija zilei de mâine şi generaţia tânără se 

îndreaptă cu precădere dincolo de hotarele patriei pentru a-si găsi un viitor mai bun, 

lăsând în urmă pentru o altă dată să aştearnă pe hârtie acei ani grei de război care s-

au abătut asupra oamenilor din comuna Răuceşti, pentru care au dat mari sacrificii 

de sânge, au fost îngenuncheaţi, umiliţi şi strămutaţi din vatra străbună. 

 A întoarce spatele trecutului nostru înseamnă a lăsa ca uitarea să se aştearnă 

peste memoria noastră colectivă. Dar oricât am încerca să uităm nenorocirile care au 

venit peste noi în anii războiului, aşa cum se revarsă apele învolburate, dezlănţuite 

de pe munţi şi dealuri si mătură tot ce întâlnesc în cale, totuşi nu putem, nu avem 

dreptul să uităm, să trecem peste toate câte ni s-au întâmplat nouă.  

 Ca o mărturie  a trecutului nostru din cel de-al doilea război mondial stau 

urmele lăsate de marea fortăreaţa de nepătruns de la porţile Depresiunii Târgului 

Neamţ în hotar cu localitatea Răuceşti, ce se desfăşoară de la nord de Băile Oglinzi, 

trece peste Buburuz, şoseaua Târgu Neamţ- Fălticeni, Pârâul Ursului-Davidescu, 

coboară imaşul comunal, traversează drumul Răuceşti-Tg. Neamţ, apoi se lasă spre 

stâna lui Oprea, traversează şoseaua Tg. Neamţ –Paşcani, trece peste râul Ozana 

(Neamţ) până la pădurea Blebea. 

           Generaţiile care au venit după război au trebuit sa înveţe istoria patriei după 

manuale în care adevărurile despre intrarea armatei române in cel de-al doilea 

război mondial au fost trunchiate, denaturate sau trecute sub tăcere în mod 

intenţionat. 

 Aşa se explică şi că o parte din tineretul zilelor noastre nu mai este interesat 

de istoria armatei române, sau poate nu sunt înţelese sacrificiile de sânge ale 

ostaşilor români pentru reîntregirea hotarelor patriei şi a neamului românesc, şi 

mereu îşi pun întrebarea: „ Oare de ce a fost nevoie ca ostaşul român să-şi lase 

plugul în brazdă cu boii înjugaţi la jug, părinţii, femeia şi copiii plângând în prag, să 

pună mâna pe armă şi să plece la război. 
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ŢĂRANII ŞI COMUNISMUL 

 
                                                       Prof. Dragomir DANCU 

                                                                               Școala Gimnazială Păuca, Jud. Sibiu 

 

    

Ţărănimea reprezenta după 1944 aproximativ 80% din populaţia ţării, iar 

Partidul Comunist Român a încurajat ocuparea pământurilor marilor proprietari, 

absenteiştilor etc. Mai mult, pe 23 martie a promulgat o lege de reformă agrară. 

Contrar aşteptărilor PCR reforma nu  a făcut decât să crească „ foamea de pământ ” 

a ţăranilor, dorinţa acestora de a-şi păstra şi spori lotul individual fiind astfel 

potenţată.  

    La 2 martie 1949, s-a desfiinţat proprietatea particulară asupra pământului, 

pentru a se lichida clasa „ moşierilor ” şi a „ chiaburilor ”- culacii, în limbajul 

bolşevic de anatemizare a ţăranilor înstăriţi, care angajau mâna de lucru sau dădeau 

cu chirie utilaje agricole pentru lucrările de sezon, indiferent cât de mare era 

proprietatea. Pământul, animalele şi uneltelor proprietarilor care aveau dreptul, în 

virtutea legii funciare din 1945, la o suprafaţă de maximum 50 de hectare le-au fost 

confiscate fără nici o despăgubire. Peste noapte, miliţia a dat afară din case 17 000 

de familii, cu ordin de strămutare sau deportare. Terenurile confiscate au fost 

transformate în ferme de stat şi în „ gospodării agricole colective ” acestea din 

urmă devenind, de fapt, tot proprietate de stat, din moment ce culturile şi preţurile 

erau fixate prin ordinele Ministerului Agriculturii. Ţăranii colectivişti aveau voie să 

deţină mici loturi care să nu depăşească 0,15 dintr-un hectar. 

    Ţărănimea fără pământ sau cu mici proprietăţi de familie a fost 

înregimentată cu forţa în gospodăriile colective sau de stat. Represiunea împotriva 

celor ce sa-u opus colectivizării a fost cumplită. Din cei 80 000 de ţărani care au 

refuzat să intre la „colectivă”, în instanţa de judecată au fost aduşi 30 000. Politica 

agrară a regimului comunist a fost însoţită de numeroase violenţe, îndeosebi 

împotriva moşierilor şi ţăranilor avuţi ( chiaburii ). Prin rezoluţia din martie 1949 se 

stabilise „ îngrădirea ” chiaburilor, adică împiedicarea acestora de a se dezvolta 

economic, inclusiv de a utiliza munca salariată. 

    În rândurile ţărănimii existau fără îndoială o diferenţiere economică. 

Interesele sale de grup se manifestaseră însă mai ales prin opoziţia faşă de moşieri şi 

faţă de orăşeni, percepuţi ca străini. Ţăranii săraci îi invidiau pe cei bogaţi, dar în 

acelaşi timp îi şi respectau, deoarece îi făceau parte din lumea lor, fiind gata să se 

solidarizeze cu ei în caz de necesitate. 

      Colectivizarea s-a încheiat în 1962 cu următoarele statistice: din totalul de 

15 milioane de hectare de teren agricol, 60% îl deţineau cooperativele agricole de 

producţie, 30% intrase în posesia întreprinderilor agricole de stat ( IAS-uri), ar 9% 
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rămasese proprietate particulară în zonele de munte fiindcă acolo „ metoda ” nu 

avea nici o şansă de aplicare. 

    În afară de colectivizare, o altă temă era prezentă în lumea satului românesc, 

colectările forţate de cereale mai cunoscute în epocă şi rămase în memoria colectivă 

sub numele de cote. Prin aceasta statul confisca practic o parte apreciabilă din 

recolta ţăranilor. Pentru strângerea cotelor s-a recurs inclusiv la forţă, acolo unde 

ţăranii refuzau să predea cerealele. Împotriva ţăranilor care se eschivau de la 

achitarea cotelor obligatorii au fost luate măsuri necruţătoare inclusiv învinuirea de 

speculă şi sabotaj. 

    Pe 28 iunie 1948 era înfiinţată, prin Decretul nr. 112, Comisia de Stat 

pentru colectarea cerealelor, care avea în subordine comisii judeţene de plasă şi 

comunale pentru îndeplinirea dispoziţiilor sale. În stabilirea cotelor se ţinea  cont de 

suprafaţa deţinută şi de categoriile de teren iar preţul era fixat de Ministerul 

Comerţului. Ca măsură pentru a nu se evita impunerea se dispunea treieratul doar la 

maşinile de treierat şi batoze, pentru funcţionarea acestora fiind necesare autorizaţii 

speciale, eliberate de autorităţile (comisiile de colectare) judeţene. Treieratul cu 

mijloace manuale sau cu caii reprezenta o excepţie, necesitând de asemenea 

aprobări.  

  Colectarea se făcea direct de la maşinile de treierat şi batoze, o măsură prin 

care se asigura adunarea rapidă şi integrală a cantităţilor de cereale stabilite de stat. 

Cotele stabilite prin calculul suprafeţei de tern arabil deţinut şi producţia medie la 

hectar în regiunea respectivă. Treieratul se putea face doar prin intermediul 

maşinilor de treier şi al batozelor, doar în cazuri riguros stabilite putându-se efectua 

manual sau cu caii. Proprietarii sau arendaşii de maşini de treier erau de asemenea 

obligaţi să predea la preş oficial uiumul ( vama pe cereale ) perceput la treieriş sau 

la măcinat. Nepredarea cotelor se considera infracţiune economică şi era pedepsită 

prin legile în vigoare, deosebit de aspre. 

    Cotele obligatorii îi dezavantajau pe ţărani din mai multe puncte de vedere: 

suma achitată producătorului era fixată de stat, nereprezentânt valoarea reală; 

deoarece cuantumul cotelor era fixat dinainte, în funcţie de întinderea şi calitatea 

terenului, în caz de calamităţi naturale ţăranul era cel care suporta toate pierderile; 

statul pretindea cele mai bune produse, agricultorului rămânându-i pentru consum 

sau pentru comercializare liberă doar ceea ce era slab calitativ. 

    Pentru a eluda prevederile aspre ale legilor de colectare ţăranii aveau să 

recurgă la diverse soluţii, de la sustragerea unor produse până la refuzul dea preda 

cotele şi răscoale. 

    În timpul răscoalelor ţăranilor s-au observat câteva caracteristici ale 

modului în care acţionau răsculaţii: i-u bătut pe activiştii de partid, au devastat 

primăriile şi alte instituţii locale, au distrus fotografiile lui Marx, Engels, Lenin, 

Stalin şi ale liderilor partidului, au ars steagurile roşii, au tras clopotele pentru 
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alarmă, au tăiat stâlpii şi firele telefonice, au dezarmat miliţieni şi i-au luat 

prizonieri, au înălţat baricade, au arborat drapelele naţionale. De asemenea au fost 

auzite cântecele: Trăiască Regele, Hora Unirii, Deşteaptă-te române, Sfântă tinereţe 

legionară, precum  „şi alte cântece şovine şi naţionaliste”. Toate aceste cântece 

erau interzise oficial, intonarea lor având în ochii răsculaţilor un mesaj 

anticomunist. În zilele de revoltelor, manifestanţii scandau „Trăiască regele 

Mihai”, „Vrem pâine şi nu mălai ”, „Trăiască Legiunea şi Căpitanul”, „Jos 

comuniştii ”, „Moarte comuniştilor”,  

„ Jos guvernul”, „Vrem pâine”, „Nu vom da nici un bob de grâu”. 

    În faţa pericolului ca răscoalele să se extindă, autorităţile au intervenit cu 

forţa, multe familii au fost ucise şi condamnate, altele au fost deportate. Ajunşi la 

destinaţie, deportaţii se vedeau aruncaţi în braţele sărăciei, mizeriei şi bolilor, ar 

pământul deportaţilor şi toate bunurile lor ( animale, cereale, clădiri, materiale etc.) 

au fost confiscate. 

    În pofida revoltelor ţăranilor din regiunile vestice şi din alte zone din 

România, desfăşurate în acelaşi timp sau mai târziu, colectările forţate au continuat 

şi în anii următori. Regimul nu glumea. În cele din urmă, în 1962, s-a produs şi ceea 

ce ţăranii sperase să evite. „ Transformarea socialistă a agriculturii ” a devenit o 

realitate construită cu violenţă în cea mai mare parte a satelor româneşti. 

    Politica de industrializare a avut importante consecinţe ideologice, 

profesionale şi economice, sporind populaţia urbană de la 22% în 1948 la 30% în 

1965 şi 49% în 1983: pentru anul 2000 procentajul estimat era de 75%. Mutarea la 

oraş a însemnat o migraţie masivă din zonele rurale şi a dus la scăderea populaţiei 

de la sat. În aceste condiţii, al începutul anilor '70 experţii români au început să se 

întrebe, în literatura de specialitate, dacă este nevoie de dezvoltare rurală. Multe sate 

erau considerate prea mici şi prea izolate ca să merite investiţii, iar faptul că 

gospodăriile erau împrăştiate ici-colo înseamnă că multe parcele de pământ 

rămâneau necultivate. Regiunile cu cele mai izolate aşezate erau cele muntoase, iar 

judeţele cu un număr mare de asemenea localităţi aveau nevoie de bani mai mulţi 

pentru servicii, transport şi comunicaţii. Potrivit dictatelor planificării socialiste, 

singura soluţie pentru aceste dezechilibre regionale era planul naţional de amenajare 

teritorială. 

    Efectele aplicării planului de amenajare teritorială asupra satelor erau 

cunoscute de experienţa sovietică din care Ceauşescu se inspira în mare parte. La 

iniţiativa lui Ceauşescu, în noiembrie 1965 a fost înfiinţată Comisia Centrală pentru 

Sistematizarea Satelor. Pământurile şi apele de la ţară urmau să fie folosite mai 

eficient, construcţiile în lanţ trebuiau evitate iar construcţiile aveau să fie ţinute cu 

atenţie sub control, astfel încât să nu se piardă terenurile agricole. Prin reorganizare, 

în fiecare comună urma să existe o vastă reţea de instituţii social-culturale: o şcoală 

generală, o casă de cultură, o bibliotecă publică, un cinematografic, un dispensar, o 
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maternitate o baie publică, o brutărie şi magazine pentru a asigura populaţiei rurale 

condiţii mai bune de trai. Propunerile au fost aprobate de Conferinţa Naţională a 

partidului şi au devenit lege în 1968, dar legea nu a fost aplicată imediat. 

    Publicaţiile celor ce se ocupau de planificare la mijlocul anilor '70 arătau 

clar reducerea numărului de sate urma să fie obţinută prin dezafectare. Primii 

candidaţi erau satele cu mai puţin de o mie de locuitori. Satele ce nu erau vizate 

pentru dezafectare urmau să fie modernizate prin instalarea de conducte de apă 

potabilă, de canalizare, şi prin instalaţii de încălzire. Anvergura obiectivului şi 

progresele înregistrate în acest domeniu sunt dovedite de faptul că în 1975 numai 

261 dintre cele 13 123 de sate din România aveau conducte de apă potabilă şi numai 

411 localităţi, printre care şi oraşe, erau conectate la reţeaua de gaze naturale. 

    Satele cele mai susceptibile a fi dezafectate erau cele ale căror perspective 

de dezvoltare erau considerate minime din cauza izolării şi a numărului mic de 

locuitori. Multe erau aşezări păstoreşti care, treptat, îşi pierduseră locuitorii, precum 

şi cătune de ţigani, la marginea satelor de români. 

Metodele de dezafectare nu erau dezvăluite. În unele cazuri, cum ar fi Vlădiceasca 

din Ilfov, în septembrie 1988, sătenii fuseseră anunţaţi cu câteva luni înainte că 

gospodăriile le vor fi dărâmate, dar au avut la dispoziţie numai două zile pentru a-şi 

demola casele sau pentru a le  lăsa strivite de buldozere. Mulţi au preferat să lase 

autorităţile să facă această treabă murdară şi satul a fost ras complet de pe faţa 

pământului. Nu au primit nici o compensaţie, întrucât locul pe care se aflaseră 

casele intra în circuitul agricol. Populaţia a fost mutată în satul vecin Ghermăneşti, 

unde fuseseră construite blocuri de patru etaje, proprietate de stat pe locul caselor 

demolate ai căror proprietari au primit o oarecare compensaţie. După revolta 

internaţională stârnită de aceste distrugeri, autorităţile române şi-au schimbat 

tactica. Au forţat oamenii să plece din satele vizate, făcându-le viaţa imposibilă. 

Magazinele alimentare au fost închise ar liniile de autobuz desfiinţate pentru ca 

navetiştii din noile centre agroindustriale să fie siliţi să se mute şi  astfel satele să 

rămână fără viaţă. 

    Nici unul din miile de îndemnuri adresate de Ceauşescu poporului român nu 

a fost consemnat atât de rapid de presa internaţională ca acela potrivit căruia „ 

trebuie să reducem drastic numărul satelor de la circa 31 000 cât există acum la 

5000 sau cel mult 6000”. Acel apel a fost făcut în cursul expunerii sale la 

Conferinţa Naţională a Preşedinţilor Consiliilor Populare din 3 martie 1988. Presa 

occidentală a perceput acel apel ca fiind un plan de a demola practic 7-8000 de sate. 

Planul lui Ceauşescu a provocat o adevărată undă de şoc în Europa şi America de 

Nord, având în vedere că a fost prezentat într-un moment în care păstrarea şi 

protejarea mediului înconjurător ocupa un loc de vârf în agendele politice 

occidentale. 
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POLITICI REPRESIVE ÎNDREPTATE ÎMPOTRIVA 

INTELECTUALITĂȚII 

ÎN TIMPUL REGIMULUI COMUNIST 

 

 
 Prof. Maria-Magdalena  OGRINJEA  

                                                       Liceul Tehnologic „Petre Ionescu” Muscel, județul Argeș 

   

   Este cunoscut faptul că regimul comunist a însemnat pentru intelectualitatea 

postbelică o perioadă represivă, încărcată de politici și reglementări care prevedeau 

măsuri punitive pentru “dusmanii poporului”. Dintre dușmanii poporului făceau 

parte și intelectualii vremii, mulți dintre ei sfârșind în închisorile comuniste ori în 

unitățile de muncă, atunci când nu exista decizia unei instanțe judecătorești care să 

decidă care a fost vina unuia sau a altuia. Ceea ce este foarte grav, privind cu 

obiectivitate acum, după  mai bine de jumătate de secol de la instaurarea 

comunismului în România, este că au sfârșit în aceste temnițe mari oameni politici, 

unii dintre ei chiar făuritorii Marii Uniri de la 1918.  

    Un eveniment cu lungi ecouri în societate, în presă și în întreaga istorie 

contemporană a fost ceea ce s-a numit “Operatiunea Tămădau”.  

    Comuna Tămadău se află la 46 km de București, în județul Ilfov și a rămas 

în istorie prin evenimentul desfășurat aici, în vara anului 1947. La 14 iulie, 

cunoscutul om politic, Ion Mihalache, împreună cu alți lideri țărăniști au fost 

arestați pe islazul comunei, în momentul în care se pregăteau să părăsească țara cu 

două avioane, cu destinația Turcia.   

    Operațiunea a fost o capcană pusă la cale de serviciile secrete comuniste, 

conduse de generalul Alexandru Nicholschi și justificată în fața opiniei publice 

drept o trădare adusă noului partid instaurat în România. Câteva zile mai târziu, alt 

mare lider țărănist, Iuliu Maniu, a fost și el arestat iar partidul scos în afara legii 

pentru “crime împortiva siguranței statului”.  

    După trei zile de la artestarea personalităților menționate, Ministerul de 

Interne caută în fața opiniei publice un soi de justificare și dă presei următorul 

conunicat: “Patrunsi de ură împotrivă regimului și urmărind răsturnarea acestuia, 

fiind amestecați în acțiunile criminale ale unor elemente dușmănoase poporului și 

temându-se de răspunderi în fața justiției și a mâniei populare pentru nelegiuirile 

săvârșite, mulți conducători ai PNȚ, urmând ordinul direct al lui Iuliu Maniu, au 

încercat în ziua de 14 iulie să fugă într-o țara străină, pentru care scop au corupt 

piloți din aviația militara”. În fața acestor evenimente, opoziția anticomunistă se 

manifestă cu și mai multă putere, dar persoane încarcerate pentru infracțiuni politice 

au continuat să existe în închisorile românești până în 1989.  
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    Politicile represive comuniste îndreptate împotriva intelectualității ating 

forma lor maximă de cruzime atunci când regimul înființează vestitele închisori “de 

reeducare”. Toți cei care nu se supuneau noilor directive, membrii vechilor partide 

politice istorice, studențimea și, în general, clasa intelectualității  române se vor 

confrunta în perioada 1949-1951 cu atrocitățile comise de fidelii regimului.   

  Rămasă în istorie sub formula “reeducarea prin tortura”, la închisoarea 

Pitești s-a petrecut unul dintre cele mai crude experimente din România comunistă. 

Început la Penitenciarul Suceava, acest fenomen inimaginabil s-a derulat având în 

vedere în principal studenții din zona Pitești dar și din alte unități teritoriale și 

închiși la Târgu Ocna, Gherla, Canal, Targsor. Din statisticile și evidențele date 

publicității după căderea comunismului, aflăm că în acest tip de închisoare au fost 

maltratați, schingiuiți, umiliți și torturați peste o mie de tineri studenți sau 

intelectuali.   

  Dumitru Bacu, fost deținut ne-a lăsat o mărturie cu adevărat cutremurătoare, 

care ne dovedește o dată în plus, că tratamentul inuman al comuniștilor a dus către 

sfârșit generații întregi. “Studentii erau obligați să mănânce “porceste”, adică 

servindu-se numai de gură. Studentul trebuia să se așeze în genunchi, cu mâinile la 

spate, sau direct pe brânci, dacă acesta era ordinal șefului de reeducare. Din poziția 

aceasta trebuia să soarbă lichidul fierbinte din gamela pusă în față lui. “Banditii” nu 

aveau voie să spele gamela după ce consumau conținutul. Curățatul se făcea cu 

limba, pentru că apa dată în celulă era consumată numai de cei considerați 

reeducati”.  

 Ne întrebăm și acum: care era vina celor supuși la astfel de umilințe?  

  Formula aleasă a fost utilizarea unui grup de studenți, în frunte cu Eugen 

Turcanu, pentru instrumentarea torturii pentru “reeducarea ideologica”. Deținuții 

erau obligați să se tortureze reciproc (!!!), să-și renege familia, credința și nu în 

ultimul rând, convingerile politice. Fenomenul a luat sfârșit în primii ani ai decadei 

’50, fiind pronunțate peste 20 de condamnări atât împotriva unora dintre studenți, 

cât și a angajaților din închisori. Versiunea autorităților, un experiment pus la cale 

de legionarii din afara țării, nu se susține din punct de vedere documentar.  

  Eugen Turcanu (1925-1954), a fost unul dintre șefii echipelor de torționari 

reeducatori de la Pitești, faptele lui rămânând în istoria ororilor comuniste pentru 

mult timp de acum înainte. Unul dintre “reeducati” va avea peste timp puterea de a-

și rememora zilele de groază și chin trăite în Penitenciarul Pitești și ne spune: 

“Reeducarea prin teroare era obiceiul de fiecare zi…Ne culcam la ordin, 

întotdeauna după miezul nopții și după reguli bine stabilite: întinși pe spate, înveliți 

cu pătura până sub bărbie, cu mâinile pe pătură, drept pernă aveam gamela. Orice 

încercare de a-ți modifica poziția din cauza durerilor musculare sau osoase era 

imediat amendată cu o lovitură de ciomag și chiar mișcările involuntare din timpul 
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somnului, din cauza coșmarurilor, erau sancționate tot cu o lovitură de ciomag din 

partea celor care ne supravegheau somnul”.  

  Bătaia și tortura erau, pe lângă umilințe teribile, cele mai dese pedepse 

aplicate celor închiși. Zeci de oameni, care nu au rezistat, au murit din cauza 

loviturilor sau au înnebunit din cauza torturii psihologice. Șocul produs de violența 

ieșită din comun, conștientizarea faptului că foști prieteni sau chiar membrii ai 

familiei erau obligați să atace fără motiv și fără nicio explicație, au dus la prăbușirea 

psihică instantanee a celor mai multe victime. Năuciți de schimbarea bruscă a 

condițiilor și debusolați de răsturnarea ierarhiilor valorilor (dacă în primele luni de 

după instaurarea comunismului se vorbea laudativ despre valorile firești ale 

tinerilor, peste doar câțiva ani aceiași tineri vor fi aproape demonizați), deținuții 

închisorilor de reeducare au cedat fizic și psihic.   

  Către sfârșitul anilor ’50 ministrul de Interne, Alexandru  Drăghici 

transmitea opiniei publice că partidul își va continua politica, “…dictatura 

proletariatului fiind  lupta pe viață și pe moarte cu clasele stăpânitoare. Să nu credeți 

că lupta aceasta a încetat în momentul în care l-am arestat pe Maniu, ea a continuat 

sub diferite forme și aspecte.”  

  Pentru “construirea socialismului” regimul a decis, pe lângă închiderea 

intelectualității în vestitele închisori, folosirea deținuților la muncă forțată în 

coloniile și unitățile de muncă de pe teritoriul României. În acea perioadă, arestările 

se făceau în funcție de numărul deținuților necesari pentru finalizarea unei anumite 

lucrări.   

  Opresiunea comunistă împotriva studențimii și a tinerilor intelectuali va 

determina în a doua jumătate a anilor ’50 mișcări politice și sociale de amploare; 

acestea au ca punct de plecare Europa Centrală și de Est (Blocul statelor comuniste) 

și va cuprinde și România. Printre cele mai informate medii din țara noastră erau 

cele studențești, ținerii acumulând nemulțumiri specifice față de condițiile de 

învățământ dar, mai ales, voiau să-și facă auzită opinia lor despre noul regim politic. 

Partidul Comunist Român deja monopolizase întregul sistem social și politic, 

urmând a-și întinde brațele peste viața culturală și religioasă a poporului.   

  Reușita socială era unul dintre obiectivele majore propuse de către partid. 

Contextul social în care se voia punerea în aplicare a noilor politici a însemnat o 

mentalitate în care lipsa alternativelor politice a oferit partidului ideea de reușită. 

Aproape că se naște un mit al comunismului în care imaginea ideală a persoanei 

trebuie să se înalte dar fără “a-și trăda clasa, fără a se îndepărta de producție, de 

practică și de criteriile unice”.  

  Lipsa de motivație socială – intelectualitatea se află în închisoare spre 

reeducare!!! – va declanșa o stare de spirit resimțită în rândul populației până spre 

sfârșitul anilor ’70. În societatea românească se vor promova “dragostea de țară și 
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partid, recunoștința față de conducător, respectul și mulțumirea pentru grija 

părintească a conducătorului iubit”.   

  Opresiunea asupra intelectualității s-a manifestat și sub forma unei cenzuri 

excesive asupra vieții culturale. Reperele morale și modelele au fost puține în 

spațiul public românesc în această perioadă, singurele personalități acceptate public 

de către regim fiind cei care scriau elogii adresate sistemului.   

  Partidul consideră că, la jumătatea anilor ’50, studenții erau de partea sa, 

fiind în bună măsură propria creație prin sistemul de selecție și prin micile avantaje 

oferite.   

  Adevărul nu era însă acesta, tinerii studenți și intelectuali ridicându-se și 

mobilizându-se în organizarea de mișcări cu caracter anticomunist. La sfârșitul lui 

octombrie – începutul lui noiembrie 1956, au loc acțiuni de protest ale studenților la 

Cluj, Timișoara și București, în cele trei locuri tinerii insistând asupra slăbirii 

controlului ideologic al regimului asupra noii clase de intelectuali, pentru condiții 

de viață mai bune, dar și pentru retragerea trupelor sovietice din România, ei făcând 

legătura între regimul de la București și cel de la Moscova. Cea mai mare și mai 

coerentă mișcare de protest a avut loc la Timișoara, în data de 30 octombrie 1956, 

unde au participat circa 3000 de studenți.  

  Teama repreziunii comuniste, care se manifesta sub cele mai neobișnuite 

forme și de multe ori fără niciun motiv, a făcut ca populația să nu se solidarizeze 

nicăieri cu studenții protestatari; nici măcar studenții din alte centre universitare nu 

au făcu-o, în parte pentru că nu existau informații despre mișcările acestora, dar și 

din cauza fricii care pusese în bună măsură stăpânire pe societatea românească.   

  Represiunea a fost dură, numeroși studenți fiind exmatriculați, arestați, 

anchetați, mulți dintre ei bătuți crunt și condamnați de tribunalele militare la diferite 

termene de detenție. Centrele universitare au fost supuse unui control și mai strict, 

inclusive condițiile de admitere în facultăți devenind mai dure. În general, mișcările 

studențești din 1956 au marcat o recrudescență a represiunii din România.  

  Este acum foarte cunoscut faptul că unul dintre intelectualii marcanți ai 

timpului, Corneliu Coposu, a avut tăria de a spune “Nu” partidului comunist, plătind 

însă curajul lui cu ani grei de detenție.  

  A activat pentru început ca secretar politic al lui Iuliu Maniu dar, odată cu 

arestarea liderilor țărăniști, a fost reținut și Corneliu Coposu, deținut în diverse 

închisori până în anul 1962, după care, este obligat să rămână la domiciliu pentru o 

mai bună supraveghere și control al securității.   

  Ca urmare a instalării comunismului și mai ales a represiunii politice asupra 

societății, numeroși români intelectuali au văzut ca singură șansă de salvare și de 

păstrare a crezului ideologic democratic, plecarea în Occident sau în exil. Însă 

destul de repede au realizat că șederea avea să fie de lungă durată, regimul comunist 

și politicile duse de către acesta dezvoltându-se pe durata mai multor decenii.   
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  După căderea regimului, la începutul anilor ’90 statul român a acordat 

foștilor deținuți politici proveniți din rândul intelectualității unele compensații 

materiale. Noile instituții politice au investigat și au identificat acțiunile represive 

comuniste asupra populației, descoperindu-se numeroase crime, abuzuri și încălcări 

ale drepturilor omului pe întreagă durată a regimului totalitar.   

  Societatea civilă s-a autodefinit atunci ca anticomunistă și după anul 1990 s-

a început tranziția către democrație, dar mai ales pedepsirea crimelor comunismului 

și excluderea din viață publică a foștilor demnitari comuniști.  
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 ISTORIA SUFERINȚEI LA ROMÂNI 

STUDIU DE CAZ: ÎNCHISOAREA DE LA SIGHET 

 
     Prof. Mădălina DINU-PĂTRAȘCU,  

Liceul Tehnologic „C-tin Cantacuzino”, Băicoi 

 

  
Suferinţa nu se poate cuantifica- pentru ea nu există unitate de măsură, ci 

doar urme: în suflete, pe trupuri şi în morminte. Nu există îndoială, pentru 

majoritatea românilor, că regimul comunist a provocat suferinţă.  

 În România au existat multe închisori destinate deţinuţilor politici, precum 

Gherla, Aiud, Sighet, Poarta Albă, Piteşti, Râmnicu Sărat, etc.  

 În aceste sinistre locuri au fost torturaţi fizic şi psihic marile personalităţi 

ale neamului românesc precum şi ţărani şi simpli preoţi care s-au opus comunizării 

României. Închisoarea Sighet a fost construită în anul 1897 în același stil și având 

aceleași funcții ca și închisorile din Satu Mare, Oradea, Arad, Aiud, Gherla și din 

alte orașe transilvănene. 

 Era o închisoare de drept comun care însă, mai ales în timpul primului și 

celui de-al doilea război mondial, a fost folosită și pentru încarcerarea deținuților 

politici: revoluționari polonezi, preoți din biserici naționale, etc.  

 În perioada 1948-1950 au fost închiși aici elevi, studenți și țărani din 

rezistența  maramureșeană, iar între mai 1950 și iulie 1955 penitenciarul a devenit 

unul de maximă securitate, fiind aduși aici, în deplin secret, două sute de foști 

miniștrii, parlamentari, ziariști, militari, episcopi, preoți. 54 dintre aceștia au murit, 

fiind înmormântați în locuri secrete și încă neidentificate.  

 În anul 1955, sinistra închisoare politică devine una de drept comun și în 

celule a fost introdus un anume confort. După alte două decenii – o dată cu Decretul 

din 1975 prin care pedepsele puteau fi executate la locul de muncă- penitenciarul a 

fost desființat, clădirea fiind folosită sporadic ca depozit de sare, lemne, cauciucuri 

și întrând astfel în ruină.  

 Sala 5 – Sala Hărților. Face atât o prezentare în spațiu a gulagului  

Românesc, cât și o variantă temporală, adică o cronologie a celor 45 de ani din 

istoria României comuniste. Alături de hărți sunt expuse imaginile principalelor 

închisori comuniste. 

 De-a lungul perioadei comuniste (1945-1989), în România au existat peste 

230 de locuri de detenție, cifră în care se includ, spații de anchetă, de triaj, de 

încarcerare propriu-zisă, lagăre de muncă forțată și deportare. Dacă adăugăm sediile 

de Securitate Orășenești, raionale, regionale, în care deținuții  erau aduși după 

arestare și supuși interogatoriilor, cifra crește cu peste 100. Azilele  unde celor 

arestați li se aplicau false tratamente psihiatrice de “reeducare“ erau cel puțin 15. 
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Numărul locurilor de execuție, al locurilor unde s-au desfășurat lupte între partizani 

și Securitate, al gropilor comune descoperite în ultimii ani trece de 90…..  

 Sala 6 –România închisorilor. În total, R.P. R a numărat peste 2 milioane 

de persoane discriminate prin metode coercitive. Numărul românilor care au fost 

condamnați în perioada 1945-1989 a fost de 600. 000. Vârfurile terorii  au fost 

înregistrate între anii 1948-1953 și 1958-1963, când pe lângă penitenciarele 

existente, devenite neîncăpătoare au fost organizate numeroase lagăre de muncă 

forțată și au avut loc  deportări, strămutări masive ale celor  

socotiți periculoși pentru regim (în total 200 000 de persoane).  

 Cel mai emoționant moment: Tablou grafic:traducerea în 33 de limbi a 

versetului  32 din capitolul 8 al Evangheliei lui Ioan: “Și veți cunoaște adevărul și 

adevărul vă va face liberi!" 

 Sala 8 – Alegerile din 1946. Sala cuprinde o colecție de documente care 

demonstrează falsurile operate de comuniști în numărarea și publicarea voturilor, 

dar și diverse mărturii din epocă privind desfășurarea campaniei electorale și reacția 

aliaților anglo-americani față de situația creată în România, înainte și după 19 

noiembrie 1946. 

 Sala 9 – Celula în care a murit Iuliu Maniu (1873-1953) 
 Reconstituire in situ (despre personalitatea marelui bărbat avem informații 

și la etajul II, sălile 84-87, “ Iuliu Maniu- un părinte al democrației"). Datorită 

atitudinii sale exemplare în viața publică, Iuliu Maniu a devenit între 23 august 

1944 și iulie 1947, când a fost arestat, un simbol al rezistenței democratice la 

comunizarea țării. A sfârșit prin a i se intenta proces pentru “crimă de înaltă 

trădare“. La 12 noiembrie 1947a fost condamnat la temniță grea pe viață, în 

cadrulprocesului fabricat  liderilor PNȚ, după înscenarea de la Tămădău. 

Fotografiile și documentele prezintă momente familiale din activitatea politică a lui 

Maniu înainte de anul 1918.Un panou eviențiază rolul Important pe care acesta l-a 

jucat în evenimentele care au dus la Marea Unire. Expoziția se încheie prin 

prezentarea unor secvențe din activitatea politică postbelică, dar și imagini și 

declarații din timpul procesului PNȚ,  

soldat cu sute de ani de închisoare. Pe culoar se află expoziția dedicată discipolului 

său emblematic, Corneliu Coposu (Sala 87 bis).  

 Sala 11 – Distrugerea partidelor politice democratice 
 Prin distrugerea celor trei partide românești tradiționale, comuniștii au făcut 

trecerea de la un regim democratic multipartidic, la dictatura partidului unic, 

partidul-stat. Fotografiile și documentele expuse rezumă activitatea celor trei 

partide, începând cu înființarea, și insistă asupra ultimilor ani, când auopus o 

rezistență disperată împotriva comunismului. În iulie 1947 a fost montată înscenarea 

dela Tămădău, operațiune condusă de torționarul Nicolski: un grup de fruntași 

țărăniști au fost arestați în momentul în care intenționau să părăsească țara, pentru a 
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continua rezistența în exil. Ca urmare, PNȚ a fost scos de comuniști în afara legii, 

iar întregii conduceri țărăniste i-a fost intentat un proces pentru trădare de țară. 

După interzicerea PNȚ, liberalii și-au încetat și ei tacit activitatea. Cu toate că nu 

este cunoscut nici un oficial emanat de la autorități, PNL  a dispărut el însuși de pe 

scena politică.  

 Sala 13 – Represiunea împotriva bisericii 
 Tactica pentru distrugerea bisericilor creștine care activau în România a 

diferit de la un caz la altul. În cazul Bisericii Ortodoxe Române, majoritară și 

având statutul de biserică națională, a fost folosită decapitarea. Înalții ierarhi au fost 

înlocuiți (“depuși din treaptă“), unii dintre ei murind în condiții suspecte, alții fiind 

arestați și primind domiciliu forțat în mânăstiri. Cât îi privește pe preoții de mir, se 

apreciază că de-a lungul anilor au fost arestați în jur de 2000. În anul 1959, 

Securitatea și Departamentul de Culte au redus cu 2/3 numărul mânăstirilor și al 

Călugărilor, peste voia chiar a Patriarhului, pe motiv că așezămintele monahicești 

ascundeau partizani  anticomuniști și “ elemente reacționare“. 

 Biserica Greco-catolică (Unită cu Roma) ,cea de-a doua biserică națională, 

a fost interzisă în octombrie 1948. Biserica Romano-catolică a avut de-a lungul 

perioadei comuniste un statut de biserică tolerată, dar nerecunoscută oficial, 

Concordatul cu Vaticanul fiind denunțat unilateral de RPR. 

 Cultele protestante și neoprotestante au fost, de asemenea, urmărite și 

persecutate, pe motiv că au fost "dirijate din exterior“.Comuniștii nu acceptau nici o 

activitate, fieea și confesională, care să nu fie supusă controlului lor.  

 Sala 14 – Securitatea 1948-1989 

 Înființată oficial prin Decretul Lege 221/30 august 1948, Securitatea a fost 

rezultatul unui proces început încă în toamna anului 1944, prin infiltrarea din prima 

clipă a Ministerului Afacerilor Interne de către agenți și consilieri sovietici. Funcția 

de director al Direcției Generale a Securității Poporului i-a fost încredințată, cu 

gradul de general-locotenent, lui Pintilie Gheorghe (Pantelei Bodnarenko, ucrainian 

de origine), iar directori adjuncți au fost numiți doi alți agenți sovietici, Alexandru 

Nicolski (Boris Grünberg, ofițer NKVD originar din Basarabia) și Vladimir Mazuru 

(ucrainian născut în N Bucovinei), care au primit gradul de general-maior. 

Bugetul primei organigrame din 1948 prevedea un efectiv de 4641 posturi, 

dintre care ponderea era următoarea: 64% muncitori, 4% țărani, 28% ,funcționari, 

2% persoane care nu și-au precizat originea și…..2% intelectuali……În 1951 

organigrama DGSP crescuse de aproape 5 ori, ajungându-se la 15 280 posturi…  

 Sala 17 – Munca forțată 

 Munca forțată, adică folosirea deținuților politici ca mână de lucru pe 

diferite șantiere a fost larg utilizată în perioada comunistă.Un panou se referă la 

Canalul Dunăre-Marea Neagră, un altul prezintă situația deportărilor, alte panouri 

vorbesc despre lagărele de muncă forțată din Bălțile și din Delta Dunării.  
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 Sala 18 – Colectivizarea 

 Trecerea sub controlul statului a proprietăților agricole s-a făcut prin mai 

multe mijloace, în mai multe etape. În noaptea de 2/3 martie 1949 au fost 

sechestrate resturile  marilor proprietăți funciare, reduse prin reforma agrară 

din1950 la 50 ha. După datele comunicate chiar de PMR, între anii 1949-1952 au 

avut loc peste 80 000 de arestări, dintre care, 30 000 finalizate cu sentințe de 

închisoare.  

 Sala 37 - "Neagra" 

 În fiecare închisoare existau una sau mai multe celule de pedeapsă. 

Deținuții considerați recalcitranți erau izolați în obscuritate totală, înlănțuiți de un 

belciug din centrul celulei. Deținutul era încarcerat desculț și dezbrăcat. Rația de 

hrană era redusă la jumătate. În întuneric, în frig, , uneori și legat, era obligat să stea 

în picioare toată ziua și toată noaptea. 

 Sala 50 – Fenomenul Pitești 
 Pentru tineri, o forță socială imprevizibilă și care trebuia anihilată a fost 

inventat experimentul de la Pitești, numit de Securitate reeducare. Experimentul de 

la Pitești este considerat unic în panoplia mijloacelor de distrugere a personalității 

umane.  

 În curtea interioară se găsește un spațiu de reculegere. Este o capelă 

subpământeană, surplombată de un impluvium. Pe crucea decupată în centrulcapelei 

lumina de afară coboară filtrat pe pânza de apă a unui bazin cu lumânări și în zilele 

însorite răsfrânge mai multe cruci de lumină pe pereți. Deasupra capelei sunt 

plantați 12 meri. Dar, poate cea mai impresionantă imagine o reprezintă ansamblul 

statuar din curtea interioară. În curtea interioară se găsește un grup  statuar , realizat 

de sculptorul Aurel Vlad,  

Cortegiul Sacrificaților, 18 siluete umane mergând  spre un zid care le 

închide orizontul, conduse de mâna unui personaj fără cap.  
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ISTORICUL PENITENCIARULUI AIUD 

 

 

Prof. Georgeta-Elena RISTOIU,  

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan” Cluj-Napoca,  

 

Închisoare de maximă siguranţă, destinată unora dintre cei mai periculoşi 

duşmani ai regimului de democraţie populară, Aiudul se distinge între unităţile 

gulagului românesc prin faptul că a adăpostit nu doar până în 1964, ci până în anul 

1989, deţinuţi ale căror infracţiuni erau definite politic. Numeroase volume 

memorialistice, apărute după 1989, au consacrat faima acestui penitenciar. Foştii lui 

pensionari au relatat evenimente, momente şi fenomene legate de acest loc de 

detenţie, supraveghere şi reeducare, aşa cum l-au cunoscut sau aşa cum au auzit 

povestindu-se despre el. Din raţiuni mai mult sau mai puţin obiective, până în 2006 

investigaţiile istorice au ocolit acest subiect, lipsa accesului la documentele din 

arhiva închisorii fiind primordiala piedică în această direcţie. 

 

Penitenciarul Aiud de la începuturi până în 1918 

Amplasamentul Penitenciarului Aiud se afla în partea de nord-est a oraşului 

vechi, între râul Mureş şi şoseaua naţională Cluj- Bucureşti, ocupând împreună cu 

Întreprinderea Metalurgică Prelucratoare o suprafaţă de 5582 mp.Prima atestare 

documentară a Penitenciarului ca loc de detentie este în jurul anului 1786, când 

Aiudul era reşedinţă a Comitatulu i(judeţului) Alba de Jos şi sediu prefectural,  

funcţionând aici şi un tribunal, deoarece în zonă existau numeroase frământări  

ţărăneşti ale băieşilor   şi     muncitorilor forestieri. 

În preajma Revoluţiei de la 1848,  mai exact în 8 ianuarie 1847, este 

intemniţată la Aiud  Ecaterina Varga supranumită „Doamna moţilor”,  conducătoare 

a luptei ţăranilor din Munţii Apuseni.Documentele vremii arată că „...ostatica va fi 

dusă la Aiud,  în arestia Comitatului,  sub grija domnului pârcălab ....”.Revoluţia  

de la 1848-1849 işi face prezenţa şi în Aiud,  marcaţi de lupte cu caracter naţional-

religios,  între autorităţi – pe de o parte- şi masele de muncitori şi ţărani – pe de altă 

parte – lupte în care au fost implicate unele unităţi militare din zonă.În data de 9 

ianuarie 1848 Aiudul este devastat de forţele armatelor austriece care au distrus şi 

incendiat Inchisoarea şi Tribunalul.Se pare că din clădirea penitenciarului au mai 

rămas câteva birouri care au fost reamenajate în 1996 şi sunt destinate activităţilor 

cultural-educative. Din 1857, în timpul regimului habsburgic autoritaţile districtuale 

hotărăsc înfiinţarea unei noi închisori, clădirea fiind destinată unei unitaţi militare 
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de cavalerie . Incinta trebuia să cuprindă patru corpuri de clădiri, din care una cu 

etaj unde va funcţiona un spital militar.Astazi,  clădirea cu etaj,  deserveşte ca spaţiu 

al Şcolii cu clasele I-VIII numărul 4 Aiud iar celelalte clădiri reprezintă secţiile V-

VI,  izolatorul de pedeapsă şi unele ateliere de deservire. 

Activităţile de renovare ale penitenciarului continuă până în anul 1860 când s-a mai 

adăugat un teren numit „Corbul”destinat grădinii de legume,  unde,  ulterior s-a 

construit localul pentru corpul de gardă. 

Din 1861 penitenciarul Aiud a avut drept destinaţie deţinerea femeilor, 

compus din 6 închisori, 17 apartamente pentru personalul de serviciu,  3 biserci 

(reformată, catolică,  ortodoxă),  o capelă, o morgă, spălătorie, bucătărie, magazii 

pentru alimente. Toate clădirile care aparţineau penitenciarului au fost separate de 

celelalte proprietăţi printr-un gard de cărămidă de 4 metri înălţime, fiind înscrise în 

Cartea funciară instituită pe lângă Judecătoria Aiud,  la numărul 428 (documente 

aflate în Arhivele Statului – filiala Alba Iulia). Paza penitenciarului era asigurată de 

salariaţii – santinele din rândul gradaţilor din armată,  iar pentru coordonarea 

activităţilor din interior erau numite supraveghetoare femei conduse de o 

„supraveghetoare şefă”.  Capacitatea era de 210 condamnate dar efectivele nu au 

fost mai mici de 55 de deţinute şi mai mare de 103 deţinute,  acestea lucrând în 

atelierele închisorii si pe pamânturile luate în dijmă. Într-un raport din 1865 (dosar 

nr. 1585 Arhivele Statului – filiala Alba) s-a evidenţiat că „ starea disciplinară a 

deţinutelor este rea din cauză că hrana este slabă, preparată numai din 

zarzavaturi.....”astfel Guvernul Transilvaniei a luat masura schimbarii destinaţiei 

acestui loc de detenţie, condamnatele fiind  transferate la închisoarea „Maria 

Nostra” de lângă Budapesta( aici aflându-se arhiva pâna în 1872). Se pare că din 

1872  pâna în anul 1880,  închisoarea Aiud era destinată executării pedepselor grave 

atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei,  ca urmare a condamnărilor aplicate de 

instanţele din judeţ sau de la Tribunalul Aiud.Condamnaţii erau folosiţi la muncă în 

atelierele interioare cât şi la muncile agricole pe la diferiţi proprietari. Începând cu 1 

septembrie 1880 autorităţile austro-ungare declară penitenciarul Aiud ca închisoare 

districtuală începând construcţia unui nou pavilion cu etaj în 1881,  în sistem 

celular,  cunoscut ulterior cu denumirea de „Zarcă”(zarca în limba maghiară 

însemnând celulă). Noul edificiu urma să fie prevăzut cu ziduri groase din 

cărămidă, de 60-80 cm grosime,  cu uşi solide care să asigure o detenţie maximă. 

Costrucţia clădirii a fost finalizată în anul 1882 fiind alcătuită din 64 de celule 

individuale,  cu o capacitate de 23-27 mc.Datorită regimului represiv austro-ungar şi  

politicii de discriminare a populaţiei româneşti din Transilvania,  acţiunile de 

revoltă sau înteţit, o dată cu acestea si numărul condamnărilor la muncă silnică 

(sentinţele pronunţate de Curţile de Apel din Cluj, Târgu Mureş), ceea ce însemna 

ca spaţiul de detenţie a devenit neîncapător. 
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Drept consecinţă a acestui fapt,  în anul 1889 s-a început proiectarea  

pavilionului numit „Celularul nou”, o clădire impunătoare costruită în forma literei 

T (probabil de la Terezia, fosta împarateasă habsburgică reformatoare), cu trei etaje 

si care cuprindea 312 celule individuale.Fiind finalizată în 1892, clădirea a 

reprezentat principalul loc de detenţie prevăzut cu o instalaţie de incălzire centrală 

pe baza de combustibil lichid.Tot aici, existau opt celule întunecoase destinate celor 

pedepsiţi disciplinar iar la subsol, două camere de tortură care au funcţionat până în 

anul 1944 (prin introducerea altor forme de tortură staliniste). O celulă are 8 mp,  

habsburgii constuind capacitatea unei celule după indicaţii medicale,  această 

dimensiune de 8 metri pătraţi revenind fiecărui deţinut.  În prezent aceste vechi 

celule au rolul de magazii .Aceste camere de tortură erau prevazute cu patru verigi 

de fier fixate în beton de care erau legaţi deţinuţii de mâini şi picioare cu spatele gol 

pe ciment.După 1892 au fost construite trei corpuri de clădire, din care una cu etaj 

pentru cazarea personalului angajat al penitenciarului,  birouri, camere de primire a 

familiilor deţinuţilor. 

  Stilul arhitectural este unul eterogen, cea mai vizibilă şi bine cotată clădire 

rămâne „Celularul nou” care este reprezentativă prin stilul victorian,  celelalte 

cladiri fiind specifice stilurilor de construcţie al cazărmilor de la începutul sec. XIX. 

 

Penitenciarul Aiud după realizarea României Mari până la instaurarea 

regimului comunist 

  Începând cu anul 1892 şi până în anul 1929  Penitenciarul Aiud s-a 

transformat în Penitenciar Regesc, mai apoi în Penitenciar Judeţean şi după aceea în 

Penitenciar Directorial de clasa I aflat în subordinea Directoratului General al 

Justiţiei din Transilvania(cu sediul la Cluj-Napoca),  iar ulterior,  sub autoritatea 

Direcţiei Generale a Penitenciarelor din Ministerul Justiţiei. 

Penitenciarul Aiud a devenit în această perioadă loc de detenţie pentru 

femei şi bărbaţi,  condamnaţi la muncă silnică pe viaţă, fapte de drept comun dar şi 

pentru pedepse care implicau condamnări politice.Trebuie să amintim că 

Penitenciarul a fost pus şi la dispoziţia Judecătoriei Aiud, aici fiind cazaţi cei care 

erau în curs de judecată,  iar după condamnare,  rămâneau în inchisoare doar ce se 

încadrau  în  profilul unităţii pedepsele grave). Condamnaţii erau cazaţi în celule 

individuale, doar noaptea, fiind folosită ca metoda izolarea iar ziua, în celule mixte,  

dar sub regimul tăcerii  (metoda de detenţie auburniană). Alte metode mai severe se 

aplicau în caz de abateri disciplinare prin izolare timp de 10 zile în celule 

individuale întunecoase sau lipsa de hrană timp de două zile.Existau metode de 

reeducare prin programe de şcolarizare a neştiutorilor de carte,  cu ajutorul 

reprezentanţilor celor mai importante culte:ortodox,  romano-catolic,  protestant, 

existând chiar trei preoţi angajaţi şi mai târziu chiar un învaţător pentru aceste 

activităţi.  penitenciarului era numit de Ministerul de Justiţie din rândul ofiţerilor de 
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rezervă,  iar personalul de pază din rândul gradaţilor din armată,  selecţia cadrelor 

făcânud-se pe baza criteriilor de studii şi a aptitudinilor pentru munca de 

penitenciare. 

  În 24 iunie 1924 Penitenciarul Aiud trece în proprietatea statului 

roman(păstrându-se până în 1926 unele funcţii auxiliare (grădinari,  servitori),  iar 

în anul 1929 se elaborează o noua lege de executare a pedepselor, intrată în vigoare 

în 01.01.1930 şi inspirată dintr-o lege mai veche(1874).Se introducea regimul de 

detenţie în mai multe penitenciare, un regim progresiv, pentru a trece prin mai multe 

forme de deţinere.S-a introdus eliberarea condiţionată pentru bărbaţii care işi 

ispăşeau trei treimi din pedeapsă şi la femeile care au executat două treimi.Pentru 

condamnaţii la muncă silnică pe viaţă exista posibilitatea eliberarii condiţionate la 

20 de ani,  dar dupa ce treceau printr-o perioadă de strămutare în două sau trei 

penitenciare (o perioadă de încercare).Liberarea condiţionată se realiza, la început,  

de către Directorul General, iar mai târziu,  direct de instanţele judecătoreşti.Cel 

care era eliberat trebuia să dovedească o anumită conduită pozitivă iar în caz contrar  

fostul deţinut urma să fie reîncarcerat, continuându-şi pedeapsa.Acest sistem 

administrativ-judecatoresc a funcţionat până în 1950.Regimul de detenţie se baza pe 

execuţia pedepsei în celule individuale, la care se adăuga o oră pe zi de plimbare, 

primirea corespondenţei sau vizite din partea familiilor . 

Între 1930-1933,  Penitenciarul Aiud avea 117 angajaţi,  din care :un 

director,  un comandant de gardă, patru învaţători, doi preoţi, un medic, doi sanitari, 

personal administrativ şi personal de pază.Într-un raport din 1937 se menţiona că 

efectele crizei economice din 1929-1933 asupra deţinuţilor şi-a facut prezenţa, prin 

„hrana necorespunzătoare, motive pentru care deţinuţii de la secţiile Unirea şi Teiuş, 

au declarat refuz de hrană”. 

În 1934, în urma decretului-lege nr.2926 din 1 noiembrie, se introduce 

folosirea muncii deţinuţilor în afara Penitenciarului,  în industria exploatărilor 

miniere şi diferite întreprinderi. Pentru munca prestată penitenciarul primea cea mai 

mare cotă-parte iar deţinuţii nerecidivişti primeau 35% beneficiu faţă de cei 

recidivişti care beneficiau de 25% din câştig.Din 1939 o parte din atelierele şi 

spatiile de producţie sunt concesionate de Penitenciar la Înteprinderea industrială şi 

comercială-Inginer Stoica cu sediul la Bucureşti(contract reziliat în 1948).O noua 

organigramă pentru coordonarea activitaţilor de pază a Penitenciarului a introdus 

funcţiile de :comandant de gardă (existent şi înainte),  gardieni de pază conduşi de 

trei primgardieni,  gardian portar,  gardian scriitor.Personalul de pază purta 

uniformă de culoare maro cu centură, fiind dotat cu carabină pe tot timpul 

serviciului, pistol,  cassetete (armă albă de tipul bastonului) iar comandantul de 

gardă purta sabie.    

Numărul condamnaţilor în anul 1941 se ridica la cifra de 1300 de deţinuţi, 

fiind necesar    marirea efectivului de pază la 126 gardieni, doi comandanţi de gardă 
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şi trei prim-gardieni iar din anul 1942 este numit la comanda penitenciarului un 

ofiţer magistrat, detaşat de Ministerul Justiţiei pe lângă Direcţia Generală a 

Penitenciatelor.Personalul de pază din perioada amintită era pregătit prin cursuri de 

iniţiere de câte 20 de zile sau două luni organizate de închisoarea Văcăreşti,  

folosindu-se manualul „Călăuza gardianului”, editat în anul 1937. 

Aşa cum am mai menţionat, în Penitenciarul Aiud erau savârşite şi 

pedepsele cu carecter politic.Din anul 1935 sunt încarceraţi aici deţinuţi 

comunişti(printre care viitorul conducător al statului comunist Gheorghe Gheorghiu 

Dej),  şi unii membrii  ai mişcării legionare,  acuzaţi de asasinarea primului ministru 

I.G.Duca(Niki Constantinescu,  Ion Garanica şi Belimace) . După rebeliunea 

legionară din 21-23 ianuarie 1941, sunt aduşi aici în jur de 700 de deţinuţi legionari 

bucurându-se de un regim de detenţie „semideschis”.Aceştia işi desfaşurau 

nestingheriţi,  o intensă activitate de partid, prin organizarea unor şedinţe, pregatiri 

ideologice de învaţare de cântece şi sloganuri,  confecţionare materiale de 

propagandă legionară, unele dintre ele cu puternic  caracter fascist.Aveau o 

puternică activitate de pregatire ideologică,  de organizare a şedinţelor pe cuiburi,  

cu rapoarte de activitate, liste de încasări şi cotizaţii, învăţare de cântece şi sloganuri 

legionare, confecţionare de tablouri cu chipul conducătorului legionar .Era chiar un 

comandament legionar care ţinea legătura cu exteriorul.Unele materiale de 

propagandă, dupa ce erau prelucrate în penitenciar erau expediate în afara 

penitenciarului, fiind de cele mai multe ori publicate, asa cum au fost unele reviste 

specifice precum „Samurai”,  „Început de lumină”. Legionarii erau organizaţi in 

„cuiburi” iar şefii acestora erau adevaraţi „judecători”în interiorul penitenciarului, 

judecând pe cei care au încălcat regulamentul „şefului de cuib”.Cei găsiţi vinovaţi 

fiind pedepsiţi prin aplicarea unor bătăi sau erau mutaţi,  cu acordul tacit al 

conducerii penitenciarului,  în pavilionul „Zarca”.Au existat si intenţii de evadare 

din partea unor legionari, prin săparea unui tunel, acţiunea fiind eşuată datorită 

bolovanilor de piatră din fundaţia zidului de centură sau celebra şi spectaculoasa 

săritură cu prăjina de pe un acoperiş plat de clădire, peste gardul de incintă.Urmare 

a acestor intenţii de evadare,  se dispune o pază exterioară asigurată de compania de 

jandarmi din Aiud. 

Dupa 1943 se pare că regimul de detenţie al legionarilor se schimbă,  

deoarece regimul antonescian urmărea o desolidarizare a legionarilor de Mişcare şi 

trimiterea lor pe front pentru „reabilitare”(din literatura memorialistică legionară 

reiese că se dorea formarea unor detaşamente speciale trimise în linia întâi pe 

frontul antibolşevic,  unde existau mai mari pericole).Se pare ca pentru a determina 

pe deţinuţii legionari să participe la acest program de reabilitare,  comandantul 

închisorii maiorul magistrat Munteanu înăspreşte formele de detenţie: izolarea 

deţinuţilor, suspendarea dreptului la pachet şi vizite,  obloane la ferestre,  

înrautaţirea hranei,  pedepse corporale pentru unele încălcări ale regulamentului.  
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Administraţia penitenciarului îi va chema pe legionari în iunie 1943 să 

semneze o cerere de reabilitare pentru a-i trimite pe front şi o declaraţie de 

desolidarizare de Mişcarea Legionară.  „Valeriu şi alţi câţiva au spus că nu au nimic 

de reabilitat dincolo de justiţia propriei conştiinţe; doream să luptăm împotriva 

comunismului,  năzuiam să unim ţara,  dar nu ca deţinuţi,  nu ca vinovaţi; nu aveam 

pe sufletele noastre nimic de reabilitat”,  mulţi dintre deţinuţi  refuzând frontul.  

Refuzul de a se desolidariza a dus la izolarea câtorva sute de deţinuţi in 

Zarcă,  înghesuiţi în celule de 4/2 metri, cu regim sever : mâncare slabă, dormit pe 

duşumele pentru că nu existau paturi,  ceea ce a dus la îmbolnăvirea unui numar 

mare de deţinuţi.Acest regim dur se va detensiona dupa apropierea frontului sovietic 

datorită stării de incertitudine existente la nivel de ţară. 

  În această perioadă tulbure de război, numarul deţinuţilor se va accentua 

datorită actelor de insubordonare a unor soldaţi şi ofiţeri de pe front,  dezertări sau 

neprezentare la încorporare.Foarte multe condamnări la muncă silnică pe viaţă va 

mării efectivul de deţinuţi la 2300 condamnaţi, din care 883 proveneau din rândul 

ofiţerilor şi soldaţilor .În urma Decretului nr.292 şi 831 din 17.12.1942, care vine în 

sprijinul suplimentarii sau completarii efectivelor pe front, s-a dispus suspendarea 

executarii pedepselor la unii deţinuţi cu vârste între 18 şi 45 ani,  urmând ca aceştia 

să se reabiliteze pe front. Programul de reabilitare duce la eliberarea unui număr 

însemnat de deţinuţi,  astfel, până în 2 aprilie 1944,  au fost eliberaţi 407 deţinuţi, 

iar dintre legionari, un număr de 378 deţinuţi. 

  Din iulie 1943, Direcţia Generală a Penitenciarelor este trecută în 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne iar prin legea nr.417 din 31 mai 1945, 

Direcţia Închisorilor Militare de pe lânga Ministerul de Război fuzionează cu 

D.G.P. 

  Datorită alianţei dintre Germania şi România, în anul 1943 un număr de 88 

deţinuţi de origine germană, sunt predaţi Comisiei de recrutare de pe lânga Grupul 

Etnic German din România.Starea de nesiguranţă care a urmat după înaintarea 

forţelor sovietice, a dus la executarea unui numar de 23 deţinuţi 

antifascişti.Apropierea frontului de Aiud, după evenimentele premergatoare actului 

de la 23 August 1944, a dus la evadarea unui număr de 38 de deţinuţi iar 577 

deţinuţi sunt puşi în libertate, prin decret de amnistiere.Datorită apropierii liniei 

forontului de Aiud,  în noaptea de 6/7 septembrie 1944 s-a dispus transferarea unui 

numar de 623 condamnaţi spre alte unitaţi, iar alţii 273,  profitând de starea de 

dezordine, au evadat, trei dintre ei fiind împuşcaţi.Un alt număr de circa 548 de 

deţinuţi au fost transferaţi,  pe jos,  la Penitenciarul Alba-Iulia.Numărul evadărilor 

din anul 1944 se situează în jurul cifrei de 342 deţinuţi. Datorita apropierii frontului 

în perioada 7- 10 septembrie 1944,  cladirile penitenciarului ai fost lasate în 

părăsire,  o parte din bunuri au fost sustrase iar multe sau degradat.Dupa 

îndepărtarea frontului de Aiud,  o parte din personal s-a întors în penitenciar pentru 
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începerea activităţii,  astfel că pe 2 octombrie sunt reprimiţi de la Penitenciarul Alba 

Iulia 336 deţinuţi ajungând ca până la sfârşitul anului numărul celor încarceraţi să se 

ridice la 916. 

 

Organizarea Penitenciarului Aiud în perioada comunistă 

După 23 august 1944  şi intrarea României sub ocupaţie sovietică, în 

penitenciarul Aiud sunt depuşi foşti legionari,  cadre militare care au luptat pe 

frontul din Basarabia sau persoanele vinovate de declanşarea războiului şi de 

colaborarea cu Germania hitleristă,  încadraţi la „ criminali de război care s-au facut 

vinovaţi de crime împotriva umanităţii”(generalii de divizie Pantazi şi Petrovicescu,  

o parte din conducătorii partidelor politice interbelice,  membrii unor „organizaţii 

naţionaliste”,  precum şi deţinuţi de drept comun.Prin Dectretul nr.38 din 

10.03.1951 se reorganizează activitatea D.G.P.cadrele fiind militarizate în corpul 

ofiţerilor şi sergenţilor.Personalul de pază este asimilat cu grade militare ca: 

miliţian,  caporal,  sergent,  sergent- major,  plutonier .La finele anului 1951,  

efectivele de cadre erau :12 ofiţeri, 151 subofiţeri şi 22 angajaţi civili. Paza 

exterioară a penitenciarului era asigurată cu militari în termen de la trupele de 

securitate,  acest sistem funcţionând cu o întrerupere de câteva luni în 1964 până în 

anul 1977.Incepând cu anul 1952, aici sunt aduşi numeroşi legionari,  datorită 

faptului că unitatea era izolată într-un oraş cu populaţie mică şi intr-un penitenciar 

care oferea posibilităţi de separare eficientă. Perioada 1948-1964 care reprezintă 

perioada maximă a gulagului românesc,  Aiudul era unul dintre centrele de detenţie 

cele mai severe în care formele de exterminare  puse în slujba aşa- zisei „reeducări” 

va provoca distrugerea elitei româneşti interbelice. Penitenciarul continuă să aibe un 

caracter închis iar regimul de detenţie era stabilit prin ordine directe de la ministerul 

de interne .Cei care încălcau regulamentul de deţinere se luau măsuri disciplinare 

vizând retragerea dreptului la pachete,  la vizită şi izolare la cameră până la 14 zile. 

Condamnaţii pentru „infracţiuni contra securităţii statului” erau cei mai vitregiţi,  

pierzând orice legătură cu familia . 

  În luna iulie 1964,  se dau Dectretele de graţiere care vizau eliberarea celor 

mai mulţi deţinuţi politici,  urmând o perioada de relaxare, deşi,  condamnările 

politice au continuat fiind  mascate sub denumirea de „condamnări de drept 

comun”.Pedepsele erau mai reduse dar continuau,  în libertate cu metode de 

intimidare,  diferite constrângeri şi forme de şantaj. Deţinuţi politici dispăreau doar 

ca „denumire”, rebotezaţi CSS (Contra Securităţii Statului),  condamnaţi în 

majoritate pentru tentativă sau trecere de frontieră,  mai erau membrii organizaţiilor 

religioase „Martorii lui Iehova” şi penticostali sau a unor organizaţii subversive 

create după vechiul sitem şi foarte mulţi tineri maghiari condamnaţi pentru 

huliganism (ruperea drapelului românesc sau insulte directe românilor adresate) 
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  După emiterea Legii nr. 23 din 18 noiembrie 1969 privind executarea 

pedepselor,  se aduc numeroase modificări şi în sistemul penitenciar şi în legislaţia 

penală,  pe baza respectivei legi a fost aprobat „regulamentul privind executarea 

unor pedepse şi a măsurii arestării preventive”. 

  În perioada 1964-1969,  în penitenciarul Aiud au exista maximum 400 de 

deţinuţi CSS, iar dupa 1967 o dată cu intrarea în vigoare a noului Cod Penal,  

populaţia incarcerată la Aiud a fost restrânsă la circa 40 de de deţinuţi, iar după 

aceea,  infracţiunea de trecere a frontierei a fost încadrată la drept comun. 

  Astfel, între 1969-1977, penitenciarul Aiud se menţine ca o unitate 

complexă,  fiind profilată pentru toate categoriile de condamnaţi, având şi 

condamnaţi pentru infracţiuni contra securităţii statului.Cadrele îşi păstrează statutul 

de personal militarizat iar după 1972 sunt asimilate cu cadrele militare.Din 

01.11.1969  funţia de educator civil este înlocuită cu un educator militar. După 

emiterea Dectretului 153/70  în unitete sunt depuşi contravenienţi,  care sunt cazaţi 

separat şi sunt folosiţi de regulă la muncile din agricultură. 

După 1977 când a fost emis Decretul 225,  sistemul pentitenciar se reorganizează,  

iar Aiudul a preluat atribuţiile de pază exterioară a locului de deţinere fiind 

reactualizate: Planul de pază şi apărare, documentele operative, carnetele posturilor,  

preluarea atribuţiilor privind prezentarea deţinuţilor la instanţele de judecată (mai 

ales în judeţele limitrofe). 

  Pentru mărirea gradului de securitate al penitenciarului în anul 1981 se 

realizează supraînălţări şi obstacole din sârmă ghimpată în locurile vulnerabile. 

Urmeză Decretele de graţiere nr. 189/ 81 şi 349/82 când au fost puşi în libertate 771 

deţinuţi şi, respectiv 671 deţinuţi . Ca urmare a  ordinului 336/73 se interzice 

folosirea la muncă la punctele de lucru exterioare a deţinuţilor care au comis 

infracţiuni cu violenţă, astfel,  conducerea penitenciarului a decis largirea spatiului 

de detenţie până la 1100 deţinuţi.Din 30.01.1988 ca urmare a  Decretului de graţiere 

nr.11 s-a desfiinţat secţia Zlatna,  în unitate rămânând numai deţinuţi cu condamări 

peste 10 ani cu grad sporit de periculozitate. S-au finalizat lucrările de investiţii la 

centrala termică,  fiind dată în exploatare în luna ianuarie 1988. 

Revenirea la democrație a marcat și deschiderea unui muzeu memorial dedicat 

victimelor regimului comunist care au murit în închisoarea din Aiud, dar şi foştilor 

deţinuţi politici încarceraţi în penitenciar în timpul fostului regim communist. Micul 

muzeu este deschis în incinta penitenciarului de la Aiud unde au fost închise 

numeroase personalităţi ale vieţii culturale şi publice, printre care Mircea 

Vulcănescu, Virgil Gafencu, Nichifor Crainic, Sandu Tudor sau Radu Gyr. 
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                                                                                             Prof. Georgeta Daniela SMĂDU  
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Politica regimului comunist s-a manifestat represiv asupra oricăror forme de 

democrație de la noi din țară, încă din anul 1944, când Al Doilea Război Mondial se 

afla în plină desfășurare. Discutată mai întâi la Moscova și parafată la Yalta (4-11 

februarie 1945), cei trei șefi de stat –F.D. Roosevelt, W. Churchill și I.V. Stalin- au 

decis soarta României: țara noastră urma să rămână o lungă perioadă de timp în 

zona sovietică. 

          Primul guvern comunist instalat la București, Petru Groza, a implementat la 

dorința expresă a Moscovei, primele măsuri de epurare politică, trecând la acțiuni 

radicale, cu efect pe termen lung, greu acceptate de clasa politică și de 

intelectualitatea vremii. 

          Imediat după revenirea la putere a comuniștilor, majoritatea formelor 

tradiționale de asociere au fost desființate: partidele au fost scoase în afara legii, 

liderii politici au fost arestați, iar personalități culturale marcante au fost, sub 

diferite pretexte, încarcerate în închisorile comuniste. 

          Forțele de ocupație sovietice au sprijinit toate aceste demersuri, „exportând” 

către România metode de eliminare a structurilor democrației liberale și șantajând 

pe oricine era dispus să colaboreze cu regimul comunist. 

         Organizarea de manifestări politice a fost interzisă, cluburile politice 

desființate, a fost introdusă cenzura, minciuna, dezinformarea și calomnia, toate 

acestea fiind utilizate sistematic în presa oficială. 

          Societatea civilă trece printr-un dezechilibru, atunci când partidul comunist 

demarează o adevărată campanie de distrugere a partidelor politice prin a cere 

demisia unor mari personalități publice. În intervalul martie-septembrie 1947, 

aproape 1000 de membri ai partidelor de opoziție au fost arestați. Cele mai expuse 

formațiuni erau PNȚ și PNL, întrucât acestea beneficiau încă de o mare popularitate 

în rândul populației. Din cauza abuzurilor la care erau supuși, liderii țărăniști au 

decis să părăsească țara, în speranța organizării unui guvern în exil. Tentativa lor a 

fost însă dejucată de comuniști, care își infiltarseră în toate segmentele societății 

oameni de încredere. 

         Numeroși lideri politici sunt arestați, printre care și Iuliu Maniu, unul dintre 

artizanii Unirii de la 1918. Președinte al PNȚ, el a fost prim-ministru al României în 

trei manadate, iar în calitate de opozant virulent al politicii lui Ion Antonescu, 



 
54 

 
 

 

 

 

Maniu era văzut de către societatea civilă drept garantul cel mai de seamă al 

generației de politicieni din perioada interbelică. Așa că, marele om politic nu a 

devenit, în scurt timp, decât principala țintă a abuzurilor comuniștilor, din cauza 

protestelor și afirmațiilor sale publice împotriva ocupației sovietice și a comunizării 

României. 

           În vara anului 1947 au fost arestați la ordinul partidului Ion Mihalache, 

Nicolea Penescu, Nicolae Carandino, Ilie Lazăr, Constantin Gafencu și mulți alții, 

cercetările ulterioare stabilind că cei mai importați membri PNȚ au ajuns într-una 

din închisorile comuniste. 

           Estimările privind numărul victimilor comunismului românesc nu va fi 

niciodată cunoscut, cercetătorii și istoricii luând în considerare între 500 de mii și 2 

milioane de victime:  deținuți în închisori, lagăre, deportați, oameni morți care, în 

disperarea lor, încercau să treacă frontiera și sfârșeau împușcați, țărani simpli care 

refuzau colectivizarea forțată și confiscarea tuturor bunurilor. 

           Mulți dintre cei reținuți din ordinul partidului au fost încarcerați și 

condamnați în baza articolului 209, comuniștii încercând să-și creeze și să-și 

justifice acțiunile represive printr-un cadru legal. 

           Subordonarea justiției intereselor de partid au demarat în timpul lui Lucrețiu 

Pătrășcanu care, aflat la conducerea Ministerului de Justiție, a transferat și folosit 

legea în interesul „ lupții de clasă”. În timpul lui Gh. Gheorghiu Dej (1948-1965) 

legile vor fi construite în funcție de scopurile urmărite de partidul de guvernământ: 

numeroase prevederi ale Codului Penal au fost modificate permițându-se astfel 

mărirea cuantumului pedepselor și a posibilităților de acuzare, precum și favorizarea 

intenținată a anchetelor, arestărilor și condamnărilor celor care nu se supun noilor 

politici.  

           Cu acordul, dar mai ales sub directiva Moscovei, în România vor fi înființate 

mare centre de exterminare ( Sighet, Râmnicu Sărat, Pitești, București, Aiud, 

Gherla), închisori ale morții (Arad, Timișoara, Oradea, Satu-Mare, Botoșani, 

Craiova, etc), lagăre de muncă forțată, lagăre de deportare, gropi comune, aziluri, 

psihiatrice, locuri de anchetă, toate acestea răspândite pe aproape întregul spațiu 

românesc. 

           Zecile de mii de arestări operate odată cu preluarea puterii de către 

comuniști, aveau scopul de a inocula frica și de a-i izola și anihila pe cei care aveau 

totuși tăria de a se opune noilor măsuri. 

           În anii 1948-1949 vechiul sistem penitenciar al României interbelice a fost 

transformat după modelul sovietic. Partidul Comunist și Securitatea au elaborat un 

regulament aplicabil penitenciarelor, prin care s-au restrâns drepturile deținuților, s-

au diminuat considerabil rațiile de hrană, s-a întărit sistemul de pază și s-au înăsprit 

pedepsele aplicate ( în special pedeapsa cu carcera). 
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           În intervalul 1945-1964 se constată o mare aglomerare a penitenciarelor, 

ceea ce va atrage după sine lipsa igienei, a îngrijirilor medicale, înfometarea, 

izolarea, bătaia, caracteristici ale sistemului penitenciar românesc din perioada 

comunistă. 

           Penitenciarele au fost organizate în funcție de numărul și de calitatea 

deținuților închiși. Astfel, au fost organizate penitenciare de tranzit și de triere a 

arestaților (Rahova, Jilava), unități dedicate elitei (Sighet), închisori pentru cei 

condamnați la ani grei de închisoare sau la detenția pe viață (Gherla, Aiud), 

închisori pentru femei (Dumbrăveni, Miercurea Ciuc, Mărgineni), închisori pentru 

studenți (Pitești), pentru minori (Târgșor, Cluj), ori închisori spital (Târgu Ocna, 

Văcărești). 

           De departe însă, închisoarea de la Sighet se remarcă drept una dintre cele mai 

sinistre închisori, aici în nordul țării, comuniștii alegându-și locul pentru 

exterminarea elitei românești: oamnei polici, oameni de cultură, foști miniși, 

episcopi. 

           Comuniștii nu s-au sfiit ca, alături de mai personalități ale timpului, să 

aresteze și să închidă la Sighet pe cei care, cu câteva decenii înainte, făuriseră 

România Mare. Ioan Lupaș, Ion Nistor, Iuliu Maniu, sunt doar câțiva dintre cei care 

au cunoscut ororile petrecute în închisoarea comunistă de la Sighet. 

           Deținuții închiși la Sighet erau torturați, chinuiți, bătuți și înfometați, supuși 

umilințelor de neimaginat pentru o persoană aflată în libertate. Toate aceste fapte 

oribile erau executate conform ordinelor partidului de către oameni supuși și instruți 

în acest scop. 

           Unul dintre torționarii care au făcut viața un adevărat iad acelora care au avut 

neșansa arestării și deportării lor la Sighet, a povestit peste ani despre vremurile 

petrecute în locul în care ei, supraveghetorii, se comportau asemenea câinilor desați. 

Din cauza condițiilor mizere și a relelor tratamente la care a fost supus, condamnat 

la temniță grea pe viață în toamna anului 1947, în închisoarea de la Sighet moare 

marele om politic pe care l-a avut țara noastră, Iuliu Maniu. Până în anul 1953, la 5 

februarie când și-a găsit sfârșitul, Maniu a continuat să condamne politica abuzivă 

de intimidare, de teroare îndreptată împotriva sa și a întregii societăți. 

           Închisoarea de la Sighet a rămas emblematică în ceea ce privește represiunea 

regimului comunist. 

           Opoziția față de regimul totalitar și vocile care au avut tăria de a spune „Nu!” 

politicii de la Moscova, vor lua forma unei puternice rezistențe anticomuniste. În 

rezistență s-au implicat deopotrivă oameni care făcuseră parte din diferite partide 

politice, precum și oameni simpli, fără apartenență politică, cei din urmă constituind 

majoritatea. Grupurile de rezistență s-au manifestat și au încercat să supraviețuiască 

până la aparița unui cotext favorabil înlăturării comunismului. Pe aproape întreg 
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teritoriul României s-au evidențiat grupuri ale rezistenței armate conduse de foste 

cadre militare. 

           Astăzi sunt puțini interesați în a mai cerceta sau în a mai cunoaște dramele 

prin care au trecut persoane, familii întregi care au respins din viața lor schimbările 

survenite odată cu instaurarea comunismului. 

           Nu sunt puțini la număr ce care și-au  pierdut viața în închisorile comuniste, 

cunocuți oameni de cultură, istorici și mari oameni politici. 

           Rămâne emblematică în acest sens, organizarea rezistenței anticomuniste din 

Munții Făgăraș, unde au activat colonelul Gheorghe Arsenescu, locotenentul Toma 

Arnăuțoiu și grupul Ion Gavrilă Ogoranu. 

           Aceasta din urmă ne-a lăsat o mărturie memorabilă și emoționantă, plină de 

încărcătură patriotică și speranță pentru țară:  

„Spuneți, vă rog, oamenilor din țară că mai există un colț din regatul României care 

nu și-a plecat capul înaintea comuniștilor. Și-atâta timp cât nu vor sta capetele pe 

umeri, acest colț de țară va fi liber. Spuneți-le să-și păstreze încrederea că într-o zi 

toată România va fi liberă. Rugați-vă să vă ajute și să ne ajute Dumnezeu.” 
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IN MEMORIAM – ASPAZIA OŢEL PETRESCU – 

SFÂNTĂ  A  ÎNCHISORILOR COMUNISTE 

 

 
Prof. Anca Loredana SCORŢESCU 

Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman 

 

 
           Acum doar trei  decenii, într-un trecut nu foarte îndepărtat însă parcă uitat, 

România arăta total diferit. Uitată sub cortina dictaturii comuniste, mii de români au 

experimentat tortura, foamea și exterminarea în închisorile comuniste mai ales sub 

perioada stalinistă a lui Gheorghe Gheorghiu Dej din anii ’50. Dramele lor sunt 

corelate cu România de azi. România, așa cum o cunoaștem astăzi, este construită 

pe scheletul vechii dictaturi. Iar dacă pentru noi libertatea este o normalitate și poate 

din aces motiv îi prețuim mult prea puțin valoarea,  acum doar câteva decenii, în 

numele ei, temnițele comuniste reprezentau ”țara fără de lege și a mormintelor fără 

de cruce”. 

          Cu rădăcini în mişcările socialiste şi anarhiste, comunismul a apărut între 

ideologiile politico – filozofice, sub apanajul egalitarismului şi bunăstării 

generalizate dar purtand în substratul discursului său elemente cu evidente conotaţii 

malefice. Evoluţia lui a demonstrat, cum nu se poate mai explicit, modul în care 

inumanul a procedat şi operează în istorie. 

          Perioada anilor 1945-1989  va rămâne, pentru totdeauna, o pagină neagră în 

istoria neamului românesc. Imediat ce a ajuns la conducere, Partidul Comunist a 

implementat şi în România sistemul inuman de organizare al penitenciarelor din 

Rusia Sovietică. Pe scurt, acest sistem poate fi caracterizat astfel: o teroare 

sistematică, de factură fizică şi psihică, îndreptată împotriva opozanţilor politici. 

Prin urmare, cea mai spectaculoasă „realizare” a sistemului comunist a fost 

represiunea, care a atins dimensiuni înspăimântătoare, un malaxor de vieţi omeneşti, 

implacabil şi necruţător cu ajutorul căruia comunismul a reuşit să se menţină ca 

regim politic în România cinci decenii, timp în care a dezvoltat o urâţire a 

interiorităţii naţionale şi personale ce se dovedeşte greu de remediat 

   Viaţa din închisorile comuniste din România este una de tristă amintire, 

omul ajungând adesea pe cele mai joase trepte existenţiale cu putinţă. Pe lângă 

pedepsirea infractorilor, misiune aproape uitată de către torţionarii închisorilor 

comuniste, în aceste locuri aveau loc fapte de nedescris, îndreptate adesea împotriva 

tuturor celor care aveau curajul să spună lucrurilor pe nume, fiind gata să moară 

pentru credinţa creştină strămoşească şi neamul românesc. Deţinutii politici erau 

supuşi celor mai inumane condiţii de detenţie: erau infometaţi, nu aveau voie să stea 
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jos, erau obligaţi să meargă încontinuu, dormeau pe jos, pe rogojine sau pe scânduri, 

în celule reci şi, uneori, lipsite de lumină. Deţinutii erau aproape lipsiţi de asistenţă 

medicală, bolile şi suferinţele lor trupeşti fiind cercetate adesea numai de Bunul 

Dumnezeu. 

           Represiunea comunistă a avut, pe lângă monstruozitatea și cruzimea sa, și o 

stranie dimensiune egalitară. Nu a ținut cont dacă „dușmanii poporului” erau 

bărbați, femei, copii sau nou-născuți, dacă erau țărani sau intelectuali, muncitori, 

studenți sau pensionari, foşti demnitari, funcționari sau oameni simpli. Astfel, 

asemenea soților, taților, fraților, copiilor, rudelor sau prietenilor lor, femeile au 

suferit în frig, foame și mizerie, de cele mai multe ori nu pentru gesturi politice, ci 

pentru fapte elementare de omenie sau, într-o absurditate a regimului, doar pentru 

vina de a fi fost soții, fiice, surori sau mame ale „dușmanilor”. Rațiunile arestărilor 

și condamnărilor au exprimat, în esență, viziunea ideologică asupra omului, 

ca bandit, dușman de clasă, contrarevoluționar, imperialist, și au devenit foarte clare 

prin înăspririle succesive ale legislației penale în anii 1948-1959. Modificarea 

anumitor pasaje din legi a oferit o largă libertate instituțiilor represive de a aresta și 

a condamna după bunul-plac, sau, mai precis, 

după propria rațiune ideologică.  

  Oamenii puteau fi arestați pentru că 

nu i-au trădat pe cei dragi ai lor, omisiune de 

denunț, iar orice întâlnire între apropiați putea 

deveni primejdioasă „uneltire contra ordinii 

sociale”. Peisajul detenției feminine este 

imposibil de separat de peisajul în genere 

sumbru al Gulagului românesc. Feminitatea, 

nașterile și maternitatea confruntate cu sinistra 

închisoare politică sunt experienţe traumatice, 

care propun însă, în același timp, un uimitor 

joc al contrastelor: moartea în luptă cu viața; 

frigul și mizeria lagărului – cu căldura mater-

nității; ura ideologică – cu dragostea maternă. 

       Evocările feminine ale închisorii politice, 

atât memoriile din detenție cât și interviurile 

cu supraviețuitoarele, arată o imagine vie a durerii. Trăită și povestită de femei, 

într-o narațiune aspră, dar totodată plină de sensibilitate, viața de închisoare apare 

zugrăvită în opoziții uimitoare. De la detaliile crunte și mizere privind cotidianul 

detenției la căldura, sensibilitatea și duioșia feminină a consolării reciproce, a 

rugăciunii, a gândurilor îndreptate către cei dragi și către Dumnezeu. 

           Anul acesta, pe 23 ianuarie, a trecut la cele veșnice Aspazia Oțel 

Petrescu, la vârsta de 94 de ani, fiică devotată a Bisericii Ortodoxe Române, 
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care a mărturisit și apărat Ortodoxia cu prețul libertății sale în timpul 

regimului comunist ateu. 

           Aspazia Oțel Petrescu este una dintre româncele care au pătimit în închisorile 

comuniste, pentru credința în Hristos și iubirea de neam. Născută în ziua de 9 

decembrie 1923, în localitatea Cotul Ostriței, în casa bunicilor materni, nu departe 

de Cernăuți, în județul Noua Suliță, în Ucraina de astăzi, mărturisitoarea Aspazia a 

pătimit vreme de patrusprezece ani, în închisorile comuniste din Miercurea Ciuc, 

Mislea, Dumbrăveni, Jilava, Botoșani și Arad. 

           În urma îndurării multor suferințe, într-un glas cu toți ceilalți mărturisitori 

din temnițele comuniste, Aspazia Oțel Petrescu afirma: „Noi l-am întâlnit pe 

Hristos, viu și adevărat, în vârful foamei, al setei, al frigului, al singurățății și al 

terorii de nedescris”. Părinții săi, învățătorii Ioan și Maria, au doi copii, pe Aspazia 

și Anatolie. După ce a terminat cursurile școlii primare, în localitatea Fântânele, 

județul Soroca, județ de baștină al familiei Oțel, tânăra Aspazia se înscrie la un liceu 

din localitatea Bălți. După numai un trimestru însă, îmbolnăvindu-se, ea se întoarce 

acasă. Mai apoi, între anii 1936-1940, tânăra Aspazia urmează cursurile liceului 

ortodox de fete "Elena Doamna", din Cernăuți. 

Datorită frământărilor politice și sociale, prima cedare la opresiunea 

rusească, ea își va întrerupe studiile, pe care le va continua cu mai multe întreruperi. 

În 1941 reia cursurile la același liceu, recuperând anul pierdut și urmând regulat 

clasa a 5-a și în particular, concomitent, clasa a 6-a. Își ajunge din urmă generația în 

clasa a 7-a.  În data de 18 martie 1944, împreună cu familia, Aspazia vine în țară, 

luând calea refugiului, dramatic și definitiv de data aceasta,  unde, sub 

bombardamente, își continuă studiile la un liceu din Orăștie, unde ia bacalaureatul, 

în 1944. Mai apoi, între anii 1944-1948, ea urmează cursurile Facultății de Litere și 

Filosofie, din cadrul Universității Babeș Bolyai, din Cluj. În vremea studenției, 

Aspazia va susține o conferință în cadrul Frăției Ortodoxe Române Studențești, 

având ca temă ”Iisus în poezia română”. Filosoful român Lucian Blaga, care îi va fi 

și profesor, îi va 

aprecia mult talentul 

literar, drept pentru 

care o va și încuraja 

să scrie în 

continuare. De altfel, 

filosoful îi va urmări 

mereu traseul, 

întrebând, după 

închiderea autoarei, 

dacă aceasta a fost 

eliberată. 

Aspazia Petrescu, centru, la colegiul ”Elena Cuza” din Cernăuți, 

alături de colege 

http://a1.ro/galerie/a-murit-sfanta-inchisorilor-comuniste-aspazia-otel-petrescu-ba-tu-esti-irecuperabila-sai-mai-dam-patru-ani-de-inchisoare-id726410-play1236743.html
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Coincidența unei rânduieli tainice a făcut ca și Maestrul Lucian Blaga, căreia 

autoarea îi va păstra o vie și caldă amintire, să aibă parte de o asiduă și nedreaptă 

prigoană comunistă, asemenea întregii sale generații de sacrificiu, al cărei destin a 

oscilat între temniță, exil și marginalizare.  

Mai apoi, între anii 1946-1948, tânăra Aspazia lucrează ca dactilografă, în 

cadrul "Centrului de Studii Transilvane", aflat pe atunci sub conducerea 

academicianului Silviu Dragomir. În data de 9 iulie 1948, la nici 25 de ani, cu 

numai câteva zile mai înainte de a susține ultimele examene, studenta Aspazia Oțel 

Petrescu este arestată de securiști, fără să fie absolventă și fără posibilitatea de a 

susține examenul de stat. Este condamnată la 10 ani de temniță grea pe care i-a 

executat în diferite închisori: Mislea, Dumbrăveni, Miercurea Ciuc. Motivul 

arestării a fost unul simplu și devenit deja clasic pentru ideologia comunistă, atee: și 

anume aderența la Cetățuia – organizația de tineret a femeilor din Mișcarea 

Legionară, similară FDC-ului – organizația de tineret a bărbaților – ca mulți alții din 

vremea ei, activează în cadrul Liceului de fete ortodox Elena Doamna, din Cernăuți, 

și apoi în Centrul Studențesc Legionar din Cluj (C.S.L.). Au bătut-o crunt. Au 

băgat-o la izolator, pentru că n-a vrut să-i divulge pe alții. „Eram în cătuşe, 

incapabilă să mă apar de şobolani. Puteam să rămân aşa sau să torn la Securitate. 

Am ales calea rugăciunii“. 

           În anul 1958, cu puțin mai înainte de a fi eliberată, condamnata politic 

Aspazia Oțel Petrescu primește o nouă condamnare, „s-au uitat atent la ea, i-au spus 

că e recuperabilă și i-au mai dat, supliment, încă patru an”. Astfel, între anii 1958-

1962, ea va trece iarăși prin închisorile comuniste din Mislea, Jilava, Botoșani și 

Arad. „După ce am semnat biletul de ieşire m-au pus să ies afară şi m-au aşezat într-

un pluton. Am fost calificată drept irecuperabilă şi am crezut că merg să mă 

împuşte“, spunea ea. „M-au închis singură foarte mult timp, aproape că am uitat să 

vorbesc. Nu mă aşteptam să mai 

scap de acolo“.”Ne ţineau două 

zile flămânzi şi în a treia zi ne 

aduceau jumătate de porţie de 

mâncare, rece ca gheaţa. M-am 

făcut ca o vişină putredă“, a 

povestit ea pentru Adevărul. 

”Bă, tu ești irecuperabilă. Să-i mai dăm 

patru ani de închisoare!” 

         După 14 ani de chinuri în 

lagăr, Aspazia Oţel Petrescu a 

văzut din nou lumina soarelui. 

„Lumea de afara era altfel, 

comunismul devenise victorios. 
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Mi-a fost mai greu să mă acomodez cu acea «libertate», decât cu închisoarea“, 

mărturiseadoamna Aspazia.    

         După eliberare, în 1962 Aspazia se stabilește cu mama, pensionară, în orașul 

Roman, tatăl fiind decedat încă din1958, unde foarte greu reușește să se angajeze ca 

dactilografă, pe un post de contabilă la o cooperativă din Roman. În anul 1964, ea 

se va căsători cu Ilie Alexandru Petrescu, rămas vaduv la acea dată. Împreună cu 

acesta, ea îi va crește pe cei doi copii rămași fără mamă, pe care-i crește și-i educă, 

fiul devenind inginer, iar fiica, medic. Rând pe rând, cei mai apropiați membri ai 

familiei Aspaziei  o vor  părăsi. Astfel, în anul 1977 îi moare mama, în anul 1987 îi 

moare soțul, iar în anul 1998 îi moare fratele, Anatolie.După anul 1989, Aspazia 

Oțel Petrescu participă la aproape toate comemorările martirilor din temnițele 

comuniste. Alături de alte femei de seamă, Aspazia este organizatoarea Paraclisului 

de la Închisoarea Mislea, fosta mănăstire ortodoxă de maici. Paraclisul, sfințit în 

ziua de 12 noiembrie 1994, este locul cel mai de seama unde sunt pomenite tinerele 

și femeile, condamnate politic, care au pătimit în închisorile comuniste. 

         Aspazia Oțel Petrescu și-a însemnat memoriile în următoarele volume 

publicate: Strigat-am către Tine, Doamne..., prima ediție, (București, Editura 

Fundației Culturale Buna Vestire, 2000), cu frumoasa prefață a profesorului Ion 

Coja, carte apărută grației îndemnului neobosit și generos al colegului de suferință, 

scriitorul Gheorghe Stănescu; Crucea de la Miercurea Ciuc și Paraclisul Nașterea 

Maicii Domnului (București, Editura Scara, 2001); Adusu-mi-am aminte (Bacău, 

Editura Rovimed Publishers, 2008), In memoriam. Spice. (București, Editura 

Elisavaros, 2009), A fost odată (București, 2011) și Cu Hristos în celulă. A îngrijit 

și coordonat pentru publicare 

volumele de memorii ale unor 

foști deținuți politic: „Starțun 

între temniță și vecie" de Victor 

Leahul, „Pe firul amintirilor" de 

Sofia Cristescu Dinescu, „Ale 

Tale dintru ale Tale" de Maica 

Patricia Codău. Este 

menționată,ca scriitoare, în 

antologia literaturii nemțene, în 

Analele Bucovinei și altele. 

         În anul 2007, scriitoarea 

Aspazia Oțel Petrescu primește 

premiul Fundației Culturale 

"Lucian Blaga" pentru creație 

literară, proză scurtă, în cadrul "Festivalului ințernational Lucian Blaga", Lancrăm-

Sebeș-Alba, “Patria ne este ţinută de drepţi ca aceia care au ţinut departe mânia lui 

http://a1.ro/galerie/a-murit-sfanta-inchisorilor-comuniste-aspazia-otel-petrescu-ba-tu-esti-irecuperabila-sai-mai-dam-patru-ani-de-inchisoare-id726410-play0.html
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Dumnezeu asupra Sodomei şi a Gomorei”. Prețuiește enorm Diploma "Mihai 

Eminescu – Românul Absolut”, conferită pentru "restaurarea chipului creștin al lui 

Mihai Eminescu”, cea mai importantă printre altele. 

         Pe 9 decembrie 2017, în anul dedicat Apărătorilor Ortodoxiei în temnițele 

comuniste, Aspazia Oțel Petrescu a împlinit 94 de ani. Atunci, ea a transmis un 

mesaj către tineri: „Treaba noastră cea mai asiduă este să nu ne pierdem 

speranţa! Pentru că vremurile sunt atât de opresive, încât atentează şi la 

această virtute, care este toiagul iubirii. Fără speranţă, iubirea singură devine 

neputincioasă! Să nu ne pierdem speranţa! În ce mă priveşte pe mine, lucrurile 

sunt foarte simple, eu sunt foarte aproape de deznodământ, dar mă gândesc la 

voi, cei tineri, cât de greu o să fie să nu vă pierdeţi speranţa şi să rămâneţi 

luminoşi şi înfloriţi în vremurile acestea atât de parşive”. 

        De aceea, trebuie să mergem mai departe şi să avem în manualele de istorie 

povestea acestor oameni care au riscat totul pentru o idee, libertatea sau credința. Ei 

sunt printre primii care au înţeles că regimul comunist va aduce teroare. Ştiau deja 

ce înseamnă comunismul în URSS şi văzuseră deja la lucru armata sovietică. Au 

sperat în toţi aceşti ani că ar putea exista o ofensivă occidentală în estul Europei, 

fără să ştie însă că democraţiile euro-atlantice erau obosite, slăbite şi distruse la 

rândul lor de războiul împotriva nazismului. În toată această perioadă i-a unit însă 

dragostea faţă de libertate şi refuzul oricărei ideologii totalitate. Au fost timp de un 

deceniu eroii care au salvat imaginea României, a acelei Românii libere, demne şi 

cu frica de Dumnezeu. După 1990, imaginea lor a fost reabilitată. S-au scris sute de 

cărţi, s-au făcut filme, şi mulţi dintre ei sunt astăzi celebraţi ca eroii ai României.  
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FII AI COMUNEI AVRAM IANCU DIN JUDEȚUL ALBA CARE  

S-AU SACRIFICAT ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA  

INSTAURĂRII REGIMULUI COMUNIST 

 

 

 
prof. Marinel CHIRIȚESCU 

                                                               bibliotecar în CDI  Simona-Maria CHIRIȚESCU 

Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, Alba 

 

 
Pe lângă cei care s-au jertfit sau au participat la cele două războaie 

mondiale, comuna Avram Iancu a mai oferit naţiunii fii ai săi care s-au sacrificat în 

anii de groază, anii cincizeci ai secolului XX, luptând împotriva unui regim pe care 

nu-l vom uita uşor pentru atrocităţile comise. 

La 2 iunie 1946 se spune că a fost deschisă în mod oficial campania 

electorală a comuniştilor care s-a întemeiat pe două acte fundamentale: Platforma-

Program a B.P.D. şi Legea electorală, apărute la 17 mai, respectiv 15 iulie 1946.  

Primul document avea scopul de a căştiga adeziunea cetăţenilor aparţinând tuturor 

categoriilor sociale, prin prevederile sale cu un vădit caracter democratic precum 

respectarea drepturilor şi libertăţilor individuale, acordarea de drepturi politice, 

economice şi sociale pentru femei, egalitatea în drepturi a minorităţilor naţionale, 

redresarea economică a ţării, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei. Cel 

de-al doilea document urmărea între altele, să restrângă cât mai mult baza electorală 

a opoziţiei prin anularea dreptului de vot pentru anumite categorii de persoane 

considerate “nedemne”: cei condamnaţi ca fiind vinovaţi de crime de război sau de 

dezastrul ţării; cei care ocupaseră diferite funcţii publice în perioada 6 septembrie 

1940-23 august 1944 sau în timpul ocupaţiei ungare în Transilvania de Nord; cei 

care au cerut să lupte împotriva Naţiunilor Unite; cei care au candidat pe listele 

Partidelor Totul pentru Ţară şi Naţional Creştin pentru alegerile parlamentare, 

precum şi membrii organelor de conducere şi reprezentanţii în parlament ai 

organizaţiilor de orice fel, prohitleriste de tip fascist din timpul ocupaţiei ungare din 

Transilvania de Nord; cei epuraţi în temeiul legilor de purificare până la data 

prezentei legi (Legea nr. 560/1946, “Monitorul Oficial” nr. 161 din 15 iulie 1946). 

În ziua de 19 noiembrie 1946, atunci când guvernul dr. Petru Groza a 

organizat primele alegeri parlamentare de după război, mai mulți cetățeni din 

comuna Avram Iancu și-au manifestat nemulţumirea faţă de felul cum s-au 

desfăşurat alegerile de la centrul de votare Vidra, singurul pentru toată valea 

Arieşului Mic și au spart urna de vot. ”În judeţul Turda a fost semnalat la secţia 
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Vidra un incident provocat de un grup de săteni din comuna Avram Iancu, care au 

încercat să-şi exercite dreptul de vot deşi nu dispuneau de cărţi de alegător. Cum era 

de aşteptat, preşedintele secţiei de votare le-a respins cererea, declanşând reacţia 

violentă a sătenilor care au devastat secţia de votare şi au incendiat urnele cu 

buletinele de vot. Gravitatea situaţiei l-a determinat pe doctorul Sabău, preşedintele 

secţiei de votare, să părăsească în grabă localitatea pentru a solicita ajutor la plasă şi 

la judeţ, de unde au fost trimise grupe de intervenţie pentru a restabili ordinea. După 

cum rezultă din rapoartele prezentate de anchetatori, acţiunea sătenilor din comuna 

Avram Iancu a fost coordonată de un grup de 7 persoane fidele P.N.Ţ., între care se 

numără Chira Ioan (legionar şi comandantul gărzii „Legiunii Avram Iancu”, 

considerat de anchetatori „capul răutăţilor din zonă”), Cristea Aurel, Beja Ioan şi 

Ludobă Teodor. Cei patru au fost arestaţi iar restul erau în curs de cercetări„ 

(Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale (D.J.C.A.N.), P.C.R., Fond 1, Dosar 

14/1946). 

Făurirea istoriei locale a fost evidentă şi după 1948, prin opoziţia faţă de 

totalitarism. Preţul plătit pentru aceasta au fost anii grei de temniţă sau chiar viaţa. 

Unii au fost întemniţaţi doar pentru faptul că reprezentau un pericol potenţial, alţii, 

majoritatea, pentru atitudine făţişă, anticomunistă. În prima categorie au fost cei 

ajunşi la deplină maturitate cu o poziţie socială bine definită. Din a doua categorie 

au făcut parte cei tineri şi foarte tineri, condamnaţi pentru activitate anticomunistă la 

pedepse cuprinse între 1 şi 20 de ani. Aceştia au fost închişi în lagăre de muncă 

forţată, la canal, fie trimişi în alte locuri de detenţie, unii se spune au ajuns chiar și 

la Pitești. Pe lângă condiţiile de detenţie extrem de dure, de neimaginat pentru un 

om obişnuit, acestora li s-a confiscat întreaga tinereţe sau parte din ea, sau le-a fost 

distrusă orice perspectivă de viitor. Unii dintre ei nici măcar nu au fost condamnaţi.  

Doar faptul de a fi fost consideraţi “periculoşi” pentru instaurarea regimului de 

dictatură comunistă a fost suficient pentru a fi privaţi de libertate şi supuşi la un 

regim de exterminare. Printre aceştia se numără Bold Nicolae zis Cula Nonului, 

Cristea Nicodim, Trifuţ Iosif, Trifuţ Remus, Bold Nicodim a Dioghi, Chira Ioan, 

Chira Aurel a Slăvului (Chira Aurel, profesor, născut la 9 VII 1911 în Avram Iancu 

– Turda, domiciliat în Iara – Turda conform arhivei Postului de Jandarmi Vidra, Nr. 

inv. 497, Registru 5 Corespondență secretă ’45-’48, fila 24, Nr. 11), Ciama Nicolae 

(instigator de populație), Heler Vasile, Vesa Gheorghe, Puiuleț Aurel, (la 2 III 1952 

s-a înaintat de către Postul de Miliție Avram Iancu raportul informativ cu aurul de la 

Vesa Gheorghe și armamentul lui Puiuleț Aurel), Goia Vasile (fost proprietar de 

prăvălie, avea camionetă Ford pentru transportul mărfurilor și șofer, a fost închis 

pentru că în postul Paștelui a zis ”până la Paști vin americanii”), Fiț Mihai, Todea 

Diodor, Leahu Traian, Bodea Ioan (a agitat populația la ședință), Cristea Aurel zis 

Ştiopu Pupului, Chira Traian (născut la 1928 fiind condamnat la 7 ani închisoare, la 
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22 II 1952 s-a raportat de către Postul de Miliție Avram Iancu că s-a prins fugarul 

Chira Traian), Cristea Maria,  ş.a. 

”Banditul”, ”fugarul” Cristea Aurel Aurel căruia i se zicea Șchiopu Pupului 

pentru că era șchiop și de-a Pupului de pe Valea Uțului / Valea Dobranii, se spune 

că a fost primar legionar. Îl tot căutau jandarmii apoi milițienii și securiștii la căteva 

zile. La una din căutări l-au gasit acasă în pivniță în prima încăpere unde avea o ușă 

de scândură, unde nu au intrat, dar i-au strigat “Aurel ieși afara”, ”Cristea ieși afară” 

, ”Cristea noi rupem ușa și intrăm”, răspunsul a fost ”Dacă nu ți la viată rupe ușa și 

intră”, “Numai la dimineață ies” și milițienii știind că are pistol, au plecat. Frații lui 

au crezut că l-au prins și au prăvălit în locul numit ”Cheia” spre Vidrișoara niște 

bolovani și au blocat drumul ca să-l scape, sau să scape o dată ce se oprește IMS-ul.  

Avea în pivnită și perete dublu și stătea ascuns acolo ca într-o vizuină fără 

geamuri, intra printr-o groapă și tunel în pământ. Am văzut ruinele pivniței casei din 

Dealu Crișului în urma unei periegheze făcute în 16 X 2017 și se vede în partea 

dreaptă zidul ”fals” adăugat la o distanță de aproximativ un metru față de zidul 

exterior și lung cât a fost casa, aproximativ 3,5 m. Se mai ascundea și prin peșteri și 

adăposturi prin păduri. Se pare că avea locuri cu semne pe fagi, unde la 20 m mai 

sus să îi lase cei cunoscuți (mama, soția) merinde și schimburi. 

Într-o zi de târg(lunea) a fost văzut pe Valea Patroeștilor de o femeie, care 

s-a speriat de el fiindcă era cu o barbă mare neîngrijită. Mergând apoi la târg a spus 

prin târg că a văzut un om cu o barbă mare, neîngrijită și așa s-au luat pe urmele lui. 

A fost găsit, a fost somat să se predea, nu a vrut să se predea, au urmat schimburi de 

focuri. După ce a fost împușcat în piept, nu a vrut să se lase prins viu, a căzut și 

trăgea și din genunchi. Ca să moară să nu fie prins viu s-ar fi întors cu fața în jos ca 

să se scurgă sângele din el. Ar fi fost împușcat de un pădurar care nu era din Avram 

Iancu-securist sau după alte mărturii de ajutorul șefului de post milițianul Amariei, 

pe valea Patroieștilor/Valea Maciului, sub Certeje în locul „La Pâraie”, „Pârăuțe” 

sau „Balta mare”. După moartea lui Cristea Aurel și arestarea soției acestuia, 

Cristea Maria, comuniștii au 

confiscat tot din casă. Mobila 

achiziționată se zice din 

Germania, a fost dusă la Consiliul 

Popuiar din centrul comunei. Apoi 

au vrut să spargă casa. Până la 

urmă în casă și în pivniță a 

funcționat mulți ani o secție a 

fabricii „Horia Moților” unde 

muncitorii lucrau în schimburi.  

În protocolul morților a 

Bisericii Ortodoxe Avram Iancu  
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este înregistrat decesul lui Cristea Aurel Șchiopu la pagina 49, nr. crt. 30, ca fiind 

mort în 13 dec. 1951 și îngropat în 15 dec. 1951, în etate (vârsta) mortului 42 ani, 

căsătorit, la felul Boalei de care a murit: „Împușcat în urmărire (hemoragie 

internă)”, Numele preotului îngropător: N. Burz, Data și Nr. Actului de la Oficiul 

stării civile: No. 49/1951.  
În anii 50 prin acea „activitate politică de izolare a elementelor 

dușmănoase” regimul comunist a deportat în Bărăgan, în satul Stâncuța, câțiva 

cetățeni ai comunei noastre, printre care amintim pe Baciu Nicolae (la 28VII1952 

Sfatul Popular Local cerea concursul Postului de Miliție Avram Iancu pentru a 

ridica alimentele de la Banciu Nicolae), Banciu Mircea, Puiuleț Aurel ș.a. 

Sacrificiul făcut, de unii foarte tineri pe atunci, a fost o chestiune de 

opțiune, asumată în mod conștient și deliberat. Nimeni nu  le-a cerut să-l facă, erau 

conștienți de pericolul la care se expun. Pentru abnegația și curajul lor, pentru faptul 

că au pus în față obligația morală a rezistenței la opresiune și-au lăsat în urmă 

instinctul de conservare, locul lor în istoria acestei așezări este unul bine meritat. 
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PRESA COMUNISTĂ – INSTRUMENT DE VALORIFICARE A 

MITURILOR POLITICE ȘI MIJLOC DE PROPAGANDĂ 

–ÎN ANII `80 

 
Prof. Karina-Ingrid COJOCARIU 

Liceul „Vasile Contaˮ Tîrgu Neamț 

 

 
„Presa este cea mai ascuţită armă a partidului. Presa este mijloc, prin care 

partidul vorbeşte în fiecare ceas al zilei cu masele largi şi vorbeşte în limbajul lor“. 

Aceasta era „învăţătura“ lui Stalin care stătea la baza organizării mass-media în 

ţările situate după „Cortina de fier“. 

 

Statul comunist român îşi exercita controlul asupra presei în virtutea rolului 

său de proprietar şi de îndrumător ideologic. În consecinţă, mass-media nu se putea 

dezvolta liber. Partidul comunist impunea ca mesajul transmis de mijloacele de 

comunicare în masă să fie consonant cu obiectivele sale. Aşadar, singura regulă care 

influenţa dinamica mass-media era voinţa partidului. În nici un caz piaţa media.  

După model sovietic, regimurile comuniste au utilizat mass-media în trei 

moduri. În primul rând, mijloacele de comunicare în masă erau folosite pentru 

difuzarea instrucţiunilor date de putere. Tocmai de aceea a rezultat centralizarea 

sistemului mediatic, pentru ca întreaga presă să vorbească o „limbă ideologică“ 

unică. În al doilea rând, mass-media trebuiau să mobilizeze masele, să determine 

cetăţenii să execute ordinele emise de autorităţi. A treia funcţie a presei în 

regimurile comuniste, şi poate cea mai importantă, era să îndoctrineze masele. 

Mass-media avea scopul să construiască „omul nou“ comunist. În anumite etape, 

presa a contribuit la construcţia cultului personalităţii (pentru conducerea colectivă 

a partidului, în anii de început ai comunismului, sau pentru liderii supremi, în anii 

de vârf ai lui Gheorghe Gheorghiu-Dej sau Nicolae Ceauşescu). Gazetele, radioului 

şi televiziunea participau la celebrarea şefilor printr-o expunere necontenită a 

„virtuţilor“ pe care le-ar fi avut.23 

Începând cu iulie 1965, controlul ideologic asupra mass-media a sporit. 

Noul lider al PCR a decis să continue reformele iniţiate în ultimii ani de Gheorghe 

Gheorghiu-Dej. Se temea însă că putea pierde frâiele puterii din cauza excesului de 

liberalism. „Arma“ sa în faţa acestui potenţial pericol a fost înăsprirea controlului 

                                                           
23 Bertrand, Claude-Jean, O introducere în presa scrisă şi vorbită, Iaşi, Editura Polirom, 2001, p. 32. 
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ideologic, pe „linia marxism-leninismului“. Mass-media a fost port-drapelul 

respectivei strategii de consolidare a puterii. 

Nicolae Ceauşescu s-a amestecat continuu în treburile mass-media, din 

1965 până în 1989. Gheorghiu-Dej, predecesorul său, se implicase rareori în 

problemele presei. Intervenţiile sale s-au înregistrat mai ales cu ocazia rapoartelor la 

congresele P.M.R. La Congresul al II-lea (1955) a avut o scurtă referire la 

problemele gazetăreşti, enunţând mesaje propagandistice uzuale: „Presa şi radioul 

trebuie să-şi concentreze eforturile pentru ca prevederile planului de şase ani, atât 

cele generale, cât şi cele privind fiecare ramură şi fiecare colectiv, să devină 

temeinic cunoscute de oamenii muncii, să mobilizeze cele mai largi mase la 

îndeplinirea sarcinilor economice; ele trebuie să militeze pentru extinderea a tot ce 

este mai înaintat şi valoros în experienţa participanţilor la întrecerea socialistă şi a 

unităţilor fruntaşe, să combată rutina şi indolenţa, care împiedică răspândirea 

noului“24. „Tovarăşul Ghiţă“ avea „zbiri“ de nădejde în domeniul presei, precum 

Leonte Răutu. Aceştia ştiau mult mai bine cum să-i prelucreze pe ziarişti ca să 

respecte „linia“ partidului. Nu era astfel nevoie de intervenţia directă a liderului 

P.M.R. în problemele mass-media. 

Viziunea lui Nicolae Ceauşescu despre rolul mass-media în ansamblul 

societăţii socialiste s-a concretizat prin Legea nr. 3/1974 privind presa din 

Republica Socialistă România25. Mass-media beneficia de primul act normativ din 

istoria României. Dar, în loc să reglementeze statutul „celei de-a patra puteri în 

stat“, actul normativ afunda presa în ideologie şi înăsprea controlul partidului.  

Subordonarea mass-media faţă de P.C.R. se enunţata încă din art. 1 al legii: 

„Presa are menirea să militeze permanent pentru traducerea în viaţă a politicii 

Partidului Comunist Român, a înaltelor principii ale eticii şi echităţii socialiste, să 

promoveze neabătut progresul, ideile înaintate în toate domeniile vieţii şi activităţii 

sociale“. O altă atribuţie a mass-media era să „exercite un rol activ în cunoaşterea 

de către mase a politicii interne şi externe a Partidului Comunist Român“. De 

asemenea, presa milita pentru „transpunerea în viaţă a programului de făurire a 

societăţii socialiste multilateral dezvoltate, a societăţii comuniste“. Gazetele şi 

radio-televiziunea mai aveau obligaţia „să ofere maselor posibilităţi de dezbatere 

largă a documentelor de partid şi de stat, a proiectelor de acte normative, supuse 

dezbaterii publice“ (articolul 12). Iată, strădaniile de treizeci de ani ale ideologilor 

comunismului românesc deveneau literă de lege, şi, în consecinţă, obligaţie pentru 

toţi gazetarii din România. 

                                                           
24 Gheorghiu-Dej, Gheorghe, Raportul C.C. al P.M.R. cu privire la activitatea Partidului în perioada 

dintre Congresul al II-lea şi Congresul al III-lea al Partidului, Bucureşti, Editura Politică, 1955, p. 99. 
25 Legea nr. 3/1974 privind presa din Republica Socialistă România, în Buletinul Oficial, nr. 48, 1 

aprilie 1974. 
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Începând cu Congresul al XII-lea al P.C.R. (noiembrie 1979), Nicolae 

Ceauşescu a abordat tot mai dogmatic sarcinile presei. În Raportul Comitetului 

Central, secretarul general al partidului a reluat teza sporirii „educaţiei socialiste a 

maselor“ prin intermediul mass-media. Jurnaliştii aveau datoria să dezvolte 

„spiritului patriotic şi a elanului revoluţionar al celor ce muncesc“. Totodată, era de 

datoria presei să contribuie la „aplicarea în viaţă a principiilor eticii şi echităţii 

socialiste“26.  

În contextul izolării internaţionale a României din anii ’80, Nicolae 

Ceauşescu a intervenit din nou în treburile presei, suplimentând recomandările de 

natură ideologică. Profitând de o şedinţă cu activiştii Secţiei Presă şi Radio-

Televiziune a C.C. al P.C.R. (18 septembrie 1981), secretarul general s-a arătat 

nemulţumit de prestaţia jurnaliştilor care redactau materiale de politică 

internaţională. Ceauşescu le reproşa gazetarilor lipsa de combativitate deoarece 

prezentau „la rece“ evoluţiile politice internaţionale, fără a face interpretări şi 

analize conforme cu documentele partidului. El se referea la evenimentele din 

Polonia, unde sindicatul liber „Solidaritatea“ zdruncinase din temelii regimul 

comunist. Ziariştii români evitaseră subiectul, deoarece nu ştiau ce discurs să adopte 

cu privire la un subiect aşa de sensibil. I-a călăuzit Ceauşescu însă. Presa 

românească trebuia să explice „caracterului contrarevoluţionar“ al grevelor, care 

puneau în pericol atât „dezvoltarea socialistă“ a Poloniei, cât şi independenţa sa27.  

Aflată sub presiunea continuă a liderului P.C.R., presa românească a 

devenit prizoniera discursului izolaţionist. Au fost promovate producţiile cultural-

artistice autohtone (profund ideologizare) şi s-a practicat cultul personalităţii lui 

Nicolae Ceauşescu pe toate canalele media. În Raportul Comitetului Central la 

Congresul al XIII-lea (noiembrie 1984), secretarul general al P.C.R. a invocat din 

nou necesitatea strângerii forţelor mass-media în jurul politicii partidului. Presa 

trebuia să aibă „un rol activ în unirea forţelor poporului pentru înfăptuirea politicii 

interne şi externe a P.C.R.“, spunea Ceauşescu. „Organele de presă“ aveau datoria 

să prezinte „lucrări şi programe cultural-artistice cu un bogat conţinut de idei şi un 

profund caracter educativ“28. Rezultatul a fost mediatizarea excesivă a Festivalului 

naţional „Cântarea României“, care s-a transformat în anii ’80 într-o odă naţională 

în cinstea conducătorului.  

                                                           
26 Ceauşescu, Nicolae, Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea Partidului Comunist 

Român în perioada dintre Congresul al XI-lea şi Congresul al XII-lea şi sarcinile de viitor ale 

partidului. 19 noiembrie 1979, Bucureşti, Editura Politică, 1979, p. 88. 
27 DANIC, Fond C.C. al P.C.R. – Secţia Propagandă şi Agitaţie, dos. nr. 26/1981, f. 3-4. 
28 Ceauşescu, Nicolae, Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea Partidului Comunist 

Român în perioada dintre Congresul al XII-lea şi Congresul al XIII-lea. 19 noiembrie 1984, Bucureşti, 

Editura Politică, 1984, p. 62. 
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Cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu nu s-a construit doar prin 

intermediul materialelor culturale de presă. Ziarele şi emisiunile radio-tv prezentau 

pe larg vizitele interne şi externe efectuate de cuplul prezidenţial, cuvântările lui 

Ceauşescu erau reproduse integral, iar personalităţile marcante ale ţării îl elogiau în 

termeni grandioşi pe „conducătorul iubit“ prin intermediul mass-media. Ideologia a 

cucerit şi cele mai specializate spaţii jurnalistice, cum ar fi publicaţiile tehnice sau 

presa pentru copii. Gazetarii de orice fel au fost nevoiţi în timp să se „înarmeze“ cu 

citate din Nicole Ceauşescu pentru ca articolele lor să fie dezirabile. 

În timp ce criza economică se acutiza, presa scrisă prezenta în exces grafice 

care „certificau“ superioritatea economiei româneşti. Responsabilii ideologici ai 

regimului încercau să ascundă efectele crizei eliminând din limbajul mass-media 

unele cuvinte care puteau genera „comentarii ostile“, cum ar fi: „întuneric“, 

„foame“, „frig“, etc. Din cauza înaintării în vârstă a cuplului prezidenţial, devin 

indezirabile şi alte cuvinte: „bătrân“, „babă“, „moş“. 

Perioada ceausista a reprezentat pentru gazetarii români o restricție a tot 

ceea ce înseamna libertatea de exprimare. Se comportau precum marionetele, 

executanți servili a ordinelor venite din partea Tovarășului. 

„Deceniul satanic” este o denumire pentru a indica perioada 1980-1989, o 

perioadă în care cultul personalității lui Ceaușescu s-a manifestat în modul cel mai 

aberant și mai demn de critici: „Avându-l în frunte pe cel mai iubit fiu al națiunii 

noastre, România socialistă va obține noi și marete izbânzi în opera de înflorire și 

dezvoltare multilaterală.”29 Tranziția de la comunismul „liberal” la cultul 

personalității s-a realizat gradat, fenomenul începând cu mult timp înainte, și anume 

în anul 1971, după ce Nicolae Ceaușescu a vizitat China și Coreea de Nord, de unde 

a preluat idei destinate schimbării României. 

Așa cum am specificat, în anii `80 dictatura ceaușistă a atins un nivel 

absurd. În 1985 au fost desființate studiourile regionale de radio,  invocându-se 

motivul  economisirii energiei electrice. De fapt, a fost o tehnică  de a anula 

posturile care transmiteau în limbile străine, maghiară, respectiv germană, fiind 

„apreciat” naționalismul românesc. Programele Televiziunii Române au fost 

diminuate  la două ore pe zi, între 20:00 si 22:00, motivând hotărârea prin 

necesitatea „odihnei cetățeanului” pentru a fi capabil de a munci bine a doua zi. 

Pe măsură ce puterea tiranică se consolida, se produceau modificări în acest 

sens, atât la radio, cât și la televiziune. Televiziunea se transformă într-o 

„construcție” a strategiei de represiune, însoțită de Radiodifuziune. Informația se 

restrângea din ce în ce mai mult cu „buna orânduire” a programului de televiziune, 

ce includea două ore de program de televiziune, pe timp de seară, în care erau 

                                                           
29 Corneliu Cârlan, Opțiunea întregului partid, opțiunea întregului popor,  în  „Scanteia”,  Anul  

LVIII, Nr. 14578, 2 iulie, 1989, p. 3. 
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slăvite faptele soților Ceaușescu: „A fi cu țara, a-i păstra trecutul, cu fața luminată 

în zări apuse, să veșnicească în neuitare lutul prin mari destine, jertfa în vremi 

aduse. A fi cu țara – fulger sau furtună, a nu-ți abate pasul și nici a-l șovăi, a te afla 

pe viață împreună cu toți ai tăi. A fi cu țara – umărul a-l pune și pieptul să înfrângi 

apele-n baraje. Să urci spre ziuă stratul de cărbune, să numeri cerul aripi de etaje. A 

fi cu țara – clar a ști ce-i riscul, și jertfa ce gust are.”30 

Majoritatea emisiunilor vorbeau numai despre „iubitul conducător” și 

despre soția sa. Televiziunea publică se transformase în cel mai eficient mijloc al 

noncomunicării, realizată prin anularea receptorului, prin controlul strict al 

canalelor de comunicare și printr-un emițător unic: „La sosirea în incinta Palatului 

Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 

ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat au fost întâmpinați cu sentimente 

de înaltă prețuire, de adâncă recunoștință și dragoste, și dragoste fierbinte cu care 

întregul nostru popor îl înconjoară pe cel mai iubit fiu al națiunii.”31  

La Radioul Național informațiile erau manevrate în același sens. Programul 

de emisie era însă, mai „darnic”, stațiile desfășurându-și activitatea  pe durata 

nopții. Din cauza supravegherii severe a mass-media, rolul acesteia în România în 

prăbușirea regimului comunist a fost unul neimportant, indirect, în sensul că mass-

media a înlesnit „pe dos” formarea omului nou devotat socialismului și 

comunismului. Presa audiovizuală era condusă de Consiliul Național al 

Radioteleviziunii Române, al cărui președinte era numit prin decret al Consiliului de 

Stat. În perioada „deceniului satanic”, Radioteleviziunea Română a fost condusa de 

Petre Constantin (1981-1990). 

În decembrie 1989, în România se tipăreau aproximativ 500 de publicații: 

„Scânteia”, „România liberă”, „Flacăra”, „Femeia”, „Sportul”, „Munca”, 

„Amfiteatru”, „Lupta C.F.R.”, „Viața Studențească” etc. De asemenea, existau ziare 

și reviste centrale, pentru diverse categorii de receptori. În general, presa utiliza cam 

același limbaj, cu diferențieri în funcție de profilul publicației. În fiecare judet 

existau apoi ziarele județene, instrumente ale comitetelor județene de partid și ale 

consiliilor populare județene. Numele acestora simboliza „culoarea” regimului: 

„Făclia” (Cluj), „Drapelul” (Timișoara), „Flacara Iașului” (Iași) etc. 

Ambianța din redacțiile comuniste era una împovărătoare, aflată sub 

supravegherea partidului unic. Tovarășul nu trebuia să fie absent din niciun număr 

al presei. De altfel, a devenit „regulă” ca atât numele, cât și prenumele Tovarășului 

să nu apară despărțite pe silabe, trecute dintr-un rând în altul. Pentru eludarea 

situațiilor penibile cu privire la acest aspect, se recomandă rărirea rândurilor. Munca 

cea mai complicată îi revenea corectorului, care din neatenție putea să atragă după 

                                                           
30 www.tvr.ro, Realizări grandioase, 23 martie, 1986. 
31 www.tvr.ro, Telejurnal, 14 septembrie, 1987. 

http://www.tvr.ro/
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sine multe pedepse. De exemplu, dacă într-o frază în care se nimerește: „plin de 

învățăminte, tovarășul”32 cuvântul „învățăminte” trebuie separat în silabe din 

obligații  tipografice și apărea la capăt de rând „minte, tovarășul”, atunci se 

considera a fi o greșeală extrem de gravă care, desigur, era sancționată foarte dur. 

O atenție maximă se atribuia alegerii titlurilor fără echivoc. Cazul cel mai 

reprezentativ cu privire la neatenția acordată structurării articolelor s-a petrecut pe 

25 ianuarie 1988, cu un an înaintea căderii regimului comunist. „Scânteia” din 25 

ianuarie a publicat, în cadrul unui grupaj de versuri, poezia „Erou al păcii” – Cu 

inimile pline de mândrie,/Entuziaști, prin tot ce-am făurit,/Având în frunte omul de-

omenie/Urmăm Partidul, ce-i nebiruit;/Și azi, când Patria sărbătorește/Eroul națiunii 

sub fald de Tricolor/Să-i spunem: 

„La mulți ani”, muncitorește,/Cu el 

urcând noi culmi spre viitor,/O 

Românie Nouă, demnă are/La 

cârmă un bărbat cutezator/Acest 

Erou al Păcii-ntre popoare/E 

Ceaușescu, brav conducător.”33 

Autorul, Gheorghe Crețu a încercat  

prin acele versuri să-și redea 

admirația sa față de conducător, nu 

numai prin conținutul poeziei, ci și 

printr-un procedeu tehnic, prin care 

trebuia să formeze „Nicolae 

Ceaușescu”. Din neatenție, în 

redacție au fost omise câteva strofe 

din poezie, astfel că a ieșit 

„Ceaușescolae”, ceea ce a produs o 

adevărată consternație în redacție. 

 Lectura atentă a presei 

anilor ’80 evidențiază rolul 

acesteia în procesul de alienare a individului, de îndepărtare a acestuia de marile 

probleme sociale și de marile adevăruri ale lumii în care trăia. Regimul politic 

comunist a folosit mass-media ca instrument de difuzare a „directivelor” puterii 

politice, de mobilizare a cetățenilor, având drept scop, pe termen lung, îndoctrinarea 

maselor și edificarea profilului omului nou și credința în forța conducătorului și a 

partidului unic: „Avem un program bun, un plan ce dă o perspectivă minunată 

dezvoltării patriei noastre.  

                                                           
32 Gheorghe Manea, Răspunderea în muncă se afirmă prin fapte, în  „Scanteia”, Anul LVIII, Nr. 

14638, 12 septembrie, 1989, p. 1. 
33 Gheorghe Cretu, Erou al păcii, în „ Scanteia”, Anul LVII, Nr. 14121 , 25 ianuarie, 1988, p. 4. 
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Avem toate condițiile pentru a le realiza. Mai presus de toate, avem o 

minunată clasă muncitoare, o țărănime, o intelectualitate care acționează în deplină 

unitate sub conducerea partidului: avem un popor minunat, entuziast, care este ferm 

hotărât să înfăptuiască hotărârile și programul de dezvoltare a patriei noastre.”34 

Mass-media comuniste se limitau la exercitarea funcției de educație politico-

ideologică, iar consecința  acestui fapt a fost modificarea lor în artere de comunicare 

narcotizante, puține la număr și limitate ca timp de emisie. Ca aspect general, mass-

media comuniste aveau forma unui jurnalism angajat, militant, „revoluționar”, care 

nu trebuie confundat cu jurnalismul de anchetă și de comentariu critic, practicat de 

mass–media occidentale. Militantismul presei comuniste deriva din obiectivul ei 

fundamental: acela de a „vinde”, de a explica în mod eficient și avantajos politica 

partidului, care nu este niciodată pusă în discuție sau criticată. O bună înțelegere a 

presei comuniste arată  că aceasta  este incompatibilă cu libertatea de a critica 

sistemul  politic în ansamblu, de a „vătăma” legitimitatea ideologică sau pe liderii 

comuniști. În presă,  militantismul era mereu prezent în discursurile oficiale, 

îmbrăcând forma lozincilor antrenante sau prin manifestarea celor mai remarcabile 

configurații ale ideologiei în texte ce mascau informarea. 

Lozincile cu scop mobilizator aveau menirea de a atrage atenția asupra 

evenimentelor de actualitate, în care era imperios necesară mobilizarea efectivă a 

maselor la acțiune sau persuadarea acestora, de corectitudinea unor măsuri: „Tării 

mai mult țiței, mai multe gaze naturale!”35, „Recolta – strânsă fără pierderi și pusă 

grabnic la adăpost”36, „Toate investițiile – la termen în funcțiune!”37, „Energia – 

problemă de maximă însemnătate, preocupare de maximă răspundere!’38, 

„Campania agricolă de primăvară – pregatită exemplar! Lucrări urgente, 

prioritate.”39 

Avântul  revoluționar se manifesta și sub forma numeroaselor 

stimulente/chemări la muncă, la economie, la întrecere socialistă, la depășirea 

planului, la acțiuni de deszăpezire: „Oameni ai muncii din industrie și agricultură! 

Răspunzând mobilizatoarelor chemări ale tovărășului Nicolae Ceaușescu, acționați 

cu elan revoluționar, cu răspundere și dăruire patriotică pentru înfăptuirea istoricelor 

hotărâri  ale Congresului al XIII-lea al partidului, asigurând prin munca fiecăruia, 

prin inițiative gospodărești, realizarea exemplară a planului pe 1985.”40 „Cetățeni de 

la orașe și sate! Condițiile climatice impun o înaltă răspundere civică pentru 

                                                           
34 Alexandru Balaci, Din inimile țării pentru marele fiu al țării, în „Scânteia”, Anul LV, Nr.13508, 28 

ianuarie, 1986, p. 1. 
35 Scânteia, Anul LIV, Nr.13193,  23 ianuarie, 1985,  p. 1. 
36 Scânteia, Anul LVI, Nr. 13416, 11 octombrie, 1987,  p. 4. 
37 Scânteia, Anul LV, Nr.13425, 22 octombrie, 1987, p. 1. 
38 Scânteia, Anul LVII, Nr.14152, 19 februarie, 1988, p. 1. 
39 Ibidem, p. 6. 
40 Scânteia, Anul LIV, Nr. 13185, 13 ianuarie, 1985, p. 1. 
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economisirea energiei, pentru a se reduce cu cel puțin 50 % iluminatul public și 

casnic. Înlăturați orice consum inutil, evitați orice risipă ! În interesul întregii 

societăți, al fiecăruia dintre noi.”41 „Prin depășirea planului și creșterea mai 

substanțială a eficienței muncii, pentru înfăptuirea unei noi calități în industrie, 

construcții, transporturi și circulația mărfurilor – Chemarea la întrecere adresată de 

Organizația Județeană Timiș a P.C.R. tuturor organizațiilor județene de partid și a 

municipiului București.”42 „Oameni ai muncii din agricultură, industria alimentară, 

silvicultură, gospodărirea apelor! Vă revine un rol deosebit de important în 

înflorirea continuă a satului românesc, a întregii țări, în ridicarea permanentă a 

nivelului de trai material și spiritual al poporului. Actionați cu cea mai mare 

răspundere, cu abnegație revoluționară prin creșterea puternică a producțiilor 

agricole în toate sectoarele, urmând neabătut exemplul unităților agricole fruntașe, 

distinse cu înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare!”43 

Urările sau omagiile integrate într-un sistem de procedee de propagandă 

care „regizau” evenimente festive, prin repetiția acelorași forme discursive, erau 

asimilate de registrul lozincilor: „Tinerețe, la mulți ani!.”44 Un reportaj - eseu despre 

profesia de sticlar integrează lozinca în construcția textului: „stiți ce scrie pe ușa de 

la intrarea în fabrică? Bine ați venit la program! Vă dorim succes în ziua pe care o 

începeți!.”45 

De altfel, lozincile erau prezente nu numai în mass-media, ci și la locul de 

muncă, pe stradă, în școli: „Trăiască P.C.R.!”, „Trăiască și înflorească scumpa 

noastră patrie, R.S.R.!”, „Trăiască iubitul nostru conducător, secretarul general al 

partidului, președintele R.S.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu!” Omniprezența 

                                                           
41 Petre Cristea, Chemarea pentru toți cetățenii, în  „Scânteia”, Anul LIV, Nr. 13186, 15 ianuarie, 

1985, p. 1. 
42 Ioan Herteg, Chemarea la întrecere adresată de Organizația Județeană Timiș a PCR  tuturor 

organizațiilor județene de partid și a municipiului București, în  „Scânteia”, Anul LIV, Nr. 13184, 12 

ianuarie, 1985, p. 3. 
43 Alexandru Balaci, Munca pentru înflorirea patriei – omagiu marelui ctitor al României socialiste, în 

„Scânteia”, Anul LVII, Nr. 14155, 23 februarie 1988, p. 2. 
44 Scânteia, Anul LIV, Nr. 13176, 3 ianuarie 1985, p. 1. 
45 Gheorghe Atanasiu, România de azi, România de mâine, în  „Scânteia”, Anul LV, Nr.13519, 8 

februarie, 1986, p. 1. 
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lozincilor în viața cotidiană, în presă constituia o latură a activității de agitație 

politică. 

Lozinca în publicitatea electorală compusă din afișe electorale, imbolduri, 

manifeste (Manifestul F.D.U.S., în 27 februarie 1985) este prezentă în „Scânteia”, 

pe tot parcursul lunii februarie 1985, anticipând alegerile din martie. Momentul de 

pregătire electorală, la care presa a avut un rol fundamental prin spațiile alocate și 

mesajele transmise, a ajuns la apogeu odată cu alegerea  președintelui Republicii la 

30 martie 1985. Se poate presupune că toate aspectele discursive ale  

militantismului în mass-media reprezintă modalități  de realizare a publicității 

politice,  acestea fiind predominante în tehnicile editoriale ale presei centrale. 

 Funcțiile și tirajele presei comuniste nu aveau nici o legătură cu piața mass-

media, cu cititorii. „Scânteia”, „organ al Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român”, avea constant același tiraj: 1.300.000 de exemplare, tiraj calculat după 

necesitățile politice și exigențele propagandei, și nu după legile cererii și ofertei de 

informații. Cotidian național, „voce” a partidului, „Scânteia” domina ca tiraj, fiind o 

călăuză neprețuită pentru toate celelalte publicații, în „explicarea” evenimentelor 

interne și externe. În presa comunistă, din motive ideologice, prețul ziarelor era 

menținut scăzut („Scânteia”, „Scânteia tineretului” costau 50 de bani între 1985 și 

1989) în mod artificial de către partidul-stat. 

În cercul straniu  al mass–media comuniste profesioniștii informației nu 

țineau seama de reacțiile și dorințele receptorilor, ci numai de patronii lor: 

organizațiile de partid și de tineret, organizațiile sindicale sau așa-zisele organizații 

cetățenești. De aceea, ei au fost numiți „funcționari ai partidului”, fiind asimilați cu 

„birocrații” propagandei. Se considera, în special, că în comunism, ziariștii făceau 

parte din elita societății, deoarece se „bucurau” de avantaje materiale, aveau acces la 

eșaloanele superioare de partid și de stat și, prin natura profesiei, beneficiau de 

dreptul la informație. Astfel, având acces la informații, stocau aceste informații, 

mulți dintre ei fiind în măsură să aibă o imagine nedeformată ideologic despre 

sistem. 

Ziarul „Scânteia” a demarat o adevărată campanie belică împotriva așa-

zișilor „dușmani ai poporului” (aceștia fiind membri ai partidelor istorice, legionari, 

chiaburi și moșieri, ofițeri de carieră, ziariști, ingineri, industriași, occidentali și 

orice alte categorii care nu aderaseră la comunismul impus cu forța): „Dintre 

numeroasele aspecte ale nesocotirii drepturilor omului în  lumea capitalului, unul se 

impune cu deosebire prin acuitatea manifestării și prin urmările pe care le are pentru 

soarta a milioane și milioane de oameni. Este vorba de dreptul esențial, ținând de 

însăși  natura umană: dreptul de a munci, de a avea asigurat un loc de muncă. Acest 

drept fundamental, una din principalele cuceriri ale clasei muncitoare, după lupte 

aspre și îndelungate, stă înscris în Cartea universală a drepturilor omului și în 

constituțiile unor state occidentale. Dar așa cum se întâmplă în societatea bazată pe 
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exploatare și asuprire, legile scrise sunt anulate de implacabila lege nescrisă a 

profitului, în numele căruia cei puțini sacrifică fără scrupule drepturile celor 

mulți.”46 Mecanismul a dat roade mai întâi la nivel lingvistic, într-un mod violent.  

Astfel, accentul pe denumirea de „organ al Comitetului Central” trimite la 

un empiriocriticism forțat și perfid care are ca scop manifestarea violentă a 

„Scânteii”, aceasta comportându-se ca un „purtător de cuvânt” al Partidului. 

„Purtător de cuvânt” care implantează noua ideologie în cadrul societății românești. 

Firește, motivarea unui ziar de a fi organ al unei formațiuni politice nu este o 

invenție comunistă, dar, odată cu „Scânteia”, primește sensul unei demonstrații de 

forță. 

Ce ni se mai spune în titlurile și laitmotivele din „Scânteia” trimite, de 

asemenea, la ideea de mecanism violent: căci P.C.R. se fortifică atunci când 

pledează pentru sancționarea „dușmanilor poporului”, chiar și atunci când aceștia 

fac parte din propriile sale structuri. S-ar putea spune, menținând simbolismul 

violent, că partidul comunist suferă de un fel de fobie față de occident, rezultată din 

demolarea dușmanilor saă externi și interni. 

Și, astfel, făptura aceasta ideologică este consolidată și perfecționată, are un 

corp, dar nu are nici inimă, nici suflet: ea se dovedește a fi o construcție violentă 

prin esența sa, aptă să-i distrugă orbește, mecanic, pe „dușmanii poporului”: 

„Tabloul social al Occidentului vine să spulbere mitul „economiei de piață”, 

descalificându-i total pe apologeții lui, care se străduiesc să-i  creeze capitalismului 

aureola de „societate a bunăstării generale” și nu pregeta să finanțeze întoarcerea la 

o asemenea societate. Într-un cuvânt, realitățile din țările capitaliste, începând cu 

armata crescândă de șomeri, sunt prin ele însele revelatoare pentru falsitatea acestor 

perorații, reprezentând, dimpotrivă, un necruțător act de acuzare la adresa 

rânduielilor  din societățile bazate pe exploatare.”47  În grafica stilizată, cu 

muncitori, pe care „Scânteia” o publică, aceștia apar atletici, cu înfățisare de 

culturiști mai degrabă, semn că inclusiv grafic se mizează pe un „sex-appeal” 

prometeic al membrilor clasei celei mai favorizate, teoretic, de comunism. Într-un 

număr din „Scânteia” anului 1986 apare pe prima pagină, într-un portret hiperbolic, 

un muncitor robust, cu un chip radios, satisfăcut parcă de „superioritatea” colectivă  

a oamenilor muncii. 

Viața este privită prin prisma unor nonvalori puternic impuse și inserate în 

miezul societății. Se impune astfel, la nivelul colectivului o atrofiere a mentalității și 

o supradimensionare a realității: „Gândirea și acțiunea revoluționară, creatoare ale 

tovarășului Nicolae Ceaușescu au descătușat energiile celor ce muncesc și au 

                                                           
46 Dionisie Șincan, Mitul economiei de piață și drama de pe piața muncii, în  „Scânteia”, Anul LVIII, 

Nr.14666, 14 octombrie, 1989, p. 6. 
47 Alexandru Balaci, Mitul economiei de piață,  în „Scânteia”, Anul LVIII, Nr.14666, 14 octombrie, 

1989, p. 6. 
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dinamizat întreaga operă de construcție socialistă în patria noastră. Neobosita 

activitate internațională consacrată păcii, dezarmării și colaborării între popoare, 

care a impus pe președintele României drept unul dintre cei mai proeminenți 

oameni politici ai contemporaneității, luptător ferm pentru o lume mai bună și mai 

dreaptă, un mare și înflăcărat Erou al păcii.Vom munci cu pasiune și dăruire 

revoluționară pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a 

partidului.”48 

Mass-media se încadrau în sistemul complex al propagandei, exercitându-și 

atribuțiile în forme variate. Analiza corpusului  a scos în evidență câteva categorii 

de texte, prin intermediul cărora formele propagandei  se combinau cu informarea 

cotidiană în presa scrisă din perioada 1985-1989. 

În  categoria textelor oficiale (care susțineau agenda „de lucru” a partidului-

stat și a liderului său) se includ: discursuri, documente ale partidului, ale 

organizațiilor de tineret, sindicale și cetățenești (O.D.U.S., F.D.U.S.), stenograme 

ale sedințelor P.C.R., U.T.C., F.D.U.S., scrisori ale liderilor partidului adresate altor 

lideri sau maselor, schimburi de telegrame. Acestea erau realizate de instanțele de 

propagandă ale partidului, participarea ziariștilor fiind nulă, ei fiind simpli executori 

ai ordinelor  primite de la secția de propagandă. 

 Presa centrală publica cu regularitate toate discursurile lui Nicolae 

Ceaușescu, indiferent de ocazia cu care erau rostite și indiferent de lungimea lor. De 

cele mai multe ori, discursul politic acoperea aproape tot spațiul tipografic al unui 

număr, iar pentru informația publicistică propriu-zisă rămâneau doar rubricile de 

știri pe teme internaționale și rubricile fixe (comentariul pe teme ideologice, sport, 

programul Cinema/Tv). Cuvântările lui Nicolae Ceaușescu erau publicate de 

întreaga presă centrală, ca și organele de presă locale ale partidului. În felul acesta, 

discursul politic publicat în presă tindea să substituie activitatea jurnalistică propriu-

zisă. 

O trăsătură a discursului oficial o reprezintă proliferarea unor tipuri de texte 

care se  pot numi mutanți ai genului epistolar. În presa scrisă comunistă erau 

publicate zilnic telegrame de felicitare, scrisori de mulțumire, scrisori de adeziune și 

mesaje (mesaje de felicitare, de adeziune, de mulțumire). Textele care aparțin 

genului epistolar, în general, își exercita funcțiile comunicative în spațiul privat (de 

altfel, se vorbește despre imunitatea corespondenței). Odată publicate în presă, ele 

sunt desprinse din comunicarea privată, plasate în spațiul public și antrenate în 

comunicarea de masă, constituindu-se ca parte importantă a unui ceremonial 

aproape ritualic al comunicării publice. Instanța de enunțare de la care emană 

                                                           
48 Corneliu Carlan, Marelui erou al națiunii române recunoștință fierbinte a întregului popor, în  

„Scânteia”, Anul LV, Nr. 13509, 29 ianuarie, 1986, p. 3. 



 
78 

 
 

 

 

 

aproape toate aceste texte este tovarășul Nicolae Ceaușecu  sau  tovarășa Elena 

Ceaușescu. 

 În același timp, presa scrisă publica și scrisorile, mesajele, telegramele 

trimise de cealaltă instanță a comunicării, receptorul: masele, colectivele de oameni 

ai muncii din fabrici  și de pe ogoare, cadrele didactice, cercetătorii, studenții și 

elevii, organizațiile de partid, U.T.C., organizații sindicale, O.D.U.S., F.D.U.S. 

Toate sectoarele socio-profesionale și grupările ideologice ale societății comunică 

zilnic cu liderii partidului prin intermediul presei, într-un perpetuu schimb epistolar. 

Exista și practica publicării în presă a mesajelor oficiale ce aparțineau unor instituții 

ale statului. 

Textele cu caracter oficial se întind pe  spații importante în paginile presei 

comuniste: în majoritatea numerelor, mai mult de jumătate din spațiul tipografic. 

Secția de propagandă se ocupa cu multă atenție  de conținutul acestor texte, iar 

ziariștilor li se impunea o atenție deosebită pentru a nu face greșeli de editare sau de 

conținut. Astfel, o greșeală de tipar de genul  „ scoialism”  în loc de  „socialism” 

producea o panică de mari proporții în redacție, câteva zile după apariția numărului. 

Prezența stenogramelor sedințelor oficiale  nu mai era legitimată nici istoric, nici 

social, ci doar ideologic, având rolul de a atribui dimensiuni impozante activităților 

partidului și ale tuturor organizațiilor secundare de la acesta. 

 Textele care prezentau date despre evenimente oficiale (vizite de lucru, 

întâlniri oficiale) alcătuiau un segment bine definit al presei, cu spații și rubrici 

alocate din timp, pentru care secția de propagandă exprima un viu interes. Ele erau 

redactate de ziariști profesioniști, pe baza informațiilor primite de la secția de 

propagandă și a celor culese de la fața locului. Textele  din această categorie 

combinau partea informativă cu cea de persuasiune ideologică, dar aveau o pondere 

mai mare aspectele propagandistice. 

 Agenda de lucru a lui Nicolae Ceaușescu reprezenta  pentru ziariști o 

călăuză importantă în efectuarea  tehnicilor editoriale. Pentru a păstra apropierea de 

mase, liderul comunist întreprindea nenumărate „vizite de lucru”, expresie ce a 

dispărut din vocabularul politic actual: „În anul 1984, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu alți tovarăși din conducerea de partid și de stat, a efectuat 25 de vizite 

de lucru în județele țării și în Capitală. În această perioadă, secretarul general al 

partidului a făcut vizite în 87 de unități economice și sociale, după cum urmează: 48 

în unități industriale, 19 în unități agricole, 4 pe șantierele de construcții, 5 în unități 

social-culturale și de învățământ, 9 la institute de cercetare științifică, inginerie 

tehnologică și de proiectare, 12 la expoziții și târguri.”49  

                                                           
49 Mircea Radu Iacoban, În permanent dialog cu poporul, în  „Scânteia”, Anul LIV, Nr. 13196, 26 

ianuarie, 1985, p. 7. 
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În ceea ce privește întâlnirile oficiale ale liderului comunist, acestea erau de 

două categorii: din cea dintâi făceau parte vizitele oficiale ale unor personalități de 

prim rang (șefi de state, premieri, liderii partidelor frățești), care se transformau în 

ceremonii îndeplinind uzanțele diplomatice, la care se adăuga festivismul specific 

epocii; în cea de-a doua categorie se înscriau primirile de rutină, întâlnirile oficiale 

ale lui Nicolae Ceaușescu cu personalități diverse. Toate acestea erau reflectate în 

presă în spații ample sau reduse, în funcție de importanța pe care regimul o acorda 

persoanei, poziției acesteia sau  relațiilor în care România  se afla cu statul pe care 

aceasta îl reprezenta. O vizită la nivel înalt era regizată ca o suită de activități, la 

care erau antrenate și masele populare. 

În anii ’80, unul dintre motivele invocate de puterea comunistă pentru a 

legitima lipsurile și sărăcia era plata datoriei externe. În acest sens, în presă erau 

înserate o serie de informații care fie, constituiau dovezi  pentru această idee, fie 

erau tratate în așa fel încât, să inducă receptorilor idei convenabile ideologiilor 

partidului. Astfel, cu prilejul întâlnirii dintre Nicolae Ceaușescu și Paul Arlman, 

director executiv al B.I.R.D., în „Scânteia” se menționa: „perfecționarea în 

continuare a conlucrării cu acest organism”50 (ceea ce presupune aserțiunea că 

relațiile nu erau suficient de „perfecționate” sau că s-ar fi pus problema ca relațiile 

să stagneze). Receptorii atenți la subînțelesuri știau că relațiile României cu 

sistemul bancar mondial erau destul de tensionate. De asemenea, se specifica: 

„ …este necesar ca sistemul de credit internațional să devină un stimulent al 

dezvoltării activității de producție, al progresului economic…”51(presupoziție: în 

prezent acesta se manifesta ca o frână; iar subînțelesul: sistemul de credit se făcea 

vinovat de lipsa de eficiență economică). 

Cineva nefamiliarizat cu fenomenul comunismului s-ar putea întreba cum 

pot 45 de ani – o perioadă redusă la scara istoriei – să dărâme din temelii o 

societate, o națiune întreagă, când întregul trecut al acelei națiuni e încărcat, de 

astfel, de cutremure, oricum, de mai lungă durată. În primul rând, trebuie spus că, 

într-adevăr, 45 de ani nu înseamnă mai nimic la scara istoriei, dar la cea a 

individului, este enorm. Acești ani înglobează, oarecum, o viață de om. Imensa 

manipulare provenită din comunism, aplicată sistematic mentalului colectiv 

românesc, a condus la o degenerare a autenticelor raporturi între societate și sfera 

politică; astfel, o parte importantă a societății române contemporane încă 

valorizează stabilitatea cu prețul autoritarismului politic, în detrimentul libertății și a 

riscurilor economico-sociale inerente acesteia. Nostalgia comunismului este, pentru 

multe categorii sociale, indiscutabilă, iar atâta timp cât democrația (care are nevoie 

de timp și răbdare pentru a deveni cu adevărat funcțională) va continua să fie privită 

                                                           
50 Ioan Herteg, Planul – realizat ritmic, integral, la toți indicatorii !, în „ Scânteia” , Anul LV, Nr. 

13605, 6 mai, 1986,  p. 2. 
51 Ibidem, p. 5. 
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circumspect, ca depozitară a corupției, lasității sau minciunii, România va avea o 

relație defectuoasă atât cu trecutul, cât și cu prezentul său, deoarece „democrația nu 

este reflectarea unei ordini divine sau cosmice”. Nu posedă nici un adevar 

transcendent în exercițiul său; adevărul său fundamental este că nu are un adevăr 

tocmai pentru a permite diferitelor adevăruri politice să se exprime, să se confrunte, 

să se înfrunte respectându-se, adică păstrând regula democratică.”52  

 

 
 

 

(https://www.google.ro/search?q=COMUNISMUL&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=0ahUKEwjbhJfvi73dAhXjp4sKHfSIA-

8Q_AUIDigB&biw=1680&bih=939#imgrc=-OuK0C7pJvB7IM:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Edgar Morin, Gândind Europa,  Editura  Trei, București, 2001,  p. 91, traducere de Margareta 

Bratcu. 
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I. INTRODUCERE. SCURT ISTORIC AL CERCETĂRII TEMEI 

 
Tema este una generoasă pentru cercetătorul interesat, pentru studenţi, 

pentru profesorii regiunii, dar şi pentru simplii trăitori ai satelor din munţii 

Neamţului şi în special din ceea ce se numeşte generic „Valea Muntelui”. Este o 

micro-istorie, parte a unei mari istorii care este în continuare puţin cunoscută şi de 

multe ori tabuizată. În cercetările noastre de istorie orală am întâmpinat încă 

reticenţa şi parcă şi un fel de teamă a persoanelor în vârstă de a face referiri la 

chestiunea aflată în atenţia noastră. Regiunea munţilor Neamţului (numită aşa de 

Calistrat Hogaş) cuprinde în mare parte ţinutul Neamţ din vechime, sate ce s-au 

aflat la graniţa veche a Moldovei şi apoi a Vechiului Regat, o zonă cu trai greu în 

vechime şi la fel şi în timpul regimului comunist. J.A. Vaillant prelua la jumătatea 

veacului al XIX-lea numele de Valea Muntelui, folosit şi astăzi. Tradiţionalişti, 

păstrători ai unor credinţe ancestrale, patriarhali, religioşi, muntenii Neamţului nu 

au putut accepta de bunăvoie un regim internaţionalist şi ateist. Parcă presimţeau 

răul ce se va abate asupra lor. Au venit strămutările, oamenii şi-au luat morţii din 

cimitire şi-au plecat din calea apei. Măcar cei care se ridicaseră primii la luptă 

împotriva comunismului încă din 1948 n-au mai apucat să vadă aceasta: erau în 

puşcării la Aiud, Gherla, Sighet, Suceava, Piteşti sau Periprava. Este cazul lui 

Grigore Caraza care nu şi-a mai găsit casa aflată nu departe de Piatra Teiului atunci 

când s-a întors de la Aiud53. 

Mulţi dintre cei întemniţaţi din această regiune sau care au avut legături 

apoi cu această regiune au supravieţuit şi au putut depune mărturie pentru istorie. 

Nicolae Grebenea scria „Amintiri din întuneric”54, Grigore Caraza publica în mai 

                                                           
53 Mărturie orală oferită lui Daniel Dieaconu, 11 august 2008 la Topoliceni, Poiana Teiului. A mai 

aflat atunci când apele lacului erau mici urme ale pragului mare al casei. Pe larg în Dorel I. Rusu, 

Cântecul speranţei şi al libertăţii – Viaţa lui Grigore Caraza, Ed. Cetatea Doamnei, Piatra-Neamţ, 

2007. 
54 N. Grebenea, Amintiri din întuneric, Ed. Scara, Bucureşti, 2000. 
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multe ediţii cartea „Aiud însângerat”55, despre părintele Iustin Pârvu s-au scris mai 

multe cărţi şi s-au publicat mai multe cărţi de interviuri, iar Neculai Popa scria 

„Coborârea în Iad” şi „Rezistenţă şi represiune în ţinutul Neamţului”56. Dorel Rusu, 

profesor de limba română din Poiana Teiului, a dedicat anii săi de pensie cercetării 

luptei anticomuniste din munţii Neamţului şi a realizat mai multe cărţi amintite de 

noi în aparatul critic57. O lucrare care face referire şi la această regiune este cea a lui 

Emanuel Bălan, concentrată pe judeţele Neamţ şi Bacău, care ne-a slujit ca model şi 

sursă bibliografică, mergând pe sursele sale pentru a aprofunda noţiuni de interes 

pentru noi58. 

Pentru această întreprindere am apelat şi la istoria orală, dată fiind 

importanţa tot mai mare care o capătă în astfel de demersuri ştiinţifice59 şi am 

adăugat în anexe unul dintre interviurile realizate. Am reuşit încă de la pregătirea 

demersurilor noastre anterioare să intrevievăm personalităţi ale rezistenţei 

anticomuniste din regiune precum preotul Nicolae Grebenea, arhimandritul Iustin 

Pârvu, monahul Athanasie Ştefănescu, monahul Paulin Clapon, preotul Filaret 

Gămălău, preotul Mihai Lungeanu, Grigore Caraza, Neculai Popa şi alţii. Ni s-a 

sugerat faptul că metoda intervievării ar fi fără relevanţă; cei care au fost martori 

activi sau mai puţin activi ai evenimentelor sunt acum foarte bătrâni şi mărturia lor 

ar suferi din acestă cauză. Fără a avea studii în domeniul psihologic, considerăm că 

putem să-i contrazicem: cei care ne-au oferit informaţii erau în deplinătatea 

facultăţilor mintale, ba mai mult, prezentau o acurateţe a gândirii pe care mulţi ar 

trebui s-o invidieze. Ei sunt dintre aceia care pot spune alături de Radu Gyr, poetul 

celulelor penitenciarelor politice comuniste: Noi n-am avut tinereţe. I-am cunoscut 

la vârste înaintate, erau şi se defineau cu versurile aceluiaşi Radu Gyr: 

„Bătrâni cu obrazul de ceaţă, 

Cu paşi năclăiţi de tristeţe 

Prin moarte am trecut nu prin viaţă -  

Noi n-am avut tinereţe”60. 

Impresionează dragostea lor pentru Ţară şi Biserică şi mărturisirea ei nu 

este o simplă vorbărie goală, aşa cum ne-am obişnuit a auzi. Crucea şi tricolorul 

                                                           
55 Gr. Caraza, Aiud însângerat, Ed. Conta, Piatra-Neamţ, 2007. 
56 N. Popa, Coborârea în iad, Ed. Axa, Bucureşti, 2009; N. Popa, Represiune şi rezistenţă în ţinutul 

Neamţului, Ed. Vremea, Bucureşti, 2000. 
57Amintim studiul: D.I. Rusu, Frumuseţe, rezistenţă şi teroare la Ceahlău, în “La poalele Pionului”, 

coord. Daniel Dieaconu şi Mihai Bulai, Ed. Cetatea Doamnei, Piatra-Neamţ, 2013, p. 185 şi urm. Sau 

D.I. Rusu, Steaua Blestemată, vol. I-II, Ed. Cetatea Doamnei, Piatra-Neamţ, 2012. 
58 E. Bălan, Anticomunism şi represiune comunistă în Neamţ şi Bacău (1945-1989), Ed. Egal, Bacău, 

2014. 
59 D. Radosav, Editorial, în „Anuarul de Istorie Orală”, Cluj-Napoca, 2004, p. 5. 
60 R. Gyr, Noi n-am avut tinereţe, în „Poezia în cătuşe”, ed. A.I. Popescu, Ed. Omniscop, Craiova, 

1995, p. 25. 
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sunt simboluri sfinte pentru ei şi ştiu a le cinsti aşa cum noi n-am învăţat să o facem. 

La 14 septembrie 2008, la parastasul ţinut la Aiud în memoria celor morţi în 

temniţele comuniste, au participat mai mulţi foşti deţinuţi politici ai cumplitei 

închisori, împovăraţi de ani şi suferinţe, albiţi şi aduşi de spate sau tremurând în 

cârje. Dar în momentul în care s-au intonat cântece şi patriotice, ţinuta lor s-a 

schimbat ca prin farmec: hotărâtă, dreaptă, măreaţă chiar. Ei consideră că n-au 

greşit faţă de ţara şi neamul românesc, de aceea cred în versurile lui Andrei 

Ciurunga – „poetul Canalului”, pe care le-au învăţat în temniţele comuniste: 

„Dac-am strigat că haitele ne fură 

Adâncul, codrul, cerul, stea cu stea 

Şi sfânta noastră pâine de la gură, 

Nu-s vinovat faţă de ţara mea. 

De-aceea, când cobor legat în fiare, 

Împovărat de-osânda cea mai grea, 

Cu fruntea-n slavă, strig din închisoare: 

Nu-s vinovat faţă de ţara mea!”61 

Mărturisind dorinţa noastră de a scrie despre rezistenţă şi represiune, ni s-a 

arătat greutatea unui astfel de demers, mai ales în înţelegerea a ceea ce a fost şi ceea 

ce trebuia să fie şi mai ales pentru cineva ce n-a trăit acele timpuri, n-a cunoscut 

mentalitatea epocii, n-a suferit pentru ideile sale. Cum a zis monahul Athanasie, cu 

versurile aceluiaşi Radu Gyr:  

„Voi n-aţi fost cu noi în celule 

Să ştiţi ce e viaţa de bezne. […] 

Voi nu ştiţi ce-nseamnă-nvierea din moarte, 

Căci n-aţi fost cu noi în celule”. Dar ne-am dorit a şti şi a înţelege şi am început 

demersul nostru de cercetare. 

 

 

II. ASPECTE ALE REZISTENŢEI ANTICOMUNISTE ÎN 

ROMÂNIA 

  

Rezistenţa anticomunistă armată din România a fost un fenomen istoric care 

s-a derulat începând cu intrarea unităţilor militare sovietice în România, în anul 

1944. Ea este de la bun început expresia confruntării dintre cele două lumi, două 

                                                           
61D.I. Rusu, Cântecul speranţei şi al libertăţii – Viaţa lui Grigore Caraza, Ed. Cetatea Doamnei, 

Piatra-Neamţ, 2007, coperta IV; A. Ciurunga, Nu-s vinovat faţă de ţara mea, în „Poezia în cătuşe”, p. 

46. 
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sisteme politice, culturale şi etnice, mai exact între o lume românească, tradiţională 

şi democratică în 1944, şi una comunistă, străină.62 

 Instaurarea comunismului în România a însemnat o acţiune de forţă, 

violentă, cu implicaţii în plan politic (distrugerea sistemului democratic, 

parlamentar şi pluripartidic românesc), în plan economic (etatizarea şi dizolvarea 

proprietăţii private), în plan spiritual, cultural (impunearea revoluţiei culturale, a 

sistemului de învăţământ după model sovietic, ateizarea, desfiinţarea şi persecuţia 

cultelor religioase).63 

 Aflată sub ocupaţie sovietică, România trecea la transformarea şi 

subordonarea economică a ţării, introducerea prin intermediul comuniştilor români 

a modelelor instituţionale sovietice (în economie, în agricultură, în aparatul de 

represiune: miliţie şi securitate) şi promovarea propagandei şi ideologiei sovietice 

(prin reforma învăţământului din 1948, revoluţia culturală, prin anularea conştiinţei 

istorice şi naţionale a românilor) prin promovarea omului nou - homo sovieticus - şi 

transformarea întregii ierarhii a valorilor sociale. Rezistenţa anticomunistă din 

România s-a manifestat în diverse forme şi tipologii, definite după criterii 

organizatorice, zonele geografice în care s-a manifestat, scopuri, strategii de 

acţiune, componenţa socială a acestei rezistenţe, impactul social, durata lor.64 

 Tipologia formelor de rezistenţă anticomunistă din România poate fi 

identificată în următoarele manifestări: 

1. Rezistenţa armată anticomunistă în cadrul unor grupuri paramilitare, de partizani; 

2. Organizaţii şi grupuri civile care au făcut propagandă anticomunistă, ce cuprindea 

intelectuali, studenţi, elevi, muncitori, ţărani. 

3. Cercuri de intelectuali laici şi clerici, constituite ca grupuri de reflecţie şi de 

întreţinere a ideilor anticomuniste. 

4. Mişcări studenţeşti cu caracter anticomunist, care au culminat cu manifestările 

antisovietice şi anticomuniste din anul 1956, anul revoluşiei maghiare; 

5. Mişcări clandestine de rezistenţă religioasă, în special cele care vizau practicarea 

cultului greco-catolic, desfiinţat de comunişti în 1948, precum şi alte manifestări de 

rezistenţă religioasă din cadrul cultelor neorotestante interzise de regimul comunist; 

6. Atitudini şi forme de manifestare anticomuniste în lumea intelectualilor privind 

recuperarea conştiinţei istorice, care au culminat în anul 1957-1958, când s-a marcat 

aniversarea a 500 de ani de la urcarea pe tron a voievodului Ştefan cel Mare, 

considerat în memoria colectivă ca simbol al independenţei şi identităţii etnice, în 

                                                           
62D. Radosav, Rezistenţa anticomunistă armată din România între istorie şi memorie, în „Comunism şi 

represiune în România. Istoria tematică a unui fratricid naţional”, Ed. Polirom, Iaşi, 2006. 
63D. Radosav, O perspectivă asupra rezistenţei anticomuniste din România (1944-1989), în „Istoria ca 

experienţă intelectuală”, Ed. Universităţii Oradea, 2001, p. 6. 
64D. Radosav, Rezistenţa anticomunistă armată din România între istorie şi memorie, p. 7. 
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condiţiile în care Basarabia şi Bucovina, părţi ale Moldovei voievodale de altă dată, 

se aflau sub dominaţia sovietică; 

7. Mişcări muncitoreşti (greve, sabotaje, care au culminat cu deceniile 8 şi 9 - greva 

minerilor din Valea Jiului din 1977, greva muncitorilor din Braşov din 1987; 

8. Mişcări tărăneşti concretizate în proteste şi răscoale îndreptate împotriva 

colectivizării agriculturii; 

9. Organizarea de sindicate libere începând cu 1977, precum SLOMR (SIndicatul 

Liber al Oamenilor din România) şi Sindicatul liber "Libertatea";  

10. Acţiuni ale intelectualilor din perioada 1983-1988 îndreptate împotriva 

sistematizării oraşelor, acţiune ce urmărea distrugerea monumentelor istorice şi de 

arhitectură din Bucureşti şi din alte oraşe; 

11. Acţiuni de protest ale societăţii civile îndreptate împotriva proiectatei demolări a 

7-8000 de sate, care s-a concretizat ulterior într-o formă de solidaritate a opiniei 

publice internaţionale în anul 1988, cunoscută sub numele de Operations Villages 

Roumaines; 

12. Disidenţa românească ce a început să ia forme active în anul 1977; 

13. O rezistenţă informală care s-a manifestat la nivelul comunicătii, psihologiei şi 

mentalităţilor colective prin folclorul anticomunist, paraliteratură, umorul şi 

deriziunea ideologiei şi realităţii comuniste sau în lucrări de literatură cultă a unor 

scriitori mai mult sau mai puţin disidenţi, în piese de teatru, cu o semantică 

eufemist-anticomunistă.  

 În istoriografia românească s-au definit două mari etape în rezistenţa 

anticomunistă care,  în parte, se suprapun cronologic, dar se disting totuşi prin 

formele lor de manifestare. Prima etapă o reprezintă rezistenţa armată anticomunistă 

dintre anii 1944 şi 1962, iar cea de-a doua etapă este reprezentată de rezistenţa 

civilă dintre anii 1963-1989.65 

 Problematica rezistenţei anticomuniste devine subiectul cercetării 

instituţionalizate în cadrul unor colective de la institutele de istorie ale Academiei 

Române sau în mediul universitar. Se remarcă în acest sens apariţia în 1993 a 

Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, de pe lângă Academia Română 

şi a Institutului de Istorie Orală din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-

Napoca. Se poate remarca publicarea unor rezultate ale cercetărilor pe această temă 

într-o serie de reviste şi anuare precum: "Arhivele Totalitarismului", "Revista 

Memoria", Anuarul "Memorialului de la Sighet" şi "AOI" - Anuarul Institutului de 

Istorie Orală a Universităţii din Cluj. 

 Rezistenţa anticomunistă dintre anii 1944 şi 1962 reprezintă forma cea mai 

acută şi cea mai pregnantă a rezistenţei anticomuniste. Conform cercetărilor unor 

istorici, această rezistenţă a fost de cea mai lungă durată (18 ani) şi cea mai 
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sângeroasă dintre toate formele de rezistenţă existente la popoarele ocupate de 

sovietici din estul Europei.  

Etape:  

1. Prima etapă este cea care începe cu anul 1944, odată cu intrarea armatei 

sovietice în România şi se încheie în luna ianuarie 1948, odată cu plecarea forţată a 

Regelui Mihai. În cadrul acesteia se pot detaşa trei subetape şi trei tipuri de 

rezistenţă derulate între martie 1944- august 1944, între 23 august 1944- toamna 

anului 1945 şi între 1945-1948.  

 a) Prima subetapă este rezistenţa antisovietică în condiţiile în care la 

sfârşitul lunii martie 1944 trupele sovietice pătrund pe teritoriul României, în nord, 

în Bucovina. În judeţele Neamţ, Vrancea şi, mai ales, Bucovina s-au format, la 

iniţiativa Marelui Stat Major al Armatei Române, batalioane din militari şi voluntari 

civili, care aveau ca scop oprirea infiltrărilor sovietice pe linia frontului, acţiuni de 

diversiune şi culegere de informaţii. Odată cu înaintara trupelor sovietice aceste 

batalioane s-au transformat, începând cu anul 1944, în grupuri de autoapărare în faţa 

nadreptăţilor comise de armata sovietică de ocupaţie. După 23 august, odată cu 

întoarcerea armelor împotriva Germaniei, mulţi dintre partizani au fost exterminaţi. 

 b) a doua subetapă era fixată cronologic între 23 august 1944 şi toamna 

anului 1945 şi era reprezentată de activitatea unităţilor de rezistenţă antisovietică, 

paraşutate din Germania în România şi formate, mai ales, din foşti legionari 

filogermani, refugiaţi după 1941 în Germania şi Austria. Ei urmau să lupte în 

spatele frontului româno-sovietic, formând aşa-numita "Mişcare de Rezistenţă 

Naţională", cu scopul de a răsturna situaţia politică internă dinţară şi de a reînscrie 

România în alianţa cu Germania. În intervalul 6 martie 1945- 10 decembrie 1945 au 

acţionat 17 grupuri paraşutate în toată ţara, fiecare având în jur de 30-50 de 

combatanţi.  

 c) O a treia subetapă este cuprinsă între decembrie 1945- sfârşitul anului 

1947 şi este reprezentată de aşa-numita organizaţie "Haiducii lui Avram Iancu, 

Divizia Sumanelor Negre". Formată la început în Transilvania din militari, ofiţeri şi 

voluntari civili, fără nicio coloratură de partid, ea avea un profund caracter naţional 

îndreptat împotriva sovietizării şi comunizării ţării, ca urmare a politicii promovate 

de guvernul pro-comunist al Dr. Petru Groza, instalat de sovietici în martie 1945.  

2. A doua mare etapă în desfăşurarea rezistenţei armate anticomuniste din 

România, cea mai amplă şi mai complexă în manifestările şi prezenţa ei pe teritoriul 

ţării a reprezentat-o cea dintre anii 1948-1962. Ea s-a desfăşurat într-un context 

politic intern, masiv comunizat şi sovietizat, în care partidele democratice au fost 

anulate, iar Regele mihai a fost obligat să abdice. În această perioadă au existat un 

număr de 12 centre de rezistenţă, distibuite în toate zonele ţării, fiecare dintre aceste 

centre încorporând mai multe grupuri a căror activitate s-a derulat în perioada 1948-

1962. Aceste centre au fost: Banatul- cu 12 grupuri, Munţii Apuseni- cu 12 grupuri, 
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Bucovina- cu 11 grupuri, Vrancea- cu 6 grupuri, Maramureş- cu 6 grupuri, Arad- cu 

5 grupuri, Sibiu- cu 3 grupuri, Dobrogea- cu trei grupuri, Muscel- cu două grupuri, 

Bacău- două grupuri,  Făgăraş- cu două grupuri, Braşov- cu un grup.66 

 Modul de agregare al grupurilor s-a făcut dinspre convingerile 

anticomuniste ale membrilor lor, în condiţiile în care aceştia erau urmăriţi, 

persecutaţi sau pasibili de a fi arestaţi în mod iminent, mai ales după 1947, odată cu 

desfiinţarea partidelor politice istorice, PNL şi PNŢ. Alte grupuri au fost organizate 

de persoane cu puternice convingeri anticomuniste, care n-au fost însă urmăriţi sau 

care nu erau în pericol de a fi arestaţi. O a treia formă de agregare s-a datorat 

acţiunilor importante ale represiunii comuniste, aşa cum au fost: colectivizarea 

forţată, impunerea cotelor şi a impozitelor cu scopul de a îngrădi dezvoltarea şi 

existenţa proprietăţii funciare, represiuni din motive religioase sau din cauza 

motivelor ideologice. 

 Solidaritatea şi fidelitatea membrilor faţă de grupul de rezistenţă 

anticomunistă erau formate şi menţinute prin depunerea unui jurământ de credinţă 

înaintea preoţilor. Liderii grupurilor erau, în proporţie de 60%, ofiţeri ai armatei 

române, alături de persoane din alte medii sociale şi profesionale, precum: ingineri, 

profesori, învăţători, funcţionari, medici, avocaţi, preoţi, pădurari, ţărani, 

comercianţi, studenţi şi elevi.67 

 Formele de organizare vizau în primul rând clandestinitatea, grupurile fiind 

create în zone strategice: munţii României sau Delta Dunării, iar altele - puţine la 

număr- funcţionau clandestin în localităţi urbane: Cluj, Timişoara, Arad, 

Caransebeş, Câmpia Turzii, Făgăraş sau în localităţile rurale, unde erau construite 

filiale conspirative, care erau în relaţii cu centrele din munţi. Structura taberelor din 

munţi cuprindea: depozite de muniţii, adăposturi care erau mutate în funcţie de 

anotimpul şi de acţiunile de urmărireexecutate de securitate, de căi de acces şi de 

refugiu în caz de pericol. Arsenalul de lupte era format din armament uşor: puşti-

mitralieră, pistoale automate, puşti, revolvere. Membrii grupurilor variau între 10 şi 

200 de oameni, din care nucleul care stătea permanent în munţi curindea între 30 şi 

40 de combatanţi, iar restul erau împrăştiaţi în localităţile aferente centrului şi 

acţionau în concordanţă cu ordinele primite de către conducerea grupului. În cazul 

operaţiunilor operative, al confruntării armatei cu securitatea, partizanii se regrupau 

în formaţii mai mici, de la 3 până la 5 combatanţi, specifice activităţilor de gherilă.68 

 Obiectivele grupurilor de rezistenţă armată au fost de o mare diversitate, 

evidenţiind caracterul lor şi specificul rezistenţei anticomuniste. Principalele 

obiective au fost:  

                                                           
66Ibidem, pp. 375-376 
67Ibidem, pp. 376-377 
68D. Dieaconu, Rezistența anticomunistă, în „Ochiul public”, nr. 31, 2008, Piatra-Neamţ, p. 9. 
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 a. Pregătirea unei insurecţii naţionale împotriva comunismului, în condiţiile 

unui conflict internaţional dintre URSS şi ţările occidentale, în presupusul moment 

al intrării trupelor americane în ţară; 

 b. Răscularea populaţiei pentru eliberarea unor oraşe sau centre urbane mari 

de sub administraţia comunistă, aşa cum a fost, de exemplu, cazul grupurilor din 

Banat.  

 c. Acţiuni de forţă împotriva întreprinderilor, instituţiilor, sediilor de miliţie 

şi securitate;  

 d. Acţiuni militare de apărare a proprietăţii, de exemplu cazul grupurilor din 

Vrancea. 

 e. Represiunea împotriva activiştilor care îi forţau pe ţărani să intre în 

colhoz; 

 f. Organizarea de răscoale ale ţăranilor împotriva colectivizătii 

 g. Acţiuni armate împotriva amestecului autorităţilor sovietice în 

administraţia locală teritorială, de exemplu cazul rezistenţei din Maramureş, care s-a 

menifestat împotriva acţiunii filosovieticilor de a anexa acest teritoriu din nordul 

ţării la Ucraina. 

 h. Organizare de sabotaje pe liniile de transporturi, în zona petrolieră, pe 

arterele de comunicaţii, ambuscade în defileele marilor râuri: Someş, Mureş, Olt; 

 i. Acţiuni punctuale de distrugere a lozincilor şi tablourilor comuniste, a 

registrelor de cote şi de dări la care erau obligaţi ţăranii de către statul comunist. 

 j. Activitatea politică şi de propagandă anticomunistă realizată prin tiărirea 

şi răspândirea de manifeste, distrugerea manifestelor propagandei comuniste, 

propaganda anticomunistă de la om la om printre intelectuali, elevi, ţărani şi 

muncitori. Răspândirea manifestelor s-a realizat atât în zona de acţiune a grupurilor, 

cât şi în alte centre urbane mari, de exemplu grupurile din Timişoara şi cele din 

Munţii Apuseni); 

 k. Realizarea unor comunicări între grupurile de combatanţi şi comunităţile 

care susţineau grupurile prin mesaje cifrate. 

 l. În unele cazuri grupurile de partizani, de exemplu cele din Munţii 

Apuseni, au adresat mesaje ambasadelor occidentale din Bucureşti (SUA, Franţa), 

cu scopul de a le comunica existanţa mişcărilor de rezistenţă şi de a stabili legături 

cu lumea occidentală în cazul unei insurecţii naţionale declanşate în preajma unui 

posibil război între SUA şi URSS; 

 m. Acţiuni strategice şi logistice privind aprovizionarea cu alimente din 

lumea satelor şi localităţilor din apropierea centrelor de rezistenţă din munţi.69 

 Represiunea autorităţilor comuniste asupra mişcărilor de rezistenţă a luat 

forme variate. În primul rând, s-au făcut arestări în reţelele de sprijin logistic ale 
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partizanilor, precum şi persecuţii asupra membrilor familiilor de partizani. O tactică 

preferată a fost infiltrarea de informatori din rândul membrilor de familie ale 

partizanilor. Forma cea mai acută de represiune au fost execuţiile cu rol de exemplu 

ale partizanilor, cadavrele lor fiind expuse în locurile publice din localităţile 

aferente centrelor de partizani (ex. Munţii Banatului). Pentru a determina 

reprimarea cât mai urgentă a grupurilor de partizani s-au instituit premii în bani 

pentru prinderea acestora (de exemplu grupurile din Munţii Vrancei). Pedepsele 

aplicate membrilor mişcării de rezistenţă cuprindeau: condamnări la moarte, muncă 

silnică pe viaţă, ani îndelungaţi de detenţie, care au durat până în 1964, odată cu 

decretul eliberării deţinuţilor politici din România. 

 Discursul public elaborat de mişcarea de rezistenţă anticomunistă a 

încorporat o serie de valori şi noţiuni simbolice: naţiune, credinţă, libertate, 

legalitate, fiind recunoscute atât în manifestele anticomuniste, răspândite de grupul 

de partizani, cât şi în semantica denumirii grupurilor. Această semantică 

încorporează sintagme şi denumiri ce făceau trimitere la personalităţi şi eroi din 

istoria naţională: Decebal, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Avram Iancu, Vlad 

Ţepeş. Alte denumiri trimit explicit spre o semantică cruciată a rezistenţei 

anticomuniste (ex: grupul "Cruce şi spadă" din Munţii Apuseni) iar unele spre o 

semantică ce încorporează o imagine a haiducilor, a justiţiarilor populari, existenţi 

în tradiţia populară (de exemplu haiducii Muscelului  din Muntenia, haiducii lui 

Avram Iancu din Munţii Apuseni). Altele trimit spre o semantică regalistă (de 

exemplu Garda Albă din Munţii Rodnei şi Armata Albă din Munţii Apuseni). 

Aceeaşi semantică poate fi recunoscută şi în însemnele vestimentaţiei paramilitare 

ale partizanilor: epoleţi cu cruce, banderole albe cu cruce neagră( grupul  din Munţii 

Vrancei). 

 Percepţia acestor grupuri între real şi imaginarul popular transcrie o serie de 

clişee din durata lungă. Figurile partizanilor beneficiază de transfigurări legendare. 

Astfel, unii partizani sunt asimilaţi cu haiduci sau eroi populari, invulnerabili la 

gloanţe, posesori ai unor arme cu puteri miraculoase primite în dar de la rege, 

împărat (expresii ale unor învestituri de cavaleri medievali, cum ar fi  de exemplu 

Gheorghe Paşca din Maramureş), au apariţii miraculoase şi salvatoare în situaţii 

limită (de exemplu partizanul Sfârloagă din Munţii Banatului). 

 Faptul că mişcarea de rezistenţă anticomunistă a avut un impact puternic în 

conştiinţa colectivă este demostrat de percepţia grupurilor de partizani, transmisă 

prin memoria colectivă, la intersecţia dintre realitate şi mit. Ultimele forme de 

rezistenţă anticomunistă durează până în anul 1962, când este executat ultimul 

partizan din România, ţăranul Ion Banda din Munţii Banatului70. Instituţia 

responsabilă cu represiunea împotriva opozanţilor regimului comunist a fost 

                                                           
70 D. Dieaconu, Rezistența anticomunistă, în „Ochiul public”, nr. 31, 2008, Piatra-Neamţ, p. 9. 
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Securitatea. Prin Decretul nr. 221, din 30 august 1948, a fost înfiinţată, din 

dispoziţia lui Stalin, Securitatea, după modelul N.K.V.D. Astfel lua fiinţă Direcţia 

Generală a Securităţii Poporului. Aceasta avea 10 Direcţii naţionale, cu un efectiv 

de 1151 cadre şi 13 Direcţii regionale, cu un efectiv de 2822 cadre. Directorul 

general a fost numit general-locotenent Gheorghe Pintilie, iar ca subdirectori au fost 

numiţi generalul-maior Alexandru Nicolschi şi generalul-maior Vladimir Mazuru. 

Consilierul sovietic care conducea efectiv Securitatea a fost generalul N.K.V.D., 

Alexandr Mihailovici Zacharovschi.71 

Încă de la înfiinţarea Securităţii, prin Decretul nr. 221, publicat în Buletinul 

Oficial din 1 septembrie 1948, s-a pus un accent deosebit pe dezvoltarea reţelei de 

informatori, a căror misiune era să furrnizeze poliţiei politice comuniste informaţii 

din mediile considerate  a fi "ostile regimului democrat-popular". Aceste date au 

fost adunate treptat în "dosare de urmărire informativă", întocmite celor ce urmau 

apoi să fie arestaţi ca "duşmani ai poporului". Sub îndrumarea consişierilor sovietici 

din K.G.B., ofiţerii Securităţii îşi construiseră deja în 1951 un aparat informativ 

specializat, care număra 10698 de informatori. Dintre aceştia, un număr de 1210 

erau racolaţi din rândul persoanelor care făcuseră parte din  Partidul Naţional 

Ţărănesc şi Partidul Liberal. Informatorii care supravegheau  activitatea aparatului 

de stat erau cu puţin mai numeroşi (1374), iar restul erau strecuraţi în alte zone ale 

societăţii, considerate de securişti drept surse de "destabilizare" pentru regim.72 

 

 

III. REPRESIUNEA COMUNISTĂ şi REZISTENŢĂ ÎN MUNŢII 

NEAMŢULUI 

  

 Odată cu înfiinţarea „Securităţii raionale” la Ceahlău, pe Valea Muntelui 

începe adevărata teroare. În miez de noapte gospodarii şi tinerii erau arestaţi de 

securiştii cu duba neagră. Un exemplu: Petruţ Alungulesei s-a exprimat într-o 

cârciumă că pune doliu la ţapină că a murit Stalin. A doua zi este arestat; un alt 

sătean, Coroamă, a strigat „Trăiască regele!”– acelaşi tratament etc.73 Cei arestaţi de 

pe Valea Muntelui au suferit în 18 penitenciare şi lagăre de concentrare şi într-o 

mină de plumb, suferind suplicii îngrozitoare, unii dintre ei murind în temniţă, 

precum Pamfil Sălăgeanu, iar familiile lor au suferit acasă teroare, confiscări, 

precum familiile preotul Vlad, Coroamă, Năfăreanu sau Matasă etc. 

Pentru diversiune, ţi se arunca în curte, sau pe ogor – o armă, un pistol, 

manifeste. Era un pretext ca celui care trebuia să fie arestat să „i se pună în cârcă”, 

că aceste obiecte îi aparţin. Printre motivele înscrise pe documentele de la arestare 

                                                           
71E. Bălan, Anticomunism şi represiune comunistă în Neamţ şi Bacău (1945-1989), p. 198. 
72M. Oprea, Informatorii Securităţii, în "Magazin Istoric", octombrie 2001, p. 26-29.  
73 D.I. Rusu, Frumuseţe, rezistenţă şi teroare la Ceahlău, p. 312. 
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prin care deţinutul politic primea ani grei de închisoare erau cele de felul: 

„Legionar”; „a simpatizat cu Mişcarea Legionară”; „intensă activitate legionară”; „a 

găzduit un legionar”; „a ajutat cu bani şi mâncare pe legionari şi familiile acestora”; 

„crimă de uneltire contra ordinii sociale/art. 209 CP”; „uneltire contra ordinii 

sociale”; „uneltire contra ordinii sociale şi favorizare la uneltire”; „infracţiune de 

favorizare la uneltire contra ordinii sociale”; „ură rasială şi instigare împotriva 

socialismului”; „agitaţie pentru schimbarea formei de guvernământ”; „lansare de 

zvonuri alarmiste”; „deţinere ilegală de arme şi muniţii”; „deţinere de material cu 

caracter interzis”; „deţinere de armament şi broşuri subversive”; „omisiune de 

denunţ”; „crimă de război”; „contra regimului; (C.R.) „acţiuni contra Organizaţiei 

de Tineret (U.T.M.) şi maltratarea populaţiei evreieşti”; „huliganism”; „mic 

burghez”; „duşmănos contra reformelor băneşti” ş.a.74  

Modul de acţiune preferat de către Securitate atunci când făcea arestări era 

de a intra pe neaşteptate în casele celor inculpaţi între orele 3 şi 5 dimineaţa. Un 

exemplu în acest sens îl dă Iustin Pârvu: "Noaptea dormeam cu toţii în cămăruţă, 

când pe la ora trei aud la uşă o lovitură puternică, aşa ca de bocanc, şi de pumni în 

uşă (...) mă ridic eu şi deschid uşa. Măi, băiete, îmi pun lanternele în ochi, intră 

peste mine - erau vreo 4-5  şi între ei şi secretarul Seminarului care i-a adus acolo- 

şi ceilalţi înconjoară toată casa. Eu am rămas aşa, nemişcat, nu mai ştiam ce-i cu 

mine. Se reped, percheziţionează tot, răstoarnă, dar nu găsesc nimic din ce căutau 

ei. (...) M-au împins spre poartă, la maşină. Unul deschide uşa şi ce văd? Înăuntru 

era plin de oameni, avocatul cutare, părintele cutare, profesori, cunoşteam dintre ei 

oameni unul şi unul."75  

 Arestarea se făcea de obicei noaptea sau în zori de zi, rareori se executa 

ziua. Maşina Securităţii, venea până în apropiere de casa omului, sau în apropiere 

de locul unde se afla viitorul deţinut politic. Dacă omul avea câine, care putea 

anunţa sosirea străinilor, acesta era otrăvit din timp. În ceea ce priveşte mijloacele 

de tortură utilizate de Securitate, acestea i-au cutremurat şi înspăimântat deopotrivă  

şi pe cei care au fost închişi, cât şi pe cei liberi, odată ce acestea au fost cunoscute şi 

în afara lagărelor şi închisorilor. Securitatea a utilizat neomenia din închisori şi din 

lagăre exersată în anii '50 drept experienţă pentru violenţa statală dezvoltată ulterior. 

Arestările în miez de noapte, imposibilitatea de a intra în contact vreme de ani de 

zile cu cei care fuseseră întemniţaţi şi chiar încarcerarea unor oameni fără vină au 

mărit lipsa de siguranţă a cetăţenilor. În arsenalul de cruzimi ale regimului de 

dominaţie sovieto-comunistă la care românii au fost supuşi, un rol deosebit de 

important l-a jucat tortura, cu repercursiuni atât în plan social, cât şi pentru 

                                                           
74 D.I. Rusu, Steaua Blestemată, vol. I, p. 345. 
75 Graţiela Lungu Constantineanu, Părintele Iustin Pârvu. Viaţa şi învăţăturile unui mărturisitor, Iaşi, 

2007, pp. 61-62. 
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atingerea unor scopuri imediate, prin obţinerea de informaţii considerate utile de 

către aparatul de Securitate.76 

Unii dintre deţinuţi s-au sinucis în închisori, precum Ioniţă S. Ioachim – sat 

Poiana Borcii/Borca-Neamţ, care făcuse închisoare politică în două etape. A fost 

ameninţat că urmează a treia etapă. Fiindcă suferise mult după gratii, a hotărât să nu 

mai ajungă pe mâna torţionarilor. Într-o noapte s-a spânzurat de creanga unui măr 

din apropierea cismăriei sale, în ogradă; Ioan Popescu – învăţător şi director al 

Şcolii Primare din Mădei. În timpul celui de-al doilea Război Mondial, participase 

la o instruire în cadrul unui comandament german de la Vatra Dornei (probabil 

cursuri de contraspionaj militar). Cineva l-a pârât la Securitatea proaspăt înfiinţată 

la Ceahlău şi de frică să nu fie arestat s-a împuşcat cu un revolver în casa sa aşezată 

la circa o jumătate de kilometru de şcoală. Casa în care s-a sinucis, există şi astăzi, 

trecută în proprietatea lui Mitruţ Teodorescu din Mădei. Pamfil Sălăgeanu, care a 

activat în „Frăţia de arme” s-a sinucis în Penitenciarul Gherla77. 

  Când un deţinut politic era torturat şi murea în penitenciar, familia nu ştia 

despre el multă vreme. Certificatele de deces erau întocmite în fals şi dacă erau 

predate familiei, torţionarii căutau ca ele să fie primite de urmaşi în ziua de Crăciun 

sau în ziua de Paşti după ce trecea măcar un an de zile. Pe aceste certificate nu era 

precizat locul unde ei au fost înmormântaţi. Exemplu: Ioachim S. Mrejeru din 

Farcaşa, omorât în Lagărul de Exterminare de la Poarta Albă, de un paznic, nu se 

ştie unde a fost omorât şi care este locul unde a rămas acoperit de pământ. Samachiş 

Iosif din comuna Ceahlău a fost omorât în subsolul Ministerului de Interne din 

Bucureşti în timpul cercetărilor, apoi îngropat în Cimitirul Civil Ghencea din 

Bucureşti, într-un loc numai de torţionari ştiut – sub nume fals Samachiza. Alţi 

deţinuţi politici de pe Valea Muntelui, care au fost omorâţi în închisori: Cojocaru 

Aurel sat Poiana Largului II, în închisoarea Galata/Iaşi; Nicolae Conuţ din Hangu la 

Aiud; Crăciun Ghe. Ioan din Hangu, la Gherla; Anton Almăşanu – Poiana Teiului, 

mort la Aiud; arhimandrintul Teodosie Bonteanu – nu se ştie exact locul unde a fost 

omorât; Ioachim Mrejeru din Farcaşa, omorât în lagărul de exterminare de la Poarta 

Albă (nu se ştie locul unde a fost omorât); Crăciun Gheorghe – sat Coroiu/Petru 

Vodă din comuna Poiana Teiului, omorât în Penitenciarul Gherla; Aurel Vlad din 

Ceahlău, omorât în penitenciarul Sighet; Lulu Maxim din Ceahlău ş.a78  

 În timpul bătăilor, lui Grigore Caraza îi rupe o buză şi îi dizlocă maxilarul; 

părintele Gămălău este bătut cu vârful cizmelor în porţiunea genunchi-gambă. 

Elevii din Piatra Neamţ – născuţi pe Valea Muntelui, după ce au fost duşi la 

                                                           
76 E. Bălan, Anticomunism şi represiune comunistă în Neamţ şi Bacău (1945-1989), pp. 216-217. 
77 D.I. Rusu, Steaua Blestemată, vol. II, p. 146. 
78 D.I. Rusu, Steaua Blestemată, vol. II, p. 149; Vezi pe larg D. Dobrincu, Listele morţii. Deţinuţi 

politici decedaţi în sistemul carceral, potrivit documentelor Securităţii, 1945-1958, Ed. Polirom, Iaşi, 

2008 
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Securitate (în prima clădire a acestui sistem de tortură) – fosta casă confiscată de la 

ing. Volovici pe actuala stradă Sadoveanu. Au fost bătuţi cu frânghia udă până 

leşinau. Erau târâţi apoi la o cadă cu apă rece, vârâţi cu capul în apă până îşi 

reveneau, apoi erau luaţi din nou la bătaie. Urma bătaia în sistem „Morişcă”. După 

bătaia la „Morişcă”, urma alergarea prin cameră pe cimentul gol în timp ce 

torţionarii loveau în continuare cu bâta, unde nimereau: stomac, cap, coloană, 

moment în care elevii nu se puteau apăra79.  

 La Penitenciarul Aiud, deţinuţii erau loviţi chiar de foştii lor prieteni, 

camarazi de luptă şi de suferinţă cărora le dispăruseră din ei, mila, respectul faţă de 

om, dragostea şi iubirea faţă de aproapele, nădejdea. Ei erau mutilaţi sufleteşte şi 

deveniseră oameni anormali. Erau obligaţi să asiste la torturarea camarazilor lor. 

Erau bătuţi de obicei de deţinuţi de drept comun: criminali, hoţi de cai, violatori. 

Cei care nu au acceptat „Reeducarea”, erau bătuţi crunt. Cei care au cedat bătăilor, 

unii dintre ei au devenit informatori şi erau purtaţi dintr-o celulă în alta, printre 

foştii lor camarazi. Cei mai aspru pedepsiţi, au fost legionarii. Cei recalcitranţi, erau 

duşi la „NEAGRA”, celulă unde nu exista lumină nici aer, unde găseau hârdăul 

plin, rămas de la alţi deţinuţi politici. Pe jos erau fecale, apă murdară şi urină. În 

perioada „reeducărilor” dintre 1960-1964, peste 200 deţinuţi politici s-au menţinut 

pe poziţii ostile pe toată durata reeducării. Aceştia erau cazaţi pe „Zarcă” şi 

conducerea închisorii îi urmărea permanent. După informaţiile primite de la Caraza 

V. Grigore, în Aiud au existat peste 300 de preoţi ortodocşi. Peste 250 dintre ei s-au 

„reeducat”. Printre cei care au rezistat „reeducării” au fost şi preoţii Iustin Pârvu şi 

Mihai Lungeanu80.  

 Din celule, în fiecare zi se auzea strigând: „Mi-e foame! Mi-e foame!”. Au 

fost şi deţinuţi politici care au înnebunit strigând „Mi-e foame!”. Foamea a fost 

chinul cel mai groaznic după gratii. Dar tot după gratii „Rugăciunea inimii” i-a 

salvat81.   

Ministerul Afacerilor de Interne, avea trenuri-dubă/bou-vagon care circulau 

în toată ţara şi culegeau deţinuţi politici sau deţinuţi de drept comun, care era 

transferaţi dintr-un loc de detenţie în altul. M.A.I mai avea pentru distanţe mici şi 

„Dube”. De la închisoarea de unde pleca, deţinutului politic i se dădea ca hrană 

rece: o bucată de mămăligă uscată sau de pâine uscată mucegăită de circa 200 g, o 

bucată de brânză sărată şi mucegăită, 1-3 cartofi sau o ceapă. Au fost situaţii când 

unii deţinuţi politici au fost transportaţi cu duba sau cu trenul-dubă dintr-un loc în 

altul în lanţuri (cazul Grigore V. Caraza, care de la Securitatea din Constanţa este 

                                                           
79 Mărturie a lui Grigore Caraza lui Daniel Dieaconu, 13 septembrie 2008, Aiud. 
80 Mărturie a lui Grigore Caraza lui Daniel Dieaconu, 13 septembrie 2008, Aiud. Vezi şi „Arhivele 

totalitarismului”, anul II, nr. 1-2/1994, p. 67. 
81 Din spusele părintelui Iustin Pârvu dintr-o discuţie cu Grigore Caraza la Mănăstirea Haşca, 14 

septembrie 2008. 
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dus la Jilava şi mai apoi la Aiud în lanţuri). În aceste trenuri sau dube, nu exista aer, 

toaletă sau apă. Iarna era foarte frig, iar vara foarte cald82.  

Când ajungeau la vorbitor, nu aveau voie să se apropie de cel venit de 

acasă. Rămâneai după gratii, iar cel de acasă se afla într-o cameră la o distanţă 

apreciabilă, iar în Lagărele de muncă forţată se discuta la distanţă de după sârma 

ghimpată (asta când aveai norocul să ai vorbitor). S-a întâmplat uneori când cei 

veniţi de acasă cu un mic pachet, nu şi-au recunoscut copilul sau tata sau pe mama 

(fiindcă ajunsese nişte schelete cu imagini schimbate) şi ei ca să nu plece acasă cu 

puţina gustare cu care veniseră, era oferită altor deţinuţi politici. Convorbirea de la 

vorbitor dura maximum 10 minute, în prezenţa gardianului83.  

Şi cei cu infirmităţi au fost duşi după gratii precum Ion N. Ropotică – satul 

Petru-Vodă, care avea un singur picior. Al doilea picior îi lipsea, şi în locul lui era o 

proteză din lemn sau Nicolae I. Grigoriu – satul Poiana Largului/Poiana Teiului, 

care avea la ambele picioare cangrenă sau Ioan Gv. Cojocaru – satul Poiana 

Largului venise cu infirmitate din al doilea Război Mondial la ambele gambe ale 

picioarelor (dintr-un lagăr din Siberia). 

 De obicei, deţinuţii politici, nu cunoşteau numele adevărat al torţionarilor 

sau gardienilor, ei erau cunoscuţi sub porecle. Acestor torţionari le dispăruseră mila, 

dragostea de om, erau mutilaţi sufleteşte, unii din ei deveniseră oameni anormali. 

După eliberarea din penitenciar/lagăr suferinţa nu se terminase. Urma prezentarea 

obligatorie din când în când la Postul de Miliţie de care aparţinea fostul deţinut 

politic, pentru a semna într-un Registru Special de Evidenţă. Fiindcă la eliberare 

erai obligat să semnezi „Angajamentul” şi „Declaraţia-tip”, după ce ajungeai la 

domiciliu, erai luat în primire de ofiţerul operativ de Securitate. După semnarea 

acestor documente, deveneai un izolat în „Marea Închisoare a Ţării”. În realitate, 

după eliberare, deţinutul politic avea o viaţă de „animal hăituit până la moarte”. 

Fostul deţinut politic, nu avea voie să spună nimănui ce a pătimit în închisorile 

comuniste. La eliberare, fostului deţinut i se dădeau hainele lui de acasă, cu care 

fusese arestat: erau rupte, pline de mizerie şi mucegai, de paraziţi, aproape putrede, 

miroseau urât. Fuseseră ţinute într-un sac murdar într-o magazie de asemenea 

murdară. La eliberare mai primeai şi un „Bilet de eliberare”. Nu toţi deţinuţii 

politici au primit asemenea „Bilet”, mai ales că unii au suferit după gratii chiar fără 

să fie judecaţi. Când ieşeai din închisoare sau din lagăr, plecai în grabă mare şi te 

mai uitai din când în când înapoi, să observi dacă nu te cheamă cineva înapoi după 

gratii. Dacă erai eliberat şi aveai noroc să te încadrezi undeva, erai scos de la muncă 

şi securiştii te plimbau dintr-un loc în altul, până mureai (exemplu, Dumitru 

Ruscanu/Soci-Borca). Din închisoare, se ieşea plin de boli şi suferinţe: cu 

                                                           
82 D. Rusu, Cântecul speranţei…, p. 46. 
83 Mărturii de la Neculai Popa oferite lui Daniel Dieaconu la Aiud, 14 septembrie 2008 şi 13 iulie 2009 

la Piatra Neamţ, Borzoghean. 
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pneumonie acută, cu început de miopie, cu început de surzenie, cu stomacul, 

intestinele şi plămânii distruse84. 

 

GRUPURI DE REZISTENŢĂ ANTICOMUNISTĂ DIN ZONA MUNŢILOR 

NEAMŢULUI  

 

Instalarea prin forţă a regimului comunist în România a fost primită şi în 

judeţul Neamţ cu multă ostilitate, atât în mediul urban, cât şi în cel rural. Alimentată 

cu multe zvonuri, această împotrivire a susţinut speranţa locuitorilor că ţările 

democratice vor dori să intervină în România pentru a înlătura comunismul. 

Populaţia care spera acest lucru era lipsită de informaţii în privinţa atitudinii 

puterilor occidentale faţă de ţările înghiţite de regimul comunist sovietic. Cu toate 

acestea, ei au sperat în continuare şi s-au organizat în grupuri anticomuniste, la 

început mai restrânse, apoi tot mai mari.85 

  Studenţii din centrele universitare, în rândul cărora erau mulţi foşti ofiţeri 

care  au luat parte la cel de-al doilea război mondial şi care aveau experienţa 

războiului, au întocmit diferite planuri pentru a duce eventuale lupte în spatele 

frontului, stabilind în acelaşi timp şi punctele strategice unde urma să acţioneze. În 

aceste locuri au început să aducă armament, să construiască buncăre şi ascunzători 

şi să fie fixate puncte de observaţie. Elevii, constituiţi în grupuri ale Frăţiilor de 

Cruce, urmau să li se alăture la momentul oportun.86 

 La percheziţiile făcute la cei din Rezistenţă de pe Valea Muntelui, s-a găsit 

armament şi manifeste cu următorul conţinut: „Fraţi români, comunismul ne-a 

invadat!”, „Să strângem rândurile!”, „Să luptăm pentru neam şi ţară!” „Nu pierdeţi 

nădejdea în noi şi credinţa în Dumnezeu!”. Erau tipărite pe foaie de culoare verde şi 

cu sigla „Gărzii de Fier”, dând impresia că vin de la Horia Sima87. Se gândeau 

rezsistenţe de lung durată şi organizări cât mai bune. Grigore Caraza, Ion Buium şi 

Costică Iosifescu, înainte de a fi arestaţi strânseseră bani să meargă la Mănăstirea 

Sihăstria unde locuia pictorul Ivan Protcenko, ca să le picteze o icoană cu chipul Sf. 

Arhangheli Mihail şi Gavriil ca să o aibă la sediul organizaţiei. Acest plan nu s-a 

putut îndeplini88. Alţi membri din Rezistenţă când au simţit că urmează să fie 

arestaţi, au luat drumul codrului: Constantin Iosub (Iosifescu), Dumitru Chirilă, 

fraţii Cojocaru, Gheorghe Lungu, Vasile Iordache, Ioachim Mrejeriu ş.a. În 

perioada anilor 1954-1955, la Securitatea din Ceahlău erau cercetaţi zilnic între 50-

60 de opozanţi de pe Valea Muntelui (inclusiv Valea Bistricioarei) pentru că 

                                                           
84 D. Rusu, Steaua Blestemată, vol. II, pp. 121-132. 
85N. Popa, Represiune şi rezistenţă în ţinutul Neamţului, Ed. Vremea, Bucureşti, 2000, p. 51. 
86Ibidem, pp. 52-53. 
87 Dorel I. Rusu, op. cit., p. 138. 
88 G. Caraza, Aiud însângerat, p. 34. 



 
96 

 
 

 

 

 

ascultau radioul „Vocea Americii” şi radioul „Europa Liberă”. Tot în anul 1955, 

Securitatea redusese şi dreptul la „vorbitor” al deţinuţilor politici de pe Valea 

Muntelui, la „de două ori pe an”. Pe Valea Muntelui, au existat foşti deţinuţi politici 

care după detenţie au avut domiclii obligatorii (DO) la Bicaz sau Ceahlău. De 

exemplu la Bicaz, Dr. Mihai Popa din Craiova; Titus Liviu Zaharia ş.a. 

Vom enumera în cele ce urmează organizaţiile anticomuniste din judeţul 

Neamţ, în zona sa montană, aşa-numitele "bande" cu caracter anticomunist: 

Grupul "Gărzile lui Decebal". Începând cu anul 1948, se crease în 

Moldova una dintre cele mai puternice organizaţii de 

rezistenţă anticomunistă, numită "Gărzile lui Decebal", 

şi care avea trei ramuri:  

a) Vatra Dornei, Piatra Neamţ 

b) Vatra Dornei, Fălticeni 

c) Vatra Dornei, Bistriţa-Năsăud 

 Iniţiatorul acestui grup a fost medicul 

Gheorghe Vasilache, din Dorna Candrenilor, care a luat 

decizia în februarie 1949. Prima ramură a fost condusă 

de către Filaret Gămălău89, stareţul Mănăstirii Rarău, 

care a fost arestat pe data de 1 septembrie 1950, în urma trădării pictorului Dumitru 

Irimescu, soţul celei care era medic în Poiana Teiului, judeţul Neamţ (foto sus, 

Filaret Gămălău împreună cu Grigore Caraza în anul 2008). Cu această ocazie au 

mai fost ridicaţi preotul Vasilache, călugării Ioasaf Marcoci90 şi Varahil Moraru, de 

                                                           
89Filaret Gămălău s-a născut la 4 mai 1919 în satul Lunga, comuna Crucea, pe atunci în județul 

Neamț. După terminarea Seminarului a fost ca preot pe frontul de răsărit, până la Odesa. În anul 1944, 

a fost făcut diacon la Iaşi, apoi hirotonit preot şi trimis ca stareţ la mănăstirea Rarău. A fost arestat 

pentru activitate legionară şi a trecut prin multe dintre penitenciarele politice ale regimului comunist, 

14 ani suferind doar la Aiud. După eliberarea din detenţie a fost lăcătuş la Leşu Ursului, apoi este preot 

în munţii Zarandului şi la Miercurea Nirajului. În 1994, se reîntoarce în satul natal. Ultima dată l-am 

vizitat acasă în august 2008, împreună cu fostul său coleg de temniţă Grigore Caraza. În închisoare a 

scris şi versuri, de o mare sensibilitate şi trăire creştinească, dar din păcate multe s-au pierdut. Iată o 

strofă dintr-o poezie a părintelui, sub forma unui testament pentru urmaşi, primită de la Dorel Rusu: 

   „Dar nu uita, fii credincios 

   Cu grijă şi cu teamă 

   Şi lasă-n urmă-ţi luminos 

   Un semn, un gând, un drum frumos 

   Că pentru toate, nendoios, 

   Odată vei da seamă!” 
90 Călugărul Ioasaf T. Marcoci. S-a născut în Ceahlău în locul numit „Pe Podiş” din părinţii Toader 

şi Parascheva Marcoci, într-o familie cu 7 copii. A făcut şcoala primară în satul natal, mai apoi lucrând 

ca cizmar până când a plecat la mănăstirea Durău. Aici era prieten cu fratele Chesarie Ursu, originar 

din Reţeş. La mănăstirea Rarrău s-a nevoit alături de părintele Filaret Gămălău, de care a devenit foarte 

apropiat. A făcut seminarul monahal, iar în al II-lea război mondial a fost pe frontul de răsărit ca preot 

militar. Venit acasă, la mănăstirea Durău, se afla în atenţia securiştilor care îi urmăreau acţiunile sale, 
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la Mănăstirea Durău. Securitatea a fost ajutată de Vasile Roşu, cumnatul stareţului. 

În timpul cercetărilor au fost ridicaţi mai mulţi călugări, iar anchetatorul Ruscioru 

Modest, fost învăţător din Bucovina, a torturat pe cei arestaţi ca un sadic.91 După 

arestarea a încă 11 călugări de la Mănăstirea Durău, cei care au rămas liberi au 

ajuns la un comun acord, făcut în mod secret, ca să ţină post negru trei zile şi trei 

nopţi. Arestările s-au oprit şi peste câţiva ani anchetatorul şef care i-a schingiut a 

fost dat afară din Securitate. A înnebunit şi a ajuns cerşetor în oraşul Bacău.92  

 Ramura Vatra Dornei - Fălticeni îşi desfăşura activitatea până la graniţa cu 

URSS. Ea se pregătea pentru rezistenţa împotriva cotropitorilor şi acţiona în 

favoarea ţăranilor forţaţi să se înscrie în gospodăriile colective. Conducătorul 

grupului, format în Obcinele Bucovinei, a fost sublocotenentul Jenică Arnăutu, 

născut în satul Mândreşti, comuna Ungureni, judeţul Botoşani. În noaptea de 2 spre 

3 martie 1949 a fost arestat împreună cu părinţii. În timp ce tatăl şi mama, învăţători 

străluciţi în regiune, erau trimişi în domiciliu obligatoriu, Jenică Arnăutu a evadat 

de la Jandarmerie şi a luat calea codrului. Printre cei care i s-au alăturat au fost 

semnalaţi prin închisori: Străchinescu, dr. Vasilescu, Radu Cacina, Petrescu etc.93 

 În lunile noiembrie-decembrie 1949 au avut loc ciocniri armate între 

Jandarmerie şi această grupare din "Gărzile lui Decebal". Într-una din lupte Jenică 

Arnăutu a fost grav rănit la cap. Ţăranii au fost aceia care l-au îngrijit. Trădarea 

celor care se aflau în această regiune a fost făcută de un student la Iaşi, care, drept 

răsplată, a primit o condamnare de 7 ani. Procesul a avut loc la Tribunalul Militar de 

la Iaşi, iar procurorul, Puişor, a cerut condamnarea la moarte la mai mulţi dintre ei. 

Pedepsele fiind comutate între 10 ani şi muncă silnică pe viaţă, membrii acestiu 

grup de rezistenţă anticomunistă au mers în închisorile politice.94 Printre cei judecaţi 

                                                                                                                                                     
alături de părintele Gămălău, de îndemn la nesupunera în faţa regimului comunist. Este arestat în 1949 

lângă Piatra Teiului împreună cu părintele Gămălău. Odată cu el au mai fost arestaţi Varahil Moraru şi 

Chesarie Ursu, călugări la Durău. Este condamnat la cinci ani de muncă silnică pentru „ uneltire şi 

crimă de uneltire contra securităţii RPR”. Tot atunci î ieste expropriată bucata de pământ car o avea 

lângă mănăstirea Durău. A suferit la Piatra-Neamţ, apoi la Suceava, la aiud este coleg de închisoare cu 

părintele Iustin Pârvu şi cu apropiatul său, preotul Gămălău. Ajunge apo la Văcăreşti şi la Canalul 

Morţii, la Poarta Albă şi Valea Neagră. După eliberare pleacă în Transilvania, unde devine preot la 

Nadoşa, lângă Târgu-Mureş, unde s-a îmbolnăvit grav şi a fost îngrijit de o tânără, Elena, care îi va 

deveni apoi soţie. A fost preot în satul Bistra Mureş de lângă Reghin, unde a şi murit. În cinstea lui şi a 

luptei sale împotriva comunismului şi pentu credinţa ortodoxă, nepoţii, Gavril şi Anişoara Iuteş au 

construit două troiţe „Pe Podiş”. 
91 D. Dobrincu, Rezistenţa armată anticomunistă din Bucovina. Gărzile lui Decebal şi grupul Grigore 

Sandu(1949), în "Memoria", nr. 2-3, 2005, pp. 36-38. 
92E. Bălan, Anticomunism şi represiune comunistă în Neamţ şi Bacău( 1945-1989), pp. 188-189. Vezi 

şi D.I. Rusu, Frumuseţe, rezistenţă şi teroare la Ceahlău, în “La poalele Pionului”, coord. Daniel 

Dieaconu şi Mihai Bulai, Ed. Cetatea Doamnei, Piatra-Neamţ, 2013, pp. 185-189. 
93Ibidem, p. 189. 
94 C. Ioniţiu, Morminte fără cruce. Contribuţii la cronica rezistenţei româneşti împotriva dictaturii, 

vol II, Freiburg, Editura Coresi, 1983, p.123. 
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şi condamnaţi au fost şi preotul  Gheorghe  Ursu, de la Schitul Durău, preotul 

Harisostan de la Mănăstirea Secu, preotul Mitocaru şi preoteasa sa, din comuna 

Hangu, judeţul Neamţ, preotul Iustin Pârvu, de la Mănăstirea Bistriţa şi Gheorghe 

Lungu, ţăran din comuna Ceahlău.95 Una dintre membrele lotului, Hareta Pasnicu, 

din Farcaşa-Neamţ, a fost condamnată prin sentinţa 777 din 4 octombrie 1950 la 5 

ani de temniţă grae şi degradare civică96, iar fiecare condamnat a fost obligat să 

plătească 8000 de lei cheltuieli de judecată.97 

Grupul "Frăţia de arme" 

Organizaţia „Frăţia de Arme” a fost înfiinţată în martie 1949 de către 

Pamfil Sălăgeanu şi Grigore Caraza în zona Ceahlău (Neamţ).98 Şeful acestei 

organizaţii anticomuniste a fost considerat Pamfil Sălăgeanu din Ceahlău, dar în 

realitate autoritatea ei o reprezenta studentul Valentin Blăgescu, născut în satul 

Fârţâgi din comuna Ceahlău. El mai fusese implicat şi în procesul studenţilor de la 

Iaşi, din mai 1948. Al treilea conducător a fost învăţătorul Caraza V. Grigore din 

Poiana Teiului. Organizaţia avea multe centre numite verigi, aşa cum erau  cea din 

Călugăreni, comuna Galu, condusă de Felix Gutman, cea din Pipirig, Borca, Hangu, 

Buhalniţa, Bistricioara, Grinţieş sau Poiana Teiului99 

 Învăţătorul Grigore V. Caraza, director al Şcolii Primare din Călugăreni, 

judeţul Neamţ, fiul perceptorului Vasile Caraza de la Primăria Poiana Teiului, s-a 

înrolat voluntar în această organizaţie şi s-a dedicat mult cauzei ei timp de şapte luni 

de zile, pentru care avea să primească în final 21 de ani de închisoare, plus doi ani 

de domiciliu obligatoriu în localitatea Răchitoasa, din Bărăgan.100 

  În luna august şi septembrie 1949, Securitatea a arestat 35 de persoane 

trădate de un personaj pe nume Hruşcă, învăţătorul din comuna Pipirig, judeţul 

Neamţ. Tribunalul Militardin Iaşi, prin sentinţa din 16 februarie 1950, a pronunţat 

35 de condamnări între 1 şi 10 ani pentru învinuiri şi discuţii duşmănoase împotriva 

regimului, în vedera organizării şi antrenării populaţiei împotriva ordinii sociale, 

fapte încadrate în "crimă", pedepsite de articolul 209 punctul 2 litera a. Ca iniţiatori 

şi organizatori au fost făcuţi responsabili doi tineri: Sălăjeanu Pamfil, funcţionar, şi 

Grigore Caraza, învăţător. Datorită condiţiilor de exterminare la care au fost supuşi, 

din acest lot au murit cinci români. Componenţa lotului este următoarea: 

Organizaţia anticomunistă de pe Valea Bistriţei şi a Ozanei, judeţul Neamţ, 1949: 

Pamfil Sălăjeanu, iniţiator, 21 de ani, funcţionar; Grigore Caraza, iniţiator şi 

                                                           
95 G. Penciu, Gărzile lui Decebal, în "Memoria", nr. 2, 2002, p.25. 
96Ibidem, p. 42. 
97Ibidem, p. 43. 
98 G. Onişoru (coord.), Cu unanimitate de voturi, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 1997, p. 205-

206. 
99 G. Onişoru (coord.), op. cit., p. 112. 
100 D. I. Rusu, op. cit., p. 136. 
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organizator, învăţător, 20 de ani, Bistriceanu Nicolae, şef de district, funcţionar; 

Gutman Felix, şef de district, muncitor; Roşu Vasile, şef de district, comerciant, 

Gheorgheasa Vasile, preot; Blăgescu Valentin, student; Vasiliu Maria, învăţătoare; 

Sălăjeanu Ion, învăţător; Coroamă Lulu, funcţionar; Marin Lulu, funcţionar; 

Almăşanu Anton, muncitor; Buium Ion, muncitor; Cojocaru Aurel, muncitor; 

Cojocaru Ion, comerciant; Iosofescu Constantin, muncitor; Iosub Ion, muncitor, 

Chirilă Dumitru, ţăran; Grigoriu Nicolae, ţăran; Pântea Dumitru, ţăran; Gălbează 

Anton, muncitor; Crăciun Iosif, ţăran; Crăciun Ion, ţăran; Ursu Vasile, ţăran; Masar 

Ştefan, ţăran; Cerbu Constantin, funcţionar; Mântescu Constantin, muncitor; Prună 

Constantin, muncitor; Crăciun Vasile, ţăran; Hruşcă, învăţător.101   

Organizaţia 2+1 
 Organizaţia 2+1 a fost înfiinţată în anul 1948 de către câţiva elevi de la 

Liceul "Regina Maria" din Târgu Neamţ, care avea ca scop organizarea unor 

manifestaţii pentru a-i face pe ruşi să plece din România, pentru a-l susţine pe rege 

şi pentru a face cunoscut mesajul despre pericolul comunist. Însă unul dintre 

membri, Mihai Croitoru, a uitat pe masa din camera unde stătea în gazdă câteva 

manifeste, descoerite de două eleve care locuiau deasemenea la acea gazdă, care 

erau membre ale U.T.M. Acestea i-au denunţat şa organizaţia P.M.R. din oraş, iar în 

luna mai cei zece membri au fost judecaţi. Singurul supravieţuitor al lotului, 

Gheorghe Boancă, îşi amintea că prima anchetă a avut loc la Târgu Neamţ, sub 

ancheta comisarului Mihăilă, apoi la Piatra-Neamţ, unde a fost anchetat de 

comisarul Stoian. Ancheta a continuat la Iaşi, cei zece membri fiind condamnaţi şi 

petrecând patru ani prin închisorile Galata, Văcăreşti, Târguşor şi Ploieşti.102  

Banda Corduneanu Vasile 

 În primăvara anului 1951, pe raza comunei Pipirig, judeţul Neamţ, organele 

de Securitate semnalau existenţa bandei conduse de Corduneanu Vasile. Din această 

bandă mai făceau parte Acatrinei Ion şi Aioanei nicolae, iar ceilalţi doi continuau să 

fie fugari.103Acatrinei Ioan a fost şi el arestat după ce s-a predat de bunăvoie.104 

   

 

 

 

 

                                                           
101 C. Ioniţoiu, op. cit., p. 123. 
102 M. Găidău, Despre organizaţia anticomunistă 2+1, în "Gazeta de Neamţ", nr. 4, 2004, p. 24. 
103 Florica Dobre (coord.), Bande, bandiţi şi eroi. Grupurile de rezistenţă şi Securitatea (1948-1968). 

Documente, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2003, p. 139 
104 Florica Dobre (coord.), Bande, bandiţi şi eroi. Grupurile de rezistenţă şi Securitatea (1948-1968). 

Documente, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2003, p. 139; E. Bălan, Anticomunism şi represiune 

comunistă în Neamţ şi Bacău (1945-1989), p. 192. 
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PERSONALITĂŢI ALE REZISTENŢEI ANTICOMUNISTE 

 

Protosinghelul Iustin Pârvu. S-a născut 

la 10 februarie 1919 în satul Brînzeni (mai târziu 

Petru Vodă), primind numele de Iosif. Încă de 

când era copil, părinţii l-au dus la mănăstirile din 

jur, mai ales la Durău, cea mai de seamă a 

locurilor. Bătrânii vorbesc despre un trăsnet care a 

lovit casa părintească în acea perioadă, în urma 

căruia nimeni nu a fost rănit, dar tînărul a luat 

decizia să se dedice slujirii mănăstirești. A ales 

Durăul. A fost făcut frate de mănăstire și pentru 

râvnă și pricepere este trimis la Seminarul Cernica, 

fiind tuns în monahism în 1940 și hirotonit preot. 

De la Cernica, continuă studiile la Seminarul din 

Râmnicu Vâlcea, iar după desființarea acestuia la 

seminarul din Roman.  

Armata o face la unitatea de vânători de munte din Tîrgu Ocna. Între 1942-

1944 este preot misionar în Divizia 4 Vânători de Munte și împreună cu Regimentul 

din Piatra Neamț a fost pe front până la Odesa și Cotu Donului. În 1948 s-a întors la 

Mănăstirea Durău. Într-o zi, când umbla cu Icoana Maicii Domnului făcătoare de 

minuni prin satele Văii Muntelui ca să aducă ploaie, în apropiere de mănăstire, 

sticla de la icoană, fără să o atingă cineva, s-a spart, pe partea părintelui. 

Toti au zis că este semn rău pentru cei care o duceau. Nu la mult timp Iustin 

Pîrvu este arestat la Seminarul Roman, unde era diacon, fiind închis în acel oraș 

apoi la Suceava, Aiud, Baia-Sprie, Sighet, Gherla, Periprava. După 12 ani de 

temniță, la întrebarea ce va face în viitor, a răspuns că o va lua de la capăt si a fost 

„premiat“ cu încă 2 ani. După executarea lor, aceeași întrebare și acelaşi răspuns. 

Încă 2 ani și apoi eliberarea în 1964, o dată cu grațierea dată de Gheorghiu Dej105. 

Versurile lui Radu Gyr, pe care l-a cunoscut în închisoare, au fost si pentru el un 

Crez: „Puneți-mi lanturi și cătușe,/ Să sune scrâşnetul hain/ Şi mii de lacăte la ușe,/ 

Eu cum am fost așa rămân“. Avea să spună într-o „prefată“ pentru una dintre 

lucrările noastre dedicate rezistenţei anticomuniste: „Am suferit după gratii cu mari 

personalități ale neamului românesc, fie ei legionari sau ărăniţști, liberali, cuzişti, 

social-democrati, averescani, dar cu totii buni români, care au dorit binele neamului 

românesc si au luptat pentru acesta, fiecare asa cum a înteles si amintesc pe Nichifor 

Crainic, Radu Gyr, Gheorghe Calciu Dumitreasa, Istrate Micescu, Nicolae 

                                                           
105 D. Rusu, Protosinghelul Iustin Pârvu, în „Mărturii de istorie recentă”, vol. coord. de Daniel 

Dieaconu, Ed. Cetatea Doamnei, Piatra Neamţ, 2014, p. 136. 
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Grebenea, Ioan Sabău, Andrei Ciurunga, Ilie Rădulescu, Ioan Petrovici, Dumitru 

Bejan, Dumitru Stăniloaie, Petre Ţutea sau Mircea Cancicov“106.  

Periplul prin temniţele comuniste a început la Suceava, în 1949 la Aiud, în 

1951 la Baia Sprie, în lagărul de muncă silnică, apoi, din 1954 la Gherla şi pentru 

mai scurt timp la alte temniţe şi lagăre de muncă silnică. Deşi trebuia eliberat în 

1960, pentru că s-a considerat că încă nu s-a „corectat“, a mai primit 4 ani de 

temniţă la temuta Periprava, fără a exista vreo condamnare. Aici a muncit la tăiat 

stuf 2 ani. Munca însemna să stai în gheaţă cu bocanci rupţi, înfometat, iar printre 

picioare circulau şerpi. Dumnezeu l-a ajutat să scape şi de aici. La Cavnic, la o mină 

de plumb, care a fost deschisă de deţinuţii politici, a lucrat la 300 de metri sub 

pămînt, iar la Baia Sprie, altă mină de plumb, a suferit 1 an şi 2 luni, lucrând la 

peste 500 de metri în subteran, împreună cu preotul Grebenea. Pe 14 mai 1964 este 

eliberat şi se reîntoarce la Petru Vodă, dar îi este interzis să se întoarcă la mănăstire 

şi lucrează ca muncitor forestier. Ofiţerul de securitate care îl supraveghea i-a 

aprobat în 1966 să meargă la Mănăstirea Secu. Apoi, în 1975 a fost lăsat să viziteze 

Sfîntul Munte Athos. Era un prilej de a scăpa de urmărirea permanentă a securităţii 

rămînînd acolo, lucru care i-a si fost propus. A refuzat categoric, pentru că locul său 

era în ţară, alături de semeni. Misiunea sa nu se încheiase şi hotărîse să meargă mai 

departe în promovarea credinţei creştine şi a dragostei de neam şi ţară. La întoarcere 

a fost trimis la Mănăstirea Bistrita, dar şi acolo sătenii din Petru Vodă şi alţi pelerini 

îl vizitau. Cuvintele sale, devenind o alinare sufletească pentru toţi, indiferent de 

problemele vieţii cotidiene şi de necazurile pricinuite de ororile comuniste, erau 

pentru ei un adevărat balsam. După căderea comunismului, în 1991, hotărăşte să 

zidească o mică bisericuţă şi o chilie retrasă aproape de stîna din Poiana Haşca. 

Sîmbătă, 4 mai 1991, episcopul vicar al Mitropoliei Moldovei, Calinic 

Botoșăneanul, a sfinţit locul unde avea să se construiască mănăstirea închinată 

memoriei martirilor anticomunişti de pe Valea Muntelui şi din România. La zidirea 

aşezământului, deşi chinuit în temnite, părintele a lucrat cot la cot cu ceilalţi 

oameni. Nu a vrut răzbunare, a iertat…107 

Grigore Caraza. Pe 1 februarie 1929, în familia gospodarilor munteni, 

Ioana şi Vasile Caraza din Poiana Teiului, se năştea Grigore, al cincilea din cei şase 

copii ai acestora. Grigore face şcoala primară la Poiana Teiului si apoi Scoala 

Normală la Piatra Neamt. În 1948, învătătorul inspector Ioan Olaru de la Borca, îl 

numeşte director al Şcolii Primare Călugăreni, comuna Poiana Teiului. Începuse 

perioada de stăpânire sovietică în România şi învăţătorul Caraza s-a angajat în lupta 

împotriva regimului comunist aservit sovieticilor. Împreună cu studentul Valentin 

                                                           
106 I. Pârvu, Postfață, în D. Dieaconu, Realitatea unui mit - Corneliu Zelea Codreanu, Ed. Timpul, Iaşi, 

2010, p. 378. 
107 D. Dieaconu, In memoriam – părintele Iustin Pârvu, în “Monitorul de Neamţ”, 10 februarie 2017, 

p. 9. 
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(Puiu) Blăgescu şi cu Pamfil Sălăgeanu înfiinţează organizaţia anticomunistă Frăţia 

de Arme. Este arestat pe 31.08.1949. Cineva îl trădase, probabil Pamfil. Era la cosit 

cu tatăl său în livada din satul Roseni, iar o vecină îl anuntă pe Grigore că 

Securitatea îl aşteaptă acasă. A coborît acasă, lângă Piatra Teiului108. În mînă avea 

un topor. În casă l-a găsit pe securistul Asofiei, care-i atrage atenţia să lase toporul 

jos şi că este arestat. Este dus la Securitatea din Ceahlău, iar mai apoi la cea din 

Piatra Neamţ. După cercetările de la Piatra, unde este bătut de Ruscior Modest, e 

trimis sub stare de arest la închisoarea de la Galata, Iasi. Securitatea de la Piatra a 

scris pe dosarul care l-a însotit pe Grigore Caraza la Galata si mai departe, cu 

cerneală rosie si cu litere majuscule: „deţinut periculos“. De la Galata ajunge si în 

alte temnite comuniste, Jilava, Văcăresti, Tîrgu Ocna, Constanta, Bacău, Aiud. În 

acesta din urmă a suferit 18 ani de zile, din care în „Zarcă“ 8 ani. Tinereţea şi-a 

petrecut-o în temniţa de la Aiud. Avea să stea încarcerat 18 ani la care se adaugă 2 

ani de domiciliu obligatoriu. După ce a ieşit din închisoare şi-a studiat la CNSAS 

cele 22 de dosare cu peste 8.000 de file, unde a găsit însemnări care l-au cutremurat.  

Închisorile Galata si Aiud, cu reeducările cele mai grele, au fost cele mai 

dureroase momente ale închisorilor sale.  Mii de versuri învătate în temnită La Aiud 

a suferit împreună cu Petre Ţutea, Nichifor Crainic, Radu Gyr, Printul Ghika, 

Dumitru Bejan, părintele Calciu Dumitreasa, Mircea Vulcănescu, părintele Mihai 

Lungeanu, Mirică Traian din „Trei Scaune“, ing. Dumitru Cristea. Îsi amintea de 

mari personalităti care l-au primit în cercul lor. „Cînd eram afară la plimbare ne 

învîrteam într-un cerc si gardianul ne pîndea. Dar avînd în vedere că cele trei 

persoane despre care vorbesc acum, Nichifor Crainic, pe care eu l-am numit 

Ceahlăul sau Olimpul neamului românesc, Radu Gyr, care a salvat foarte multe vieti 

cu poeziile lui si cu tot ce a făcut si Petrovici, filosof si autorul manualelor mele de 

filosofie pe care le-a făcut printre altele. Acestia erau trei oameni cu totul deosebiti 

si care m-au primit în cercul lor siţţ de fiecare dată cînd voiau să facă cunoscută o 

nouă operă, o poezie, mă puneau să stau în fată. Si eu ascultam. Si mi-o spunea o 

dată, de două ori, după aceea zic «gata, stiu». Cică «treci în spate, o stii si poate ai 

să poti să o spui». Am memorat mii de versuri, am iesit ultima dată cu ele afară si 

asa cum mi s-a cerut de către acesti oameni, cică «tu nu vei muri nicicum. Scoate 

aceste versuri în primul rând pentru cultura, pentru literatura neamului românesc, în 

al doilea rînd pentru tine dacă le vei putea scoate si în al treilea rînd pentru noi. Du-

te, vei iesi sigur afară, că ai toate posibilitătile, fiind si tînăr si foarte îndrăznet, 

foarte perseverent în hotărîrile pe care ti le-ai luat»“. După o perioadă de suferintă la 

Aiud, a stat în domiciliu obligatoriu la Răchitoasa, în Bărăgan, acolo unde l-a vizitat 

si tatăl său. Acesta, în timpul vorbitorului îi mărturiseşte: „Grigore, fostii tăi elevi 

de la scoala din Călugăreni mă întreabă mereu, cînd vine Domnul?“. Părintele 

                                                           
108 Gr. Caraza, Aiud însângerat, ed. a III-a, pp. 37-38. 
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Bejan, fost detinut politic şi la Răchitoasa, în lucrarea sa „Satul blestemat“ face 

următoarea mentiune: „Grigore era înalt, slab, nemâncat, iar vîntul zbura prin 

plămînii lui“. Prima perioadă de detenţie este cuprinsă între 31.08.1949 si 1964. 

Între 1964 si 1970 a fost liber şi a lucrat la Piatra Neamt, la fabrica de lapte. De aici, 

este arestat din nou în anul 1970 si va iesi de după gratii în 1977. După gratii au fost 

şi zile cînd primea 35 de linguri de apă pe zi; a stat 65 de zile la izolare, 40 de zile a 

făcut greva foamei si 156 de zile a suferit în lanţuri109. 

Într-o noapte, în celula morţii, a visat că muntele Ceahlău era din mămăligă. 

Si el mînca cu poftă, plecînd de la poale, dar nu putea nicidecum, cu tot chinul, să 

ajungă la Toaca şi Panaghia. Cînd s-a trezit din vis, cârpa de sub cap era udă de 

saliva care i-a curs din gură110. A fost eliberat în iulie 1977. În total, a fost 

condamnat la 41 de ani de temnită grea si tot atîtia ani de interzicere a drepturilor 

civile. Când a fost eliberat, pe plicul care l-a trimis închisoarea Aiud către 

Securitatea din Piatra Neamt, printre alte lucruri se menţiona: „Se eliberează 

deţinutul Caraza V. Grigore, «nereeducat şi ireeducabil».111  

Părintele Nicolae Grebenea a fost una dintre marile personalităţi ale 

rezistenţei anticomuniste, unul dintre marii duhovnici şi mărturisitori ai neamului 

românesc. Deşi originar din Ardeal, a fost legat de Moldova şi judeţul Neamţ prin 

perioada cît a fost cadru didactic la Bicazu Ardelean şi apoi prin activitatea 

duhovnicească din oraşul Piatra Neamţ. Cartea sa, „Amintiri din întuneric“, se 

constituie o sugestivă frescă a lumii româneşti interbelice, dar şi o memorialistică a 

deţinutului politic din închisorile comuniste, iar apoi a proscrisului, a omului aflat în 

permanenţă în atenţia Securităţii, anchetat, şicanat şi chiar iradiat. La vîrsta de 96 de 

ani, atunci cînd am avut privilegiul de a sta de vorbă cu domnia-sa (a murit la vîrsta 

de 101 ani) dovedea aceeaşi acurateţe a gîndirii pe care a demonstrat-o în amintitul 

volum ce a cunoscut două ediţii. Părintele Iustin Pârvu, la cererea de a-l caracteriza, 

a spus: „Ce să zic despre el?! A fost un om bun dacă Dumnezeu l-a dăruit 

îndelungat în zile“. Era şi părerea bătrînilor din satul Bicazu Ardelean, care au 

învăţat carte de la el. L-am întrebat pe părintele Nicolae Grebenea cum îl poate 

defini pe părintele Iustin. Mi-a răspuns că este „un român adevărat, verde, din 

creierul munţilor“. Nicolae Grebenea a văzut lumina lumii la Răşinari, în judeţul 

Sibiu, la 25 octombrie 1905, un vechi sat românesc de la poalele munţilor, ca al 

optulea din cei nouă fraţi, dintr-un tată macedonean. A făcut şcoala la Răşinari, 

avându-l pe protopopul Emilian Cioran, tatăl marelui Emil Cioran, profesor la 

disciplina istorie, dar nu are amintiri frumoase din şcoală. A fost student la 

                                                           
109 D. Rusu, Cântecul speranţei şi al libertăţii – Viaţa lui Grigore Caraza, p. 67. 
110 D. Rusu, D. Dieaconu, Grigore Caraza, la ceas aniversar, în „Monitorul de Neamt”, 1 Februarie 

2010, p. 9. 
111 I. Asavei, D. Dieaconu, Grigore Caraza, model de luptător comunist, în „Monitorul de Neamt”, 1 

Februarie 2017, p. 9. 
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Academia Teologică Andreiană din Sibiu, avîndu-l între alţii ca profesor pe tînărul 

Dumitru Stăniloaie. Îşi încheie însă studiile la Cernăuţi. Este delegat al Mitropoliei 

Sibiului să organizeze, din 1936 pînă în 1938, parohia de la Bicazu Ardelean şi 

înfiinţează aici primul cuib legionar. Dar Carol al II-lea era în conflict cu legionarii 

şi este arestat, ajungînd în lagărul de la Vaslui. Este prima sa întemniţare, sub regele 

Carol al II-lea. Este arestat în 12 februarie 1942 şi dus la Bucureşti, la Interne. Cea 

de-a doua întemniţare sub Antonescu. Cunoaşte apoi Aiudul, în timpul comuniştilor.  

A treia întemniţare, sub regimul celei de-a treia dictaturi. De la Aiud este 

adus la Penitenciarul Ploieşti, de la Ploieşti din nou la Aiud, apoi la Baia Sprie, 

unde se întîlneşte cu părintele Iustin Pârvu. Aici, în Săptămîna Mare a Patimilor 

Domnului, unii deţinuţi propun părintelui să serbeze Învierea, să facă o slujbă în 

mină. Părintele acceptă propunerea, hotărîţi să suporte toţi la nevoie consecinţele, 

deoarece rugăciunea era aspru pedepsită de administraţie. În noaptea Sfintei Învieri, 

din toate piepturile a răsunat cîntecul de biruinţă: „Hristos a Înviat!“. Nimeni nu i-a 

deranjat, chiar gardienii ascultau în linişte slujba făcută de aceşti deţinuţi în fundul 

pămîntului. L-a cunoscut şi pe părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa, cu care 

petrece 3 săptămîni în închisoarea de la Aiud şi tot aici l-a cunoscut pe Radu Gyr, 

Nichifor Crainic, pe Constantin Gane, pe Ilie Rădulescu sau Petre Pandrea112. 

În închisorile comuniste a fost unul dintre 

cei care au menţinut starea de spirit şi moralul 

tineretului atunci cînd acesta se afla derutat şi 

deznădăjduit în faţa greutăţilor şi mai ales a 

reeducării şi extreminării. Radu Gyr, Vasile 

Voiculescu sau Nichifor Crainic le-au dăruit 

tinerilor din închisori poeziile, iar Nicolae 

Grebenea sau Traian Trifan le-au oferit sfatul şi 

tăria de a rezista. Părintele Iustin Pârvu l-a 

cunoscut în închisoare. Nicolae Grebenea era mai 

în vîrstă decît mulţi dintre deţinuţi şi avea experienţa temniţelor din timpul lui Carol 

al II-lea şi Antonescu. Fusese la Vaslui atunci cînd regele Carol al II-lea a declanşat 

„Noaptea cuţitelor lungi“ şi a decimat elita legionară. După cum remarca părintele 

Iustin Pârvu, comuniştii erau uimiţi de capacitatea de a rezolva problemele a 

părintelui Grebenea, de spiritul său organizatoric şi deţinuţii ştiau că „dacă 

părintele Grebenea a spus aşa, atunci aşa trebuie să fie…“ Şi tinerii aveau nevoie 

de aşa ceva. La Baia Sprie, în lagăr, Iustin Pârvu a fost alături de Nicolae Grebenea 

în declanşarea grevei care a condus la dispersarea coloniei în temniţele din ţară. În 

28 iulie 1964 este eliberat din închisoare cu mulţi dintre cei care au supravieţuit şi 

hirotonit preot în parohia Spini, filia Şona, Tîrnava Mică, la 8 km de Blaj, la 1 

                                                           
112 Vezi pe larg N. Grebenea, Amintiri din întuneric, Ed. Scara, Bucureşti, 2000. 
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octombrie 1964. În anul 1970 vine la Piatra Neamţ şi este numit preot la Vlădiceni 

(filia Dîrloaia) o parohie cu oameni nevoiaşi (280 de familii), perioadă în care este 

percheziţionat, supravegheat de Securitate, anchetat. Din 1964 a fost atacat şi 

urmărit permanent de Securitate, chemat mereu la sediile din Roman şi Piatra 

Neamţ, fiind considerat un pericol pentru regim şi aceasta pentru prestigiul deosebit 

pe care-l avea printre supravieţuitorii temniţelor comuniste, dar nu numai. Era un 

om care impunea. În cartea sa de memorii povesteşte cum a fost iradiat la Securitate 

şi cum a scăpat cu ajutorul ierburilor de leac după trei săptămîni de zile, provocînd 

uimirea şi spaima securiştilor care îl credeau mort. Trece la cele veşnice mulţi ani 

mai tîrziu, la aproape 101 ani, alegînd să se despartă de cele lumeşti la 2 iulie 2006, 

de ziua viteazului voievod, Sfântul Ştefan cel Mare113.  

Paulin Clapon s-a născut în comuna Româneşti din judeţul Botoşani, 

localitate situată nu departe de târgul Ştefăneşti,  la 10 aprilie 1920. Liceul îl face la 

Cernăuţi, urmând şase clase la stat şi două la particular, fiind eliminat fiindcă făcea 

parte din „Frăţiile de Cruce”.  

Urmează şcoala de pilotaj la Tecuci şi la Buzău. 

Pribegia lui începe la şase luni după rebeliune şi s-a întors 

în ţară în 1944 şi împreună cu alţi militari au încercat să 

reziste în munţii Argeşului împotriva comuniştilor români 

şi a ruşilor, sperând la intervenţia anglo-americanilor şi la 

un contraatac care să elibereze România.  Este prins în 

urma unei trădări şi stă 19 ani şi 7 luni în temniţă, dintre 

care 13 ani la Aiud, făcând parte din ultima serie de 

eliberaţi din cumplita închisoare, odată cu Alexandru 

Ştefănescu. A îngrijit cimitirul de la Mănăstirea Petru-

Vodă, unde-şi dormeau somnul de veci doi dintre foştii 

săi tovarăşi de temniţă: părintele Gheorghe Calciu şi 

monahul Athanasie Ştefănescu. Este mulţumit că în 

temniţă a cunoscut floarea intelectualităţii române şi se 

arată îngrijorat de soarta tineretului de astăzi: „Eu mîine 

mor, dar voi?!”114 

Părintele Mihai Lungeanu era tânăr în perioada interbelică (s-a născut în 

anul 1924). A intrat în cadrul F.D.C. la Iaşi. A fost arestat în timp ce era student la 

medicină la Universitatea din Iaşi şi a cunoscut o lungă detenţie, „făcând şi 

                                                           
113 N. Grebenea, Fragmente de jurnal, 1979-1982, mss; D. Dieaconu, Nicolae Grebenea, o mare 

personalitate a rezistenţei anticomuniste, în „Monitorul de Neamţ”, 17 martie 2018, p. 9. 
114 D. Dieaconu, Realitatea unui mit - Corneliu Zelea Codreanu, Ed. Timpul, Iaşi, 2010, p. 106. 
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Aiudul”115. L-am cunoscut în anul 2008, la Aiud, şi mărturiile sale au contribuit la 

conturarea imaginii unei epoci. Şi Neculai Popa (foto alăturat, la monumentul 

martirilor de la Aiud), originar din Dragomireşti, judeţul Neamţ, era de vârstă mică, 

elev de liceu şi a devenit „frăţior de cruce”. „A cunoscut Aiudul” şi a descris în 

două cărţi povestea emoţionantă a rezistenţei anticomuniste în munţii Neamţului şi a 

cumplitei prigoane. Neculai Popa a publicat cartea Coborârea în iad în anul 1999, 

care se constituie într-o memorialistică a celor 16 ani de închisoare, iar în anul 

2000, Represiune şi rezistenţă în munţii Neamţului, o frescă a unei lumi tărăneşti 

aflată sub teroare comunistă. S-a născut în anul 1925 şi în 1948, când era student în 

anul II la Drept, este arestat pentru opiniile sale anticomuniste şi antisovietice, 

pentru lupta împotriva unui regim pe care românii adevăraţi nu-l puteau accepta. 

Anii grei de puşcărie şi „reeducarea” nu l-au putut îndoi pe cel care suferea pentru 

că pusese mai presus de toate dragostea de neam şi ţară116. 

Dumitru Coroamă s-a născut în satul Răpciune, comuna Hangu, părinţii 

fiind Toma Coroamă şi Ecaterina. Şcoala primară a făcut-o în satul natal, gimnaziul 

la Hangu şi apoi Liceul „Petru Rareş” la Piatra-Neamţ. A fost învăţător suplinitor în 

satele Broşteni, Cotârgaşi şi Frumosu. 

 A urmat Şcoala de Infanterie de la Bucureşti. Primul război mondial îl află 

în prima linie şi pentru faptele sale de arme primeşte Ordinul de Cavaler „Mihai 

Viteazul”. A luptat pentru eliberarea Transilvaniei şi pentru Unirea cea Mare, 

ajungând până la Budapesta cu 

armatavictorioasă română.  

  A revenit la Regimentul 15 

Dorobanţi din Piatra-Neamţ, cu care a 

participat la manevrele regale din 1932 

şi 1933. A fost avansat la gradul de 

general de brigadă de către rege. În 

anul 1938, ajunge general de divizie şi 

este transferat la Divizia de Gardă 

regală, unde a rămas până în 

septembrie 1940. La manifestaţiile din 

septembrie 1940 din Bucureşti, îndreptate împotriva regelui şi a camarilei sale, a 

primit ordin regal de atrage în manifestanţi. Generalul n-a acceptat să tragă în tinerii 

români, evitându-se astfel un dezastru naţional. Regele este silit să abdice. Este 

avansat la gradul de general de armată, dar Antonescu îl suspectează, vâzând în el 

                                                           
115 Vezi şi Mărturia părintelui Mihai Lungeanu, în „Sfântul închisorilor – mărturii despre Valeriu 

Gafencu”, pp. 157-163; părintele Lungeanu pregăteşte o carte care să descrie viaţa sa alături de mari 

personalităţi ale neamului românesc în închisorile comuniste. 
116 D. Dieaconu, Realitatea unui mit - Corneliu Zelea Codreanu, Ed. Timpul, Iaşi, 2010, p. 109. 
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un contracandidat cu mare priză la tineret. Este silit să se retragă şi chiar să se 

pensioneze. 

 A fost un anticomunist 

convins. În 1947 a fost arestat şi timp 

de 7 ani a stat în beciurile 

penitenciarelor fără să fie judecat, 

fiind batjocorit de torţionari. La 

penitenciarul Ocnele Mari a paralizat 

şi a rămas fără glas. A fost eliberat şi 

lăsat la o rudă din Bucureşti. A 

decedat în 1964 şi osemintele au fost 

aduse la Piatra-Neamţ. În dosarul său 

se scria că „a susţinut Mişcarea 

Legionară din România”117.   

Hrisostom Asavei. Era originar din 

Bistricoara şi a fost ani buni de zile monah la mănăstirea Durău. 

 Călugărul Hrisostom a făcut seminarul de Cernica, avându-i colegi pe 

Teoctist Arăpaşu, viitorul patriarh, părintele Iustin Pârvu sau Filaret Gămălău. 

 A fost pentru o vreme stareţ la mănăstirea Slatina şi a fost foarte apropiat de 

părintele Filaret Gămălău, stareţul de la mănăstirea Rarău, şi el un anticomunist.Şi 

părintele Gămălău şi părintele Hrisostom sunt arestaţi pentru sprijin celor implicaţi 

în mişcările de rezistenţă. A stat ani mulţi după gratii. După eliberare s-a adăpostit 

la mănăstirea Neamţ, iar apoi la mănăstirea Bistriţa, unde a trecut la Domnul118. 

 

ÎN LOC DE CONCLUZII 

 Am prezentat câteva aspecte ditr-o istorie dureroasă, o istorie a suferinţei 

celor care s-au ridicat să lupte pentru neam şi cruce. Au fost floarea regiunii, tineri 

care şi-au  pierdut tinereţea. Victimele care au reuşit să supravieţuiască infernului 

din închisorile şi lagărele comuniste (sau interdicţiilor asupra libertăţilor de mişcare 

impuse de domiciliul obligatoriu), după eliberare s-au confruntat cu alte 

discriminări sociale. Cei mai mulţi dintre ei, îşi găseau casa ocupată, iar obţinerea 

unui loc de muncă era îngreunată de eticheta „FOST DEŢINUT POLITIC”.  

 Familiile acestor persoane erau şi ele afectate. În fişele de încarcerare 

(„Fişele matricole penale”) exista o rubrică referitoare la starea civilă, numărul de 

fii sau fiice, ale deţinutului politic. Luarea în evidenţă şi a membrilor familiei, 

servea organelor Securităţii la întocmirea Dosarelor de Cadre, fiind catalogaţi ca 

                                                           
117 Gr. Tărâţe (Lulu Coroamă), Generalul Dumitru Coroamă, în „La poalele Pionului”, p. 256. 
118 D. Rusu, Frumuseţe, rezistenţă şi teroare la Ceahlău, în “La poalele Pionului”, coord. Daniel 

Dieaconu şi Mihai Bulai, Ed. Cetatea Doamnei, Piatra-Neamţ, 2013, p. 189. 
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„persoane cu origine nesănătoasă”. Copiii foştilor deţinuţi politici erau împiedicaţi 

să intre în liceu sau în facultate, având interdicţia „fii de exploatatori” sau „duşmani 

ai poporului”. După ce se întorceau acasă, ei erau ţinuţi în evidenţa Miliţiei, în razai 

căreia locuiau sau munceau. Erau primiţi să lucreze doar „la munca de jos”. Elevilor 

şi ă profesii. Suferinţa lor nu s-a încheiat odată cu întoarcerea acasă. 

 Mulţi dintre cei care au supravieţuit au avut parte de multe zile şi au putut 

să facă cunoscută mărturia lor. Mulţi dintre ei s-au întors conştienţi de o misie 

deosebită ce o aveau printre semenii lor. Şi au făcut fapte mari. Părintele Iustin 

Pârvu este în acest caz cel mai potrivit exemplu. Cei mai mulţi dintre ei nu au dorit 

răzbunare, au iertat. Dar şi-au dorit ca cele întâmplate acolo să nu rămână 

necunoscute. Şi cei mai tineri au început să se intereseze de această parte a istoriei 

noastre şi cercetările, cu interpretările şi concluziile lor au devenit tot mai 

judicioase. Şi studiul nostru şi celelalte ale acestui simpozion ne dorum să fie un 

obol de neuitare. Ne dorim ca noi şi cei din jurul nostru să înţeleagă şi să nu se mai 

repete astfel  de greşeli care au dat naştere la atât de multă suferinţă… 
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LUPTA EROILOR ANTICOMUNIŞTI DIN BANAT 

 
Prof. Cristina HRIȚCU 

Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu”, Timişoara 

 

        În Timişoara, în aproprierea Muzeului Satului există un monument dedicat 

eroilor rezistentei anticomuniste din Banat numit foarte sugestiv ” Monumentul 

Celor Fără de Mormânt”. Monumentul a fost ridicat, în perioada 1990-2000, în zona 

unde au fost ucişi 32 de luptători 

anticomunişti în confruntările cu 

forţele securităţii condusi de colonelul 

Ion Uţă, dar şi unde au fost executaţi 

„bandiţi” care s-au opus instaurării 

comunismului în perioada 1949-1952. 

A fost ridicat de Asociaţia Foştilor 

deţinuţi politici, filiala Timiş. Pe locul 

monumentului, în timpul regimului 

comunist a funcţionat un poligon 

militar unde erau împuşcaţi cei care se 

opuneau regimului.  

     Monumentul este reprezentat de un 

tumul de pâmânt ce poartă, simbolic, 

în măruntaiele sale rămășițele celor ce 

au fost uciși. În vârful tumului se află 

o cruce, iar la poalele lui sunt amplasate 43 de plăcuțe de marmură care 

consemnează numele tuturor celor care au luptat în rezistența anticomunistă, fiind 

împușcați în acest loc pe baza unor sentințe nedrepte date de tribunale ale 

ocupantului sovietic. Câteva plăci consemnează deportările în Bărăgan şi pe cei care 

au murit încercând să  treacă frontiera. Alte plăcuțe amintesc eroii uciși în 

Decembrie 1989 pe străzile Timișoarei.    

      Ion Uță a fost veteran al campaniei din 1913 şi al primului război mondial 

ajungând până la funcţia de colonel în Armata Română. În ianuarie 1941, in timpul 

regimului antonescian el a fost numit prefect al judeţului Caraş, poziție pe care a 

deținut-o până la îndepărtarea mareșalului Antonescu de la conducerea statului. 

După arestarea şi condamnarea lui Antonescu, colonelul se afla pe lista celor care 

trebuiau să fie arestaţi de către regimul comunist. Un motiv in plus pentru arestarea 

lui era faptul că era membru al Partidului Naţional Ţărănesc. În 1947, Ion Uță a 

fugit de acasă pentru a scăpa de arestare şi a pus la cale un plan de rezistenţă 

armată. 
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      Ion Uță și-a fixat cartierul general în Munții Banatului, având sub arme peste 25 

de partizani anticomuniști  (în principal ţărani) și bazându-se pe grupările de sprijin 

din comunele din zonă, care ajutau cu găzduire, alimente, informații, armament și 

muniție. Au fost atestate grupări de sprijin în comunele Canicea, Domaşnea, 

Verendin, Cornereva, Mehadica, Globurău, toate în plasa Teregova, judeţul Severin. 

Ȋn unele rapoarte, întocmite la începutul anului 1949, de organele de Securitate care 

urmăreau, prin rețeaua de informatori, pregătirile luptătorilor anticomuniști, se 

aprecia că numărul celor încadrați în aceste grupuri de sprijin ar fi de circa 1.600 de 

persoane. Majoritatea erau ţărani, dar şi ofiţeri deblocaţi,  foşti membri ai partidelor 

istorice,  învăţători sau preoţi.   

      Ion Uță a stat ascuns în pădurile din zonă, însă de multe ori, deghizat, el s-a 

deplasat între localitățile din județ, ba chiar și până la Timișoara.  A creat o 

formaţiune de rezistenţă numită „Blocul Naţional” dorind să declanşeze o insurecţie 

pentru preluarea controlului asupra Banatului. Şi-a organizat trupele pe baza 

experienţei sale militare 

      Din dosarele Securităţii aflăm că împotriva partizanilor colonelului Uţă au fost 

realizate mai multe acţiuni de reprimare.  Prima acțiune de reprimare a fost 

declanșată între 7 -11 noiembrie 1947, cu concursul forțelor de poliție și siguranță, 

dar și al Regimentului 4 Moto „H.C.C.” Caransebeș. Acțiunea nu a avut ca rezultat 

decât dispariția unui mic grup de militari.   

      A doua acțiune a fost organizată în 24 ianuarie 1948. Mai multe echipe alcătuite 

din militari, subofițeri de poliție și Siguranță au executat verificarea terenului 

cuprins între Borlova – Muntele Mic – Munții Țarcului. Au fost vizate zonele Valea 

Sebeșului, Culmea Pietroasei, Vârful Grunului, Valea Râului Mic, Valea Mâloasa, 

Muntele Mic, considerate locuri de adăpost pentru partizani. Au fost arestați 

ieromonahii Valerian Ciobanu, preotul de la Schitul Muntele Mic, și Epifanie 

Garștea, preot la schitul Piatra Scrisă, bănuiți că acordă ajutor luptătorilor din munţi. 

Aceştia nu au fost prinşi, fiind mereu informați și ajutați să se ascundă. 

    Cea mai importantp acţiune a avut loc în luna februarie 1948 în regiunea 

Caransebeș - Orșova – Reșița. Potrivit raportului Securității, acțiunea coordonată de 

maiorul Kling Zoltan a dus la descoperirea și confiscarea de la locuitori a peste 

2.500 de arme diferite și a unei mari cantități de muniție. Nici acum nu au fost 

depistate grupurile de rezistență militară. Numărul lor va crește în cursul anului 

1948, iar activitatea lor se va amplifica și diversifica.  

      La începutul anului 1949, autoritățile comuniste au masat în Banat numeroase 

trupe de securitate conduse de Comandamentul Unic „Timiș”, ce fusese înființat la 

23 ianuarie cu scopul de a anihila gruparea condusă de colonelul Uţă.  În noaptea de 

24/25 ianuarie, batalioanele de Securitate au ocupat satele din zonă, încercuind locul 

unde fuseseră semnalați partizanii. Ȋnsă aceștia fuseseră avertizați și își părăsiseră 

adăposturile. În ziua de 7 februarie 1949, Andrei Vădrariu, care fusese infiltrat de 
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Securitate în grupul luptătorilor, s-a prezentat la postul de miliție din comuna 

Mehadica, unde a comunicat toate datele necesare capturării partizanilor. 

Andrei Vădrariu a fost, de altfel, și călăuza trupelor de Securitate în noaptea ce a 

urmat. Iar luptătorii din rezistență s-au trezit înconjurați. Colonelul Ioan Uță a 

ordonat retragerea și împrăștierea partizanilor săi, el rămânând în urma lor, 

împreună cu cinci oameni de încredre ca să-i acopere. Au fost împușcaţi mortal. Iar 

șase dintre luptători au fost arestați.  

      Cicerone Ionițoiu, scriitor şi deținut politic în închisorile comuniste, considerat 

aziunul dintre cei mai importanţi martori şi supravieţuitor al Gulagului românesc,  

în cartea „Rezistența anticomunistă din munții României, 1946 – 1958” relatează: 

„După împușcarea colonelului Ion Uță și a lui Ilie Cristescu, zis Voica, trupurile lor 

au fost aduse în comuna Teregova, pentru ca oamenii să-i recunoască și să intre 

frica în ei”. Erau târâți pe zăpadă, ca butucii de lemn, fiind înghețați. Unul avea 

mâna tăiată, sau poate ruptă din cauza târâtului. S-a auzit vocea unei fete: «Uite pe 

tata, îl cunosc după ciorapii pe care i-am împletit». Un securist a înjurat-o și-a făcut-

o fiică de bandit, gonind-o. Avea mâna ruptă tatăl fetei. Călina Cristescu, mama ei, 

a fost și ea arestată, dusă la Timișoara, chinuită și condamnată 4 ani. Din familie au 

mai fost arestate două persoane printre care și socru lui Cristescu, zis Voica. Și 

averea le-a fost confiscată.” 

Ȋn aceeași operațiune, au fost identificați și reținuți 20 dintre localnicii din satele din 

zonă care îi sprijineau pe luptători. Până la finele anului 1949, Securitatea a arestat 

86 de susținători ai colonelului Uță. Dintre aceștia, 65 erau țărani.  

     Organizația anticomunistă a continuat însă să existe și după moartea lui Ion Uță, 

până în anul 1955, dată până la care toți membrii ei au fost pe rând capturați sau 

uciși. 

       În fiecare an ne aducem aminte de aceşti eroi în data de 16 iulie când este 

marcată Ziua Victimelor și a Rezistenței Anticomuniste din Banat. 
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SECURITATEA. ORGANIZARE ȘI METODE DE LUCRU. 

(1848-1989) 
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1. Organizarea 

 

 Prin Decretul nr. 221, din 30 august 1948, a fost înfiinţată, din dispoziţia lui 

Stalin, Securitatea, după modelul N.K.V.D. Astfel lua fiinţă Direcţia Generală a 

Securităţii Poporului. Aceasta avea 10 Direcţii naţionale, cu un efectiv de 1151 

cadre şi 13 Direcţii regionale, cu un efectiv de 2822 cadre. Directorul general a fost 

numit general-locotenent Gheorghe Pintilie, iar ca subdirectori au fost numiți 

generalul- maior Alexandru Nicolschi şi generalul-maior Vladimir Mazuru. 

Consilierul sovietic care conducea efectiv securitatea a fost generalul N.K.V.D. 

Alexandr Mihailovici Zacharovschi. 

Aparatul central:  

- Direcţia I informaţii interne, director, col. Gavril Birtas. 

- Direcţia a II-a contrasabotaj, director, col. Gogu Popescu. 

- Direcţia a III-a contrainformaţii penitenciare şi miliţie, director, mr. Coman 

Stoilescu.  

- Direcţia a IV-a contrainformaţii militare, director, mr.Gheorghe Petrescu.  

- Direcţia a V-a cercetări penale-directori, col. Misu Dulgheru și  Mircea 

Lepădătescu.  

- Direcţia a VI-a paza guvernului, director, lt-col. Augustin Albin. 

- Direcţia a VII-a tehnică, director, lt-col. Alexandru Neacşu.  

- Direcţia a VIII-a cadre, director, gen-.mr. Vladimir Mazuru. 

- Direcţia a IX-a politică, director, mr. Alexandru Gutan. 

- Direcţia a X-a administrativă şi contabilitate, director, col. Alexandru Jurnu.  

- Serviciul cifru.  

- Secretariat. 

  Activitatea de informaţii externe şi de contraspionaj era coordonată de către 

Serviciul special de informaţii, prin Direcţiile I şi a IV-a (serviciu care continua să 

fie subordonat Preşedinţiei Consiliului de Miniştri). 

Unităţi teritoriale119: 

                                                           
119 Cezar Zugravu, O istorie a rezistenței și represiunii , 1945-1989, Iași, Editura Tipo Moldova, 2002, 

p. 55. 
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- Direcţia securităţii Capitalei, locotenent-colonel Tudor Sepeanu. 

- Direcţia regională Braşov, colonel Iosif Kalusek. 

- Direcţia regională Cluj, colonel Mihai Patriciu. 

- Direcţia regională Constanţa, căpitan Nicolae Doicaru. 

- Direcţia regională Craiova- maior Eugen Vistig. 

- Direcţia regională Galaţi, colonel Mauriciu Ştrul. 

- Direcţia regională Iaşi, locotenent-colonel Nicolae Pandele. 

- Direcţia regională Oradea, locotenent-colonel Ludovic Czeller. 

- Direcţia regională Piteşti, colonel Mihail Nedelcu. 

- Direcţia regională Ploieşti, locotenet-colonel Constantin Câmpeanu. 

- Direcţia regională Sibiu, locotenet-colonel Gheorghe Crăciun. 

- Direcţia regională Suceava, locotenet-colonel Ionas Poppig. 

- Direcţia regională Timişoara, colonel Coloman Ambraş. 

În cadrul Direcţiei regionale Iaşi, în Neamţ erau birouri la Piatra-Neamţ, 

Buhuşi, Târgu-Neamţ, Borca, Roman şi Băceşti. În judeţul Bacău se aflau birouri la 

Bacău, Târgu- Ocna, Comăneşti şi Moineşti. 

 Prin Decretul nr. 50/30.03.1951, D.G.S.P. devine Direcţia Generală a 

Securităţii Statului, cu următoarele compartimente:  

- Direcţia A informaţii externe.  

- Direcţia B contraspionaj.  

- Direcţia C contrasabotaj. 

- Direcţia D transporturi.  

- Direcţia E contrainformaţii miliţie.  

- Direcţia F filaj şi investigaţii. 

- Direcţia G cercetări penale.  

- Direcţia H contrainformaţii armată.  

- Direcţia I pază demnitari. 

- Direcţia J cadre şi şcoli.  

- Direcţia K administrativă. 

- Direcţia L politică. 

- Serviciul contabilitate. 

- Serviciul poştal special. 

- Serviciul tehnic operativ. 

- Serviciul contrainformaţii radio. 

- Serviciul filaj corespondenţă. 

- Serviciul evidenţă.  

- Secretariat. 

Cu acestă nouă organizare a crescut şi numărul personalului, de la 7252 de 

posturi la 15 280 de posturi. 
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 Prin H.C.M. nr. 263 din 2.04.1951, Serviciul de informaţii al armatei a fost 

trecut în cadrul M.A.I. Acelaşi lucru s-a întâmplat cu Serviciul special de informaţii 

(trecut la D.G.S.S. prin Decretul nr. 264 din 2.04.1951). 

Aparatul central:  

- Direcţia de informaţii externe. 

- Direcţia de contraspionaj.  

- Direcţia de contrasabotaj.  

- Direcţia transporturi. 

- Direcţia filaj şi investigaţii.  

- Direcţia cercetări penale.  

- Direcţia contrainformaţii armată. 

- Direcţia pază demnitari.  

- Direcţia trupelor de securitate. 

- Direcţia cadre şi şcoli. 

- Direcţia generală politică.  

- Direcţia administrativă.  

- Serviciul „K” contrainformaţii miliţie şi penitenciare.  

- Inspectoratul general (corpul de inspecţii). 

- Serviciul contabilitate.  

- Serviciul poştal special.  

- Serviciul tehnic-operativ.  

- Serviciul contrainformaţii radio.  

- Serviciul verificări corespondenţă.  

- Serviciul evidenţă operativă.  

- Serviciul secretariat. 

Aparatul teritorial:  

- 28 de direcţii regionale de securitate, potrivit împărţirii administrative a 

teritoriului. În mare parte, aveau compartimente corespondente structurii aparatului 

central. Regiunea Bacău avea secţii raionale la Roman, Piatra-Neamţ şi birouri 

raionale la Târgu-Neamţ, Ceahlău, Buhuşi, Moineşti, Târgu-Ocna.120  

 La 11.07.1956, prin HCM nr. 1361, se stabileşte structura M.A.I. pe 2 

departamente121:  

Departamentul Securităţii, cuprinzând:  

a) Securitatea Statului, alcătuită din:  

- Direcţia I informaţii externe.  

- Direcţia a II-a contraspionaj. 

                                                           
120 România, 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. 1, A-E, București, 

Institutul naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2011, p. 542 
121 România, 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Instituţii de partid, de stat, obşteşti și 

cooperatiste, București, Institutul Naţional pentru Ștudiul Totalitarismului, 2012, p. 245. 
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- Direcţia a III-a informaţii interne.  

- Direcţia a IV-a contrasabotaj.  

- Direcţia a V-a contrainformaţii.  

- Direcţia a VI-a transporturi. 

- Direcţia a VII-a filaj şi investigaţii.  

- Direcţia a VIII-a anchete.  

- Direcţia a IX-a pază demnitari.  

- Direcţia cadre. 

- Direcţia administrativă. 

- Direcţia secretariat. 

- Serviciul „K” contrainformaţii penitenciare şi miliţie. 

- Serviciul „D” internări deţinuţi. 

- Serviciul inspecţii. 

- Serviciul „B” contrainformaţii radio. 

- Serviciul „F” control corespondenţă. 

- Serviciul „T” tehnic-operativ. 

- Serviciul „C” evidenţa operativă. 

- Serviciul „H” cifru. 

- Casa de cultură. 

- Şcoala nr. 1 (ofiţeri operativi). 

- Şcoala nr. 3 (limbi străine). 

- Serviciul Închisori central. 

- Serviciul poştal special central. 

b) trupele de securitate. 

c) trupele de grăniceri. 

d) trupele de pază. 

 Ministerul era condus de ministru, 2 prim-locţiitori şi locţiitori ai 

ministrului. M.A.I. este reorganizat prin Decretul 141/ 30.05.1963. Conducerea este 

asigurată de ministru, 4 adjuncţi, 2 secretari generali. 

1. Aparatul de securitate  

a) Direcţii şi servicii centrale şi teritoriale de securitate:  

- U.M. 0123/ I informaţii externe.  

- Direcţia a II-a contraspionaj.  

- Serviciul cercetări grăniceri.  

- Direcţia a III-a informaţii interne.  

- Direcţia a IV-a contrasabotaj.  

- Direcţia a V-a contrainformaţii militare.  

- Direcţia a VI-a transporturi.  

- Direcţia a VII-a filaj şi investigaţii.  

- Direcţia „T” tehnico-operativă. 
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- Serviciul „B” contrainformaţii radio.  

- Serviciul „C” evidenţa operativă.  

- Serviciul „F” control corespondenţă.  

- Serviciul „H” cifru.  

- Serviciul „K” contrainformaţii penitenciare şi miliţie.  

- Serviciul organizare-mobilizare.  

- Şcoala nr. 1 (ofiţeri operativi).  

- Şcoala nr. 3 (limbi străine).  

- Şcoala nr. 5.  

- Casa de cultură.  

b) Direcţia cadre. 

c) Direcţia secretariat.  

d) Direcţia spate. 

e) Direcţia financiară.  

f) Serviciul C.F.I.  

g) Serviciul central de planificare.  

h) Serviciul inspecţii.  

i) Serviciul poştal special. 

 M.A.I. se reorganizează prin Decretul 710/ 22.07.1967. Conducerea 

ministerului era asigurată de ministru, 2 prim-adjuncţi, 3 adjuncţi, 1 secretar 

general. În cadrul ministerului funcţiona Departamentul Securităţii Statului, condus 

de Consiliul Securităţii Statului.122  

C.S.S. era alcătuit din preşedinte cu rang de ministru, un prim-

vicepreşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 5 membri numiţi prin hotărârea Consiliului de 

Miniştri. Preşedintele C.S.S. era şi prim-adjunct al ministrului Afacerilor Interne. 

Potrivit HCM 2306/ 13.09.1967, D.S.S. avea următoarea structură123: 

a) Direcţia generală de informaţii interne. 

- Direcţia I informaţii interne. 

- Direcţia a II-a contrainformaţii economice. 

b) Direcţia generală de contraspionaj. 

- Direcţia a III-a contraspionaj. 

- Direcţia a IV-a contrainformaţii militare. 

c) Direcţia generală de informaţii externe. 

d) Direcţia generală tehnico-operativă şi de înzestrare. 

- Direcţia a XI-a. 

- Direcţia a XII-a. 

- Direcţia a XIII-a. 

                                                           
122 Ibidem, p. 247. 
123 Ibidem, pp. 250-251. 
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- Serviciul „A” contrainformaţii radio. 

e) Direcţia a VIII-a (care asigura securitatea conducerii de partid şi de stat). 

f) Direcţia a IX-a filaj şi investigaţii. 

g) Direcţia a X-a anchete penale. 

h) Direcţia securităţii oraşului BUCUREŞTI. 

i) Cancelaria Consiliului Securităţii Statului. 

j) Direcţia personal. 

k) Direcţia învăţământ. 

l) Corpul de consilieri şi inspectori ai C.S.S. 

m) Serviciul „B” (contrainformaţii în cadrul aparatului de securitate). 

n) Serviciul „C” (evidenţa operativă). 

o) Serviciul „D” (dezinformarea serviciilor de spionaj străine). 

p) Serviciul „E” (cifru şi transmisiuni cifrate). 

r) Serviciul „G” (transport documente secrete de stat). 

s) Comandamentul trupelor de securitate (cu unităţi şi subunităţi de trupe de 

securitate)/ 

ş) Grupul de aviaţie transport. 

t) Direcţii regionale ale Securităţii statului care au în subordine servicii sau secţii 

raionale şi orăşeneşti ale Securităţii statului). 

ţ) Şcoli militare de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri. 

Consiliul Securităţii Statului a fost organizat prin Decretul 295/ 4.04.1968.  

 Conducerea Consiliului era formată din 11-15 persoane: preşedintele, 1 

prim-vicepreşedinte, 2 vicepreşedinţi, 7 membri. Structura CSS a fost stabilită prin 

HCM 745/ 6.04.1968:  

Structura C.S.S.  

a) Direcţia generală de informaţii interne:  

- Direcţia I.  

- Direcţia a II-a. 

b) Direcţia generală de contraspionaj. 

- Direcţia a III-a.  

- Direcţia a IV-a.  

c) Direcţia generală de informaţii externe. 

d) Direcţia generală tehnico-operativă. 

- Direcţia a VIII-a.  

- Direcţia a IX-a. 

- Direcţia a X-a.  

- Serviciul „A”. 

e) Direcţia generală a serviciilor şi înzestrării. 

- Direcţia serviciilor şi înzestrării.  

- Direcţia financiară.  



 
119 

 
 

 

 

 

- Serviciul control financiar intern.  

f) Direcţia a XI-a (care asigura securitatea conducerii de partid şi de stat). 

g) Direcţia a XII-a filaj şi investigaţii.  

h) Direcţia a XIII-a anchete penale.  

i) Comandamentul trupelor de securitate.  

j) Cancelaria C.S.S.  

k) Direcţia personal.  

l) Direcţia învăţământ.  

m) Corpul de consilieri şi inspectori ai C.S.S.  

n) Serviciul „B” (contrainformaţii în cadrul aparatului de securitate).  

o) Serviciul „C” (evidenţa operativă).  

p) Serviciul „D” (dezinformarea serviciilor de spionaj străine).  

r) Serviciul „E” (cifru şi transmisiuni cifrate).  

s) Serviciul „G” (transport documente secrete de stat).  

ş) Serviciul organizare-mobilizare. 

t) Oficiul juridic.  

ţ) Oficiul pentru primirea, evidenţa şi urmărirea rezolvării reclamaţiilor, sesizărilor 

şi propunerilor cetăţenilor. 

Aparat teritorial:  

a) Inspectoratul de securitate al municipiului București şi inspectoratele de 

securitate judeţene.  

b) Unităţi şi subunităţi de trupe de securitate.  

c) Şcoli militare de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri de securitate.  

d) Grupul de aviaţie.  

Direcţia a X-a din cadrul C.S.S. a fost reorganizată în Institutul de Cercetări şi 

Proiectări de Tehnică de Specialitate (noiembrie 1968). 

C.S.S. este reorganizat prin HCM 1142/ 10.09.1971.  

Aparatul central:  

a) Direcţia generală de informaţii interne:  

- Direcţia I informaţii interne.  

- Direcţia a II-a contrasabotaj.  

b) Direcţia generală de contraspionaj.  

- Direcţia a III-a contraspionaj. 

- Direcţia a IV-a contrainformaţii militare.  

c) Direcţia generală de informaţii externe. 

d) Direcţia generală tehnico-operativă.  

- Institutul de Cercetări şi Proiectări de Tehnică de Specialitate. 

- Unitatea militară de producţie specială.  

- Serviciul „A” (contrainformaţii radio).  

- Serviciul „H” (transmisiuni radio-telefon).  
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e) Direcţia generală a serviciilor şi înzestrării.  

- Direcţia serviciilor şi înzestrării.  

- Direcţia financiară.  

f) Direcţia a XI-a (care asigura securitatea conducerii de partid şi de stat). 

g) Direcţia a XII-a filaj şi investigaţii.  

h) Serviciul cercetări penale.  

i) Comandamentul trupelor de securitate.  

j) Cancelaria C.S.S.  

k) Direcţia personal şi învăţământ.  

l) Corpul de consilieri şi inspectori ai C.S.S. 

m) Centrul de cifru şi transmisiuni cifrate.  

n) Serviciul „B” (contrainformaţii în cadrul aparatului de securitate).  

o) Centrul de informatică şi documentare.  

p) Serviciul „D” (dezinformarea serviciilor de spionaj străine).  

r) Serviciul control financiar intern.  

s) Serviciul „G” (transport documente secrete de stat).  

ş) Serviciul organizare-mobilizare.  

t) Oficiul juridic.  

ţ) Oficiul pentru primirea, evidenţa şi urmărirea rezolvării reclamaţiilor, sesizărilor 

şi propunerilor cetăţenilor.  

u) Centrul de cercetări psihofiziologice pentru munca operativă. 

Aparatul teritorial:  

a) Inspectoratul de securitate al municipiului București şi inspectoratele de 

securitate judeţene. 

b) Mari unităţi şi unităţi de trupe de securitate şi Grupul de aviaţie.  

c) Şcoli militare de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, cursuri de perfecţionare. 

 Din 28.02.1972, prin Decretul 55, în C.S.S. s-a prevăzut funcţia de şef al 

departamentului şi de prim-adjunct al şefului departamentului, cu rang de prim-

adjunct al ministrului şi, respectiv, de secretar general. În structura C.S.S. s-a 

prevăzut că intră Departamentul, care era condus de un consiliu. 

 Prin Decretul 130/ 19.04.1972, se înfiinţează Ministerul de Interne prin 

fuziunea C.S.S. cu M.A.I.. Structura organizatorică a M.I. s-a stabilit prin HCM 

457/ 26.04.1972 astfel124:  

Aparatul central  

A. Securitate  

1. Direcţia generală de informaţii interne:  

                                                           
124 România, 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. 1, A-E, Institutul naţional 

pentru studiul totalitarismului, Bucureşti, 2011, p. 465. 
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- Direcţia I (activităţi de prevenire, descoperire şi lichidare a acţiunilor de 

subminare a puterii de stat, a activităţilor complotiste şi de propagandă împotriva 

orânduirii socialiste).  

- Direcţia a II-a (activitate contrainformativă de prevenire, descoperire şi lichidare a 

actelor de sabotaj, diversiune şi subminare a economiei naţionale).  

2. Direcţia generală de contraspionaj:  

- Direcţia a III-a (activitate de prevenire, descoperire şi lichidare a acţiunilor 

serviciilor de spionaj împotriva R.S.R.).  

- Direcţia a IV-a (activitate de contrainformaţii militare în unităţile M.F.A. şi M.I.).  

3. Direcţia generală tehnico-operativă:  

- Direcţia a V-a (activitatea de instalare, exploatare şi întreţinere a mijloacelor 

tehnico-operative). 

- Direcţia a VI-a (activitatea de depistare a scrierilor ascunse, efectuarea 

expertizelor grafice). 

- Direcţia a VII-a (I.C.P.T.S.) (activitatea de cercetare şi proiectare privind crearea 

de aparatură specifică muncii). În cadrul acestei direcţii funcţiona Unitatea militară 

de producţie specială pentru construcţia şi întreţinerea mijloacelor speciale. 

- Serviciul „A” (activitatea de contrainformaţii radio pe teritoriul RSR).  

- Serviciul „B” (organizarea, exploatarea, întreţinerea principalelor mijloace de 

transmisiuni cu fir şi fără fir pentru reţelele guvernamentale şi ale MI pe teritoriul 

RSR, asigurarea legăturilor de transmisiuni interguvernamentale stabilite prin 

convenţii bilaterale).  

4. Direcţia a VIII-a (asigurarea securităţii conducerii de partid şi de stat).  

5. Direcţia a IX-a (filaj şi investigaţii).  

6. Direcţia a X-a (cercetări penale).  

7. Centrul de informatică şi documentare (activitate de analiză, sinteză şi prelucrare 

a informaţiilor de securitate, miliţie şi alte activităţi ale ministerului; efectuarea 

studiilor asupra principalelor domenii de activitate ale ministerului, în colaborare cu 

unităţile specializate; păstrarea evidenţei şi arhivei operative de securitate).  

8. Serviciul „D” (activitate de dezinformare a serviciilor de spionaj, alături de 

unităţi de specialitate).  

9. Serviciul „C” (transportul documentelor secrete de stat, executarea unor misiuni 

privind apărarea secretului de stat). 

 Organizarea ministerului a suferit o nouă modificare prin Decretul 362/ 

27.06.1973.125 În conducerea ministerului se aflau: ministrul, 2 prim-adjuncţi ai 

ministrului, 4 adjuncţi, 1 secretar general. În locul colegiului ministerului, s-a 

prevăzut Consiliul de conducere a ministerului şi s-a înfiinţat Biroul executiv al 

                                                           
125 Ibidem, p. 466. 
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Consiliului de conducere ca organ de conducere colectivă a activităţii operative a 

ministerului. S-a prevăzut că centrele de reeducare a minorilor fac parte din M.I. 

  Comandamente de armă, direcţii generale, direcţii, servicii şi unităţi 

asimilate acestora 

1. Direcţia I informaţii interne. 

2. Direcţia a II-a contrainformaţii în sectoarele economice. 

3. Direcţia a III-a contraspionaj. 

4. Direcţia a IV-a contrainformaţii militare. 

5. Direcţia a V-a securitate şi gardă. 

6. Direcţia a VI-a cercetări penale. 

7. Comandamentul pentru tehnică operativă şi transmisiuni cu: 

- Unitatea specială de instalare şi exploatare a tehnicii operative „T”. 

- Unitatea specială de cercetare, proiectare şi producţie a tehnicii operative „P”. 

- Unitatea specială pentru depistarea scrierilor ascunse şi expertize grafice „S”. 

- Unitatea specială de transmisiuni şi contrainformaţii radio „R”. 

8. Unitatea specială de filaj şi investigaţii „F”. 

9. Centrul de informatică şi documentare. 

10. Direcţia de paşapoarte, evidenţa străinilor şi controlul trecerii frontierei. 

11. Serviciul „C” pentru apărarea secretului de stat şi transportul corespondenţei 

secrete. 

12. Serviciul „D” pentru dezinformarea centrelor de spionaj. 

13. UM 0625/ R.B. 

14. Inspectoratul general al miliţiei (cu direcţii, servicii, unităţi subordonate). 

15. Comandamentul trupelor de securitate (cu mari unităţi şi unităţi de trupe 

subordonate). 

16. Comandamentul pompierilor (cu unităţile şi subunităţile din subordine). 

17. Direcţia generală a penitenciarelor (avea în subordine direcţii, servicii, 

penitenciare şi centre de reeducare minori). 

18. Inspectorate judeţene şi al municipiului București ale M.I. 
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La 22 decembrie 1989, D.S.S. avea următoarea componenţă:126 

 Ministru secretar de stat şi şef al D.S.S., gen.-col. Iulian Vlad. 

 Consiliul politic al D.S.S., cu 10 ofiţeri, 2 subofiţeri şi 1 civil. Şef era 

general-maior Ioan Marcu. 

 UM 0544 (Centrul de informaţii externe) cuprindea 715 ofiţeri, 36 maiştri 

militari, 197 subofiţeri şi 111 civili. Şef era general-locotenent Aristotel Stamatoiu. 

 UM 0195 (Contrainformaţii C.I.E., control al ambasadelor române din 

afară, monitorizarea emigranţilor români), curprindea 386 ofiţeri, 8 maiştri militari, 

15 subofiţeri şi 17 civili. Şef era general-maior Ioan Moţ. 

 UM 0110 (Contrainformaţii C.I.E. în ţările socialiste) cuprindea 264 ofiţeri, 

8 maiştri militari, 15 subofiţeri şi 17 civili. Şef era general-maior Victor Niculicioiu. 

 UM 0525 (Cifru C.I.E.) cuprindea 412 ofiţeri, 15 maiştri militari, 32 

subofiţeri şi 16 civili. Şef era general-maior Gheorghe Radu. 

 UM 0107 (ICE Dunărea) cuprindea 115 ofiţeri, 10 subofiţeri şi 12 civili. Şef 

era colonel Constantin Gavril. 

 UM 0610 (Direcţia I Informaţii interne) cuprindea 98 ofiţeri, 8 subofiţeri şi 

8 civili. Şef era colonel Gheorghe Raţiu. 

 UM 0617 (Direcţia II Contrainformaţii economice) cuprindea 150 ofiţeri, 6 

subofiţeri şi 11 civili. Şef era general-maior Emil Macri. 

 UM 0625 (Direcţia III Contraspionaj) cuprindea 215 ofiţeri, 4 maiştri 

militari, 22 subofiţeri şi 1 civil. Şef era general-maior Aurelian Mortoiu. 

                                                           
126 Ibidem, pp. 254-256. 
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 UM 0632 (Direcția IV Contrainformații militare) cuprindea 926 ofiţeri, 17 

maiştri militari, 160 ofiţeri fără mandat şi 30 civili. Şef era general-locotenent 

Gheorghe Vasile. 

 UM 0666 (Direcţia V Securitate şi gardă demnitari) cuprindea 306 ofiţeri, 

14 maiştri militari, 144 subofiţeri şi 20 civili. Şef era general-maior Marin Neagoe. 

 UM 0638 (Direcţia VI Cercetări penale) cuprindea 36 ofiţeri, 1 maistru 

militar, 26 subofiţeri şi 9 civili. Şef era colonel Gheorghe Vasile. 

 UM 0620 (Unitatea specială de luptă antiteroristă)  cupindea 184 ofiţeri, 21 

maiştri militari, 580 subofiţeri şi 10 civili. Şef era colonel Gheorghe Ardeleanu. 

 UM 0500 (Serviciul independent pentru apărarea secretului de stat) 

cupindea 43 ofiţeri, 8 subofiţeri şi 6 civili. 

 Unitatea specială Filaj cupindea 447 ofiţeri,13 maiştri militari, 252 

subofiţeri şi 65 civili. Şef era colonel Ion Bejănaru. 

 Serviciul independent pentru comerţ exterior cuprindea 41 ofiţeri, 2 

subofiţeri şi 2 civili. Şef era colonel Ştefan Alexandru. 

 Serviciul D (Dezinformarea serviciilor de spionaj străine) cuprindea 20 

ofiţeri, 2 subofiţeri. Şef era colonel Dumitru Tatu. 

 Serviciul independent Secretariat şi juridic cuprindea 19 ofiţeri şi 9 

subofiţeri. Şef era colonel Florică Dobre. 

 Centrul de informatică şi documentare cuprindea 174 ofiţeri, 32 de maiştri 

militari, 50 de  subofiţeri şi 16 civili. Şef era locotenet-colonel Dan Nicolici. 

 Serviciul independent cadre învăţământ, organizare şi mobilizare, cuprindea 

28 ofiţeri şi 7 subofiţeri. Şef era colonel Maria Petrescu. 

 Comandamentul pentru tehnică operativă şi transmisiuni, cuprindea 20 

ofiţeri, 3 maiştri militari, 10 subofiţeri şi 9 civili. Şef era general-maior Ovidiu 

Diaconescu. 

 Serviciul C (transportul corespondenţei secrete) cuprindea 5 ofiţeri, 1 

maistru militar şi 71 subofiţeri. Şef era colonel Mircea Ştefănescu. 

 Unitatea specială P (producţie tehnico-operativă) cuprindea 171 ofiţeri, 257 

maiştri militari, 9 subofiţeri şi 28 civili. Şef era locotenent-colonel Teodor Hristea. 

 Unitatea specială R (transmisiuni radio, interceptarea transmisiunilor radio 

străine) cuprindea 230 ofiţeri, 100 maiştri militari, 20 subofiţeri şi 99 civili. Şef era 

locotenent-colonel Tiberiu Lopatiţă 

 Unitatea specială S (interceptarea corespondenţei) cuprindea 300 ofiţeri, 7 

maiştri militari, 67 subofiţeri şi 14 civili. Şef era colonel Constantin Marinescu. 

 Unitatea specială T (supreveghere telefoane şi monitorizare video) 

cuprindea 404 ofiţeri, 35 maiştri militari, 19 subofiţeri şi 19 civili. Şef era general-

maior Alexandru Ţencu. 

 Unitatea specială de aviaţie cuprindea 22 ofiţeri, 19 maiştri militari şi 3 

subofiţeri. 
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 Şcoala de perfecţionare a cadrelor de securitate Grădiştea cuprindea 61 

ofiţeri, 12 maiştri militari, 18 subofiţeri şi 79 de civili. 

 Centrul de perfecţionare a cadrelor Bran, cuprindea 8 ofiţeri, 5 maiştri 

militari, 4  

subofiţeri şi 13 civili. 

 Centrul special de instruire Bucureşti cuprindea 12 ofiţeri, 8 subofiţeri şi 5 

civili. 

Birourile judeţene şi din Bucureşti ale DSS cuprindeau 4017 ofiţeri, 182 maiştri 

militari, 1297 subofiţeri şi 563 civili. 

 Comandamentul Trupelor de Securitate cuprindea 1387 ofiţeri, 136 maiştri 

militari, 924 subofiţeri, 536 civili şi 20387 trupe. Şef era general-maior Grigore 

Ghiţă. 

 La 22 decembrie 1989, numărul total al persoanelor din DSS era de 38682 

cadre iar dintre acestea 23370 făceau parte din Comandamentul trupelor de 

Securitate,  iar restul de 15312 includeau  6602 în direcţiile naţionale şi unităţi 

speciale, 2426 în CIE, 6059 în birourile judeţene şi 225 în şcoli. Aceste cifre arătă 

cât de falsă era percepţia populaţiei că Securitatea se afla peste tot. 

 

2. Racolarea informatorilor 

  

Încă de la înfiinţarea Securităţii, prin Decretul nr. 221, publicat în Buletinul 

Oficial din 1 septembrie 1948, s-a pus un deosebit accent pe dezvoltarea reţelei de 

informatori, a căror misiune era să furnizeze poliţiei politice comuniste date din 

mediile considerate „ostile regimului democrat-popular”.   Aceste date au fost 

adunate treptat în „dosare de urmărire informativă”, întocmite celor ce aveau apoi să 

fie arestaţi ca „duşmani ai poporului”. Sub îndrumarea consilierilor sovietici din 

K.G.B., ofiţerii Securităţii îşi constituiseră deja în 1951 un aparat informativ 

specializat, care număra 10698 informatori. Dintre aceştia, un număr de 1210 erau 

racolaţi din rîndul persoanelor care făcuseră parte din Partidul Naţional Ţărănesc şi 

Partidul Liberal. Informatorii care supravegheau activitatea aparatului de stat erau 

ceva mai numeroşi (1374), iar restul erau strecuraţi în alte zone ale societăţii, 

considerate de securişti drept surse de „destabilizare” pentru regim127. Numărul 

„surselor”, cum erau numiţi informatorii de către securişti a crescut an de an, dar cel 

mai important salt în evoluţia numerică a reţelei s-a petrecut după 1965. Renunţarea 

la represiunea dură, făţişă şi înlocuirea ei cu un riguros control al societăţii au dus la 

multipilicarea numărului celor care, de bunăvoie, pentru a obţine diverse avantaje, 

ori mai mult sau mai puţin constrânşi, acceptau să devină „turnători”, cum erau ei 

numiţi de restul românilor. În 1989, numărul informatorilor înregistraţi în evidenţele 

                                                           
127 Marius Oprea, Informatorii Securităţii, în ,,Magazin istoric”, octombrie 2001, pp. 26-29. 
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Securităţii a fost declarat ca fiind în jur de 400.000, dintre care peste 137.000 erau 

activi128. În 1989, situația informatorilor la nivelul celor două județe se prezenta 

astfel129: 

 

Județ 

Mediu Studii  

Urban Rural Superioare Medii Generale 

Bacău 29 - 11 16 2  

Neamț 34 - 16 16 2 

Potrivit aceleiași surse, în 1988 au fost furnizate 60 de note informative în 

județul Bacău,  și 142 de note informative la Neamț. Rețeaua se baza și pe persoane 

de sprijin, 11 la număr în fiecare din cele două județe dar și surse cu aprobare, 4 în 

Bacău și 17 în Neamț. Un alt document din decembrie 1988130 prezintă planul de 

recrutare pe 1988. Astfel, cele două inspectorate județene își propuneau să recruteze 

fiecare câte 7 noi informatori dar potrivit documentului mai sus amintit, în 

decembrie 1988 se realizase doar 2 recrutări la Bacău și 3 la Neamț. 

Mijoace de tortură utilizate de Securitate 

  Securitatea s-a conformat: nu o dată, brutalităţile ei exersate în diverse 

forme de tortură, după ce au fost cunoscute şi în afara lagărelor şi închisorilor, i-au 

cutremurat şi înspăimîntat deopotrivă pe cei ce fuseseră închişi, ca şi pe cei liberi. 

„Braţul înarmat” al partidului, „tăiş al sabiei” în lupta de clasă, Securitatea a utilizat 

neomenia din închisori şi din lagăre, exersată în anii ˊ50, drept experienţă pentru 

violenţa statală dezvoltată ulterior.  Arestările în miez de noapte, imposibilitatea 

de a intra în contact vreme de ani de zile cu cei care luaseră calea temniţelor şi chiar 

încarcerarea unor oameni fără vină au mărit lipsa de siguranţă a cetăţenilor. În 

arsenalul de cruzimi ale regimului de dominaţie sovieto-comunistă la care românii 

au fost supuşi, un rol deosebit de important l-a jucat tortura, cu repercursiuni atât în 

plan social, ca factor psihologic, de provocare şi utilizare a fricii drept instrument de 

dominaţie, cât şi pentru atingerea unor scopuri imediate, prin obţinerea unor 

informaţii considerate utile de către aparatul de Securitate. În arhivele fostului 

Comitet Central al Partidului Comunist Român s-a păstrat un document clasificat 

strict secret, din 1 noiembrie 1967, care trece în revistă aşa-numitele “metode 

necorespunzătoare” folosite înainte de 1964 de către anchetatorii Securităţii.  

Acestea au fost clasificate în document în patru categorii, după cum 

urmează: 

                                                           
128 Informaţiile au fost făcute publice la începutul anului 1997 de către oficiali ai Serviciului Român de 

Informaţii (directorul Virgil Măgureanu şi directorul arhivei SRI, Florin Pintilie). 
129 ACNSAS, fond D, dosar 120, vol. 2, f. 136. 
130 Ibidem. 
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1. Folosirea bătăii, subalimentaţia prelungită şi tortura, în scopul obţinerii de 

declaraţii acuzatoare; 

2. Presiuni morale pentru constrângerea anchetaţilor să declare ceea ce li se 

impunea; 

3. Falsificarea unor declaraţii date de cei anchetaţi şi folosirea de scrisori 

plastografiate pentru a obţine recunoaşterea unor fapte; 

4. Redactarea unor declaraţii în lipsa anchetaţilor sau consemnarea unor răspunsuri 

ireale, pe care anchetaţii erau constrânşi să le semneze131. 

 Anchetele, în ansamblul lor, erau, de fapt, nişte scenarii deja scrise, în care 

anchetatorii erau siliţi să-şi joace rolurile: „Faptele erau astfel repartizate pe fiecare 

arestat, încât ele dădeau tabloul unei acţiuni organizate, antisovietice, antipartinice 

şi antistatale. Şeful anchetei formula atât întrebările, cât şi răspunsurile pentru 

fiecare arestat în parte, din birou”, relata un fost anchetator al Securităţii132. 

Problema care trebuia rezolvată consta în obţinerea confirmării acestor vinovăţii 

prestabilite. 

 În 1967, un maior al poliţiei secrete relata o astfel de scenă, la care, fireşte, 

nu uita să precizeze că nu a participat direct: „Deţinutul a fost scos la anchetă şi i s-a 

cerut să se dezbrace până la piele, după care, sub ameninţarea că va fi împuşcat dacă 

nu recunoaşte activitatea sa criminală, a fost dus în beciul bucătăriei închisorii. Aici 

a fost bătut până la sânge, după indicaţiile şefului anchetei. L-am văzut pe deţinut, 

cînd după circa două ore de tortură era adus abia ţinîndu-se pe picioare. Era cu 

carnea ruptă şi plină de sânge şi zbiera cât îl ţinea gura. Anchetatorul şef susţinea că 

anchetarea şi bătaia în pielea goală au efecte psihologice deosebite asupra 

anchetatului”133. 

 O altă metodă utilizată, după declaraţia aceluiaşi securist, consta în 

smulgerea părului din cap, prin înfăşurarea câte unei şuviţe pe deget: „am văzut 

când un ofiţer a smuls, începând de la ureche, o treime din părul alb [a deţinutului], 

într-o singură anchetă”, relata acesta134.  

 Cea mai des folosită printre metodele de constrângere, conform depoziţiior 

foştilor ofiţeri de Securitate, a fost bătaia la tălpi şi palme. Arestatul era legat de 

mâini şi de picioare, iar pe sub legături era trecut un drug de fier. Atârnat de acesta, 

cel anchetat era bătut cu o curea, până la leşin – procedura era numită, cu cinism de 

către anchetatori, rotisor.  

                                                           
131 Documentar privind unele măsuri necorespunzătoare folosite în anchetarea cazului Lucreţiu 

Pătrăşcanu, în Arh. Com. Ex., nr. 264, vol. XX, f. 343-363. 
132 Ibidem, f. 356. 
133 Ibidem, f. 349. 

134 Ibidem, f. 350. 
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 Mijloacele deosebit de brutale nu au fost abandonate decât pentru scurte 

perioade de timp în istoria primelor două decenii ale Securităţii. Atunci când 

protestele internaţionale puteau pune România în situaţii delicate în plan 

internaţional, în special după admiterea RPR în Organizaţia Naţiunilor Unite, se 

ordonau vremelnice îmbunătăţiri ale tratamentelor deţinuţilor din lagăre şi închisori, 

ca şi evitarea deceselor în anchetă. Efectul acestor măsuri nu era de durată, iar 

aparatul Securităţii, destinat prin selecţie şi formaţie represiunii brutale, se întorcea 

după o scurtă vreme, la vechile obiceiuri. 

 

3. Legislaţia cu caracter represiv în România comunistă 

 

 

 În totalitarismul comunist, retorica „duşmanului de clasă” acoperă zone de 

referinţă întinse. Locul rezervat „duşmanului” este esenţial. Deşi toate doctrinele 

extremiste se servesc de principiul cine nu este cu mine este împotriva mea, 

împrumutat din Evanghelie, „nu toate continuă cu cine este împotriva mea trebuie 

să piară şi nu toate dispun de mijloacele statului totalitar pentru a pune în practică 

acest principiu”135. Duşmanul este identificat în interiorul ţării, ascuns sub aparenţe 

paşnice şi inofensive; trebuie depistat şi anihiliat, împotriva lui se poartă „un război 

de exterminare” deplin justificat de aparatul de propagandă, la care este chemată 

întreaga suflare, prin lozinci mobilizatoare care cer „câinilor, o moarte de câine”, 

„să scăpăm de pleava societăţii” – după cum sunau sloganurile anilor stalinismului. 

Principalele prevederi penale cu caracter represiv între 1948 și 1964 au fost 

cuprinse la Titlul I, Crime şi delicte în contra statului din Cartea a II-a, Crime şi 

delicte în special, din Codul Penal al RPR. Cu modificări care ţin de cuantumul 

unor pedepse sau de lărgirea spectrului incriminărilor, acestea au rămas în general 

cu acelaşi conţinut în primele două decenii de regim comunist. Se poate sesiza 

totuşi o drastică înăsprire, care a constat în creşterea atât a pedepselor, cât şi în cea a 

posibilităţilor de acuzare aflate la îndemâna organelor de cercetare penală ale 

Securităţii, operată prin Decretul 318 din 1958136. Nu întâmplător, întrucât în acel an 

s-a petrecut retragerea trupelor sovietice din RPR, pedepse exemplare (fără 

excepţie, condamnarea la moarte) au fost prevăzute la Secţiunea I, înalta trădare, 

articolele 184-188 şi 190-192, care incriminau crima de trădare de patrie, colaborare 

cu duşmanul pe timp de pace sau de război sau divulgarea de secrete privind 

capacitatea de apărare a ţării. Articolul 189 pedepsea tot cu moartea „actul 

incriminat îndreptat contra unui aliat cu care România luptă în comun”137. Anterior, 

                                                           
135 Tzvetan Todorov, Confruntarea cu extrema. Victime şi torţionari în secolul XX, Bucureşti, Editura 

Humanitas, 1996, p. 122. 
136 Publicat în „Buletinul Oficial” nr. 27, 21 iulie 1958. 
137 Codul Penal..., ediţia 1958, p. 101. 
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la aceleaşi articole din Codul Penal, se prevedea ca maximum de pedeapsă munca 

silnică pe viaţă138. Aceeaşi majorare de pedeapsă (de la muncă silnică la 

condamnarea la moarte) s-a operat prin Decretul 318 din 1958, în cazul articolului 

194 din Secţiunea II, Spionajul.  Sunt prevăzute pedepse cu moartea pentru 

spionii străini prinşi pe teritoriul României, iar în paragraful următor al aceluiaşi 

articol este incriminată „transmiterea de secrete statelor străine, organizaţiilor 

contrarevoluţionare sau persoanelor particulare, când acestea sunt în serviciul unor 

puteri străine”139. Acest text a fost introdus în Codul Penal prin Decretul nr. 202 din 

1953, la acea dată pedeapsa maximă prevăzută fiind de 25 de ani140. În urma 

Decretului 318, ea a fost majorată la muncă silnică pe viaţă.  

 Foarte des utilizate în condamnarea opozanţilor politici ai regimului în anii 

de maximă represiune (în intervalele 1948-1952 şi 1957-1959) au fost articolele 

207-218 din Capitolul II privind Crime şi delicte contra siguranţei interioare a 

statului, grupate în Secţiunea I, Atentatul şi complotul contra ordinii constituţionale 

şi sociale a RPR, Secţiunea I bis, Subminarea economiei naţionale şi sabotajul 

contrarevoluţionar, şi Secţiunea II, Alte crime şi delicte în contra siguranţei 

interioare a statului. Articolele din conţinutul acestui capitol al Codului Penal al 

RPR au fost fie adăugite prin Decretul 202/1953, fie modificate în sensul înăspririi 

pedepselor prin Decretele 318/195 şi 1/1959.  Evoluţia în timp a prevederilor 

penale care incriminează acţiunile îndreptate „contra siguranţei interioare a statului” 

este sugestivă. Actele de răzvrătire sau instigare la răzvrătire erau sancţionate 

drastic prin articolele 210-212, ca şi actele de rebeliune, prevăzute şi pedepsite de 

articolele 258-262141. Restul prevederilor părţii speciale din Codul Penal privind 

infracţiunile „contra siguranţei interioare a statului” priveau uzurparea de funcţii sau 

infracţiuni săvârşite de funcţionari ai statului, ofensa adusă drapelului sau „delictul 

contra siguranţei statelor străine, dreptului păcii şi bunelor relaţii internaţionale”. 

 Foarte des utilizate în condamnarea opozanţilor politici ai regimului în anii 

de maximă represiune (în intervalele 1948-1952 şi 1957-1959) au fost art. 207-218 

din Capitolul II privind Crime şi delicte contra siguranţei interioare a statului, 

grupate în Secţiunea I, Atentatul şi complotul contra ordinii constituţionale şi 

sociale a RPR, Secţiunea I bis, Subminarea economiei naţionale şi sabotajul 

contrarevoluţionar, şi Secţiunea II, Alte crime şi delicte în contra siguranţei 

interioare a statului. Articolele din conţinutul acestui capitol al Codului Penal al 

RPR au fost fie adăugite prin Decretul nr. 202/1953, fie modificate în sensul 

înăspririi pedepselor prin Decretele nr. 318/1958 şi nr. 1/1959. Evoluţia în timp a 

                                                           
138 Codul Penal..., ediţia 1955, pp.85-88. 
139 Codul Penal. Text oficial cu modificările până la data de 1 decembrie 1960, urmat de o anexă de 

legi penale speciale, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1960, p. 111 (articolul 194, indice 2). 
140 Publicat în „Buletinul Oficial” nr.15, 14 mai 1953. 
141 Codul Penal..., ediţia 1958, pp. 133-134. 
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prevederilor penale care incriminează acţiunile îndreptate „contra siguranţei 

interioare a statului” este sugestivă. O armă redutabilă împotriva opozanţilor 

regimului s-a dovedit a fi complexul de incriminări prevăzute în paragrafele 

articolului 209. Acest articol care pedepsea „uneltirea contra ordinii sociale” a 

suferit practic cele mai numeroase modificări faţă de forma sa iniţială, ajungând în 

anii de intensificare a represiunii un instrument penal foarte des folosit în 

formularea „concluziilor de învinuire” de către anchetatorii Securităţii. În primul 

Cod Penal al RPR din 1948, uneltirea nu a fost considerată o crimă, ci un delict, 

ceea ce automat modifica regimul pedepsei: se putea administra doar închisoare 

corecţională, o formă de detenţie mult mai uşoară. Erau socotite delicte de uneltire 

contra ordinii sociale şi pedepsite ca atare următoarele infracţiuni: propovăduirea 

prin viu grai a schimbării formei de guvernămînt (închisoare de la 6 luni la 3 ani şi 

interdicţie corecţională de la 1 la 3 ani), propaganda pentru răsturnarea violentă a 

ordinii în stat, constituirea de asociaţii secrete în acest scop sau stabilirea de legături 

cu persoane şi asociaţii din străinătate în scopul uneltirii (fapte pentru care se 

prevedeau închisoare corecţională de la 3 la 7 ani şi interdicţie corecţională de la 3 

la 5 ani). În finalul articolului, prin alineatele 3 şi 4, erau incriminate iniţierea şi 

participarea la „organizaţii de tip fascist, politice, militare şi paramilitare”, respectiv 

propaganda în favoarea acestora – pentru care se riscau pedepse de la 3 la 10 ani 

închisoare corecţională, în cazul propagandei, sau muncă silnică între 15 şi 25 de 

ani, pentru iniţiere sau participare. Prin Decretul nr.469 din 1957142 s-au modificat 

aceste prevederi. S-a renunţat la calificarea uneltirii drept delict, ea fiind socotită în 

noul text infracţiune, iar pedepsele au fost substanţial majorate. Textul prevedea de 

astă dată ca iniţierea, constituirea sau participarea la organizaţii sau asociaţii care 

urmăresc „schimbarea ordinii sociale existente în stat sau a formei de guvernămînt 

democratice” să fie sancţionate cu muncă silnică de la 15 la 25 de ani şi degradare 

civică pe o durată de 5 până la 10 ani. Propaganda în favoarea unei asemenea 

organizaţii sau sprijinul de orice natură acordat membrilor ei se pedepsea, conform 

alineatului 2, cu închisoare corecţională între 3 şi 10 ani, urmată de o interdicţie 

corecţională de 3-5 ani. Tentativa se pedepsea ca şi fapta consumată. Ulterior, prin 

Decretul 318/1958, s-a introdus un nou alineat la acest punct, prin care se pedepseau 

cu muncă silnică între 5 şi 25 de ani, urmată de degradare civică pe timp de 10 ani 

„formele de agitaţie care au avut ori au putut avea urmări deosebit de grave”, iar 

prin Decretul 212/1960 a fost incriminat faptul, la fel de drastic pedepsit, „de a lucra 

prin mijloace violente, pentru a produce teroare, teamă ori dezordine publică, cu 

scop de a schimba ordinea economică sau socială din România”. 

 Severitatea cu care erau pedepsite formele de opoziţie faţă de regimul 

„democrat popular” nu se regăseşte în cazul infracţiunilor de drept comun. Spre 

                                                           
142 ,,Buletinul Oficial”, nr. 26 din 30 septembrie 1957. 
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exemplu, asocierea în vederea comiterii unor crime sau delicte de drept comun era 

pedepsită prin articolul 315 doar cu închisoare corecţională de la 2 la 6 ani. În 

aceeaşi ordine de idei, existau mari diferenţe în modul de pedepsire a furturilor; în 

cazul în care un furt se producea în dauna avutului obştesc, pedeapsa ajungea la 12 

ani, iar prin Decretul nr. 446 din 21 septembrie 1957, promovat în timpul unei noi 

ofensive pentru realizarea colectivizării, se prevedea, pe lîngă pedeapsa cu 

închisoarea, confiscarea totală a averii în cazul unor furturi de cereale „săvîrşite fie 

pe câmp, fie în orice alte locuri”143. 

 Prin Decretul nr. 469 din 30 septembrie 1957, s-a extins incriminarea 

omisiunii şi asupra celor care nu denunţau actele de uneltire contra ordinii sociale, 

prevăzute de art. 209 indice 1, pedeapsa fiind majorată la un cuantum cuprins între 

2 şi 7 ani închisoare corecţională şi interdicţie corecţională între 1 şi 5 ani. După 

numai câteva luni, în plin val de arestări dezlănţuit de Securitate, prin Decretul nr. 

318 din 21 iulie 1958, s-a stabilit că erau culpabili de omisiune de denunţ şi cei care 

nu au adus la cunoştinţa „organelor competente” pregătirea actelor de subminare a 

economiei naţionale sau sabotaj, pedeapsa fiind şi ea majorată: închisoare 

corecţională între 3 şi 10 ani. Mai mult, se stipula că „actele pregătitoare” ale 

omisiunii denunţului „se pedepsesc ca şi infracţiunea consumată”, iar prin art. 230 

alineatul 2 primeau aceeaşi pedeapsă cu făptuitorii „complicii, tăinuitorii şi cei care 

vor fi favorizat pe infractori”. Totodată, începând cu 1957, art. 228 conţinea invitaţii 

mult mai deschise la delaţiune şi colaborare cu organele represive faţă de cele 

prevăzute în Codul Penal din 1948. Astfel, prin Decretul nr. 469, s-a dispus să fie 

scoase de sub urmărire penală „persoanele care, mai înainte de orice urmărire, vor fi 

înştiinţat autorităţile competente sau care, chiar după ce culpabilii au fost 

descoperiţi sau după ce s-a început urmărirea, au înlesnit arestarea acestora”, iar 

prin Decretul nr. 1/1959 „generozitatea” organelor în cazul denunţătorilor avea să se 

extindă, în urma introducerii articolului 231: „nu se pedepsesc acei care, făcând 

parte dintr-un complot, îl denunţă autorităţilor, mai înainte de a fi fost descoperit şi 

de a se fi început săvârşirea faptei proiectate”. În acelaşi text de lege, incriminarea 

omisiunii de denunţ de la art. 228 a fost practic extinsă asupra nedenunţării tuturor 

infracţiunilor cu caracter politic, iar la pedeapsa condamnării cu închisoarea de la 3 

la 10 ani s-a adăugat şi interdicţie corecţională între 1 şi 5 ani. În 1988 situația 

dosarelor instrumentate de Securitate în cele două județe se prezenta astfel144: 
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143 Codul Penal…, ediţia 1958, p. 32. 
144 ACNSAS, fond D, dosar  120, vol. 2, f. 136. 
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BIOGRAFIA LUI HOSSU-LONGIN FRANCISC 
 

Prof. Doina LAȘIȚĂ 

Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva 

 

 

 

 

HOSSU-LONG1N Francisc, se naste la 2 oct. 1847, comuna Zam judetul 

Hunedoara- moare in 12 febr. 1935, Deva (?). Memorialist.Fiul lui Minai Lupu 

Hossu, functionar, si al Luizei sau Aloizei (n. Pandak). Studii primare la Deva, 

Orastie si Beius sijiceale la Beius, Alba Iulia, Cluj si Orastie. intre 1868 si 1872 

urmeaza dreptul la Pesta, dupa care se stabileste ca avocat la Deva. Membru al Soc. 

„Petru Maior", in timpul studentiei, si al Astrei. Membru in comitetul de conducere 

al Partidului National Roman, aparator in procesul Memorandului.  

            A lucrat in redactiile revista Familia si Gura satului, in care publica si 

materiale literare sau de informatie generala (unele semnate cu pseudonimul 

Letitia). A mai colaborat la Calicul, Gazeta ilustrata, Ga-zeta Transilvaniei si 

Transilvania. Amintiri din viata mea, scrise la batrinete. donate Bibliotecii Centrale 

Universitare din Cluj-Napoca si publicate postum (1975), reconstituie, fara pretentii 

literare, dar cu savoarea autenticitatii, moravuri si intimplari caracteristice vietii 

transilvanene din a doua jumatate a veacului trecut, oferind si un interesant material 

documentar istoric. 

 Scrise aproximativ intre 1923 si 1932, Amintiri din viata mea (1975) sint 

constituite in cea mai mare parte din capitole de dimensiuni relativ egale, consacrate 

fiecare unei etape biografice sau unei intimplari reprezentative din punctul de 

vedere al destinului individual al autorului. Ele se refera mai ales la anii copilariei si 

ai tineretii (1850-l872), capitolul final, privitor la pribegia din 1916, situindu-se cu 

totul in afara planului fundamental al textului. Amintirile sint interesante nu atit prin 

informatiile exacte cu privire la anumite evenimente (desi pot fi exploatate si sub 

acest aspect), cit prin recrearea ambiantei si prin marturia pe care o ofera despre 

procesul de formare a constiintei unui intelectual transilvanean din secolul trecut.       

Stilul este de o deplina simplitate, fara nici o autocomplacere sau 

dulcegarie. Autorul crede in valoarea pedagogica a faptului in sine, a experientei de 

viata cistigata personal sau imaginata in deplina libertate pe baza unor informatii 

comunicate cu detasare si obiectivitate. II. Francisc Hossu Longin se numara printre 

acei memorialisti ca-re-si accepta copilaria si adolescenta si, desi ar fi avut motive 

s-o taca, nu pozeaza in nici un moment in victima a destinului sau a oamenilor.  

             Peste Amintirile sale pluteste o usoara nostalgie creata de sentimentul 

trecerii vremii, dar mai ales un zimbet impacat, seninatatea celui care s-a detasat 
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prin timp si prin intelepciune de impresiile prea acute, desi n-a uitat nimic din 

conturul intimplarilor si-i vede inca cu precizie pe oamenii care l-au legat de ele. 
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TEMNIŢELE ROMÂNEŞTI SAU BUCURIA 

SUFERINŢEI CREATOARE 

 

Prof. Mihaela PAVĂL, 

Liceul Vasile Conta Târgu Neamț 

 

Cu siguranţă pentru cei mai mulţi dintre tinerii de astăzi este oarecum greu 

să înţeleagă ce au însemnat cu adevărat anii comunismului, mai ales cum au fost 

trăiţi de aceia care au îndurat prigonirea, detenţia şi izolarea. Este dificil de înţeles, 

în contextul actual al unei societăţi aparent libere, că s-a încercat înăbuşirea trăirilor 

unei generaţii. Însă nici cei care au încercat să ascundă adevărul nu au înţeles că pot 

acoperi cu pământ sau pietre doar trupurile neînsufleţite ale eroilor acestui neam, 

dar nu şi sufletele lor. În perioada comunistă, cu siguranţă suferinţele au fost 

enorme şi nedreptăţile strigătoare la cer, iar în această încleştare de ideologii şi de 

arme, au murit milioane şi milioane de oameni.145 

În Dicţionarul explicativ al limbii române, comunismul este definit astfel: s. 

n. 1. Sistem social, politic și economic constituit pe principiul abolirii proprietății 

private și al instaurării proprietății colective asupra mijloacelor de producție și de 

schimb. 2. Mișcare care dorește să implementeze acest sistem. 3. Ideologie care 

promovează acest sistem. 

O definiţie care nu poate, însă, cuprinde lacrimile, strigătele, durerea şi 

umilinţa celor care au fost întemniţaţi. Acest curent politic a fost mai mult decât 

atât, a fost un sistem malefic ce are structura şi modul de funcţionare foarte 

asemănătoare cu o religie. Valorile pe care le-a promovat au evidente conotaţii 

negative dacă le raportăm la o viziune creştină. Modul de implementare a fost bazat 

pe două coordonate: mistificare şi teroare. Cu rădăcini în mişcările socialiste şi 

anarhiste, comunismul a apărut între ideologiile politico – filozofice, sub apanajul 

egalitarismului şi bunăstării generalizate, dar purtând în substratul discursului său 

elemente cu evidente conotaţii malefice. 

Părintele Iustin Pârvu numea comunismul “cea mai mare erezie şi cea mai 

mare aberaţie a normalului din viaţa lumii”146, Aspazia Oţel Petrescu vorbea despre 

“ateizare” şi “apostazie”147, ce presupuneau “o reducere la materie”, oferind 

                                                           
145 În volumul Holocaustul roşu, autorul Florin Mătrescu prezintă numărul total al crimelor 

comunismului internaţional: 140 de milioane de morţi, dintre care 891300 de victime sunt români., 

apud Traian Popescu, File din procesul comunismului, Editura Scara, Bucureşti, 2004, p. 118;  
146 Graţia Lungu Constantineanu, Părintele Iustin Pârvu, Viaţa şi învăţăturile unui mărturisitor, Iaşi, 

2008, p. 141; 
147 Aspazia Oţel Petrescu, Cu Hristos în celulă, Volum coordonat de Danion Vasile, Editura Meditaţii, 

Bucureşti, 2012, p.21; 
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oamenilor în loc de credinţa în Dumnezeu, “o idolatrizare a creaţiilor omului nou 

communist”148.  

Mărturiile celor care au supravieţuit, ale familiilor lor, ale celor care i-au 

cunoscut sunt tulburătoare! Sub regimul comunist s-a dus în România o amplă 

acţiune de distrugere a gândirii şi a gânditorilor, s-a urmărit exterminarea elitei la 

scară naţională şi s-a lucrat intens la instaurarea şi apoi menţinerea erei ticăloşilor, 

cum o numeşte Marin Preda în Cel mai iubit dintre pământeni. Într-o asemenea eră 

nu era voie să existe personalităţi, nici indivizi ca persoane distincte, ci numai un fel 

de „om de tip nou”, lipsit de personalitate şi individualitate, un om care să se piardă 

total în turmă, într-o colectivitate amorfă.149 În infernul comunismului erau topite nu 

numai personalităţile prezentului, ci şi ale trecutului. S-a recurs la rescrierea istoriei, 

la falsificarea trecutului şi la distrugerea prezentului.  

 
Închisorile erau instituţii ale fricii şi terorii, în care au suferit cei ce luptau 

pentru dreptate şi libertate naţională. Cu timpul, acestea deveniseră supraaglomerate 

şi apoi neîncăpătoare. Din acest motiv s-au improvizat edificii care aveau alte 

destinaţii, lagăre, centre de exterminare sau azile psihiatrice, toate foarte bine 

organizate. Astfel, la Aiud sau „cetatea morţii” era închisoarea intelectualilor, la 

Piteşti, unde a fost răstignită o generaţie, era închisoarea studenţilor, la Târguşor 

închisoarea elevilor, la Sighetu Marmaţiei închisoarea demnitarilor, Gherla era 

supranumită „împărăţia morţii”, Jilava, „închisoarea subterană”, Periprava, 

„cimitirul de la capăt de ţară”, Mislea sau Miercurea Ciuc erau închisorile de 

femei.150 Astfel, în perioada dintre anii 1947-1964, în România au existat peste trei 

                                                           
148 Vasilică Militaru, Biserica din temniţă: mărturisire şi jertfă creştină în închisorile comuniste, 

România 1948-1964, Editura Vicovia, Bacău, 2008, p. 33; 
149 Prof. Dr. Nuţu Roşca, Închisoarea elitei româneşti, Compendiu, Tipar ASKA GRAFIKA Sighetu 

Marmaţiei, 2006, p. 12; 
150 Matei Marin, Fericiţi cei prigoniţi, martiri ai temniţelor româneşti, Editura Bonifaciu, Bucureşti, 

2008; 
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sute de închisori. Nici nu se putea altfel, dacă numai în noaptea de 14/15 mai 1948 

au fost arestaţi 15 000 de membri şi presupuşi susţinători ai Mişcării Legionare, iar 

din centrele universitare Iaşi, Bucureşti şi Cluj au fost arestaţi 1000 de studenţi.  

Aceştia, ca şi cei ce au urmat, au fost supuşi unor condiţii de nedescris: 

lanţuri purtate zi şi nopte, mizerie, lipsa căldurii, aglomeraţia sau, dimpotrivă, 

izolarea, mirosul, umezeala, regimul alimentar aspru, setea. Motivele erau uluitoare: 

trimiterea unui mesaj, libertatea de a cânta sau recita, interpretarea greşită a unei 

mişcări, simplul fapt de a te rezema de un perete, în condiţiile în care în timpul zilei 

deţinutul trebuia să stea numai în picioare.   

O altă metodă folosită împotriva deţinuţilor a fost munca forţată. Condiţiile 

de muncă din lagărele şi coloniile comuniste au fost dintre cele mai dure. Deţinuţii 

erau puşi să muncească până la epuizare, în condiţiile în care normele erau mărite 

de la o zi la alta, iar hrana era un fel terci, lipsit de proteine. Neîndeplinirea normei 

zilnice atrăgea pedepsirea ,,leneşului“ prin bătaie la şezutul gol, atârnarea lui cu 

capul în jos sau aruncarea lui la carceră. La începutul anilor 1950, în lagăre ,,lucrau“ 

aproximativ 80.000 de oameni, dintre care 40.000 la Canalul Dunăre-Marea Neagră. 

De asemenea, lagăre de muncă forţată şi centre de deportare au existat în întreaga 

ţară, dar cele mai multe se aflau în partea sud-estică a Câmpiei Române şi sudul 

Dobrogei (Salcia, Urleasca, Sălcioara, Jegalia, Perieşi, Grădina, Satul Nou etc.)151. 

Aceste adevăruri au ieşit la iveală după 1990, când memorialistica 

represiunii comuniste a erupt în cultura română cu forţa unui vulcan, unele estimări 

înregistrând apoximativ 2000 de volume memorialistice. Aceasta arată nevoia acută 

de adevăr, de autentic, dar mai ales, de purificare, deoarece adevărul, oricât de crud, 

cunoscut până la capăt şi asumat, înseamnă purificare. În închisori s-a scris, ceea ce 

dovedeşte capacitatea oamenilor de a transfigura prin creaţie, credinţă şi iubire, cele 

mai sumbre constrângeri ale destinului şi de a descoperi „puterea în slăbiciune” şi 

chiar „convertirea la poezie”. Pentru unii deţinuţi, viaţa de după eliberare a părut 

mai ternă şi tristă decât anii de puşcărie, deoarece inspiraţia pur şi simplu a secat. 

Încărcătura de sensuri, viziunile, interogaţiile, zbaterea spirituală, sufocarea, 

chemarea şi cearta cu Dumnezeu, dorul, dezamăgirea s-au pierdut în lipsa de 

entuziasm faţă de lumea aşa-zis liberă.  

Mircea Eliade, preocupat toată viaţa de relaţia omului cu Divinitatea, în 

Jurnalul său, se întreba cum totuşi s-a putut face literatură în lagărele în care 

„demenţa şi bestialitatea nu erau întrecute decât de grotesc şi de absurd”152. 

Şi totuşi, Radu Gyr, Nechifor Crainic, Vasile Voiculescu, Caraion, Valeriu 

Gafencu, Gabriel Ţepelea, Corneliu Coposu, Mircea Ionescu – Quintus sau 

Demostene Andronescu au reuşit să creeze versuri emoţionante sub presiunea 

                                                           
151 A.M.J., fond penal, dos. nr. 113668, vol. II, f. 217; 
152 Mircea Eliade, Jurnal, vol. I şi vol. II, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993; 
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detenţiei. Supravieţuitorii lagărelor afirmau că au descoperit o nouă condiţie 

umană în închisoare, că acolo s-au convins că omul este şi altceva decât crezuseră 

până atunci, că „înţelesul adânc şi viu al experienţei câştigate prin suplicii nu se 

poate explica printr-o logică îngustă”153, că există o realitate spirituală şi anumite 

stări ce nu pot fi descrise.  

Aceştia au dovedit, astfel, puterea creştinismului, care este biruinţă prin 

suferinţă şi iertare! La înţelepciunea iertării au ajuns şi trăitorii temniţelor comuniste 

din România. Dovada este lipsa reacţiilor de răzbunare de după Revoluţie. „Să nu 

ne răzbunaţi!” au fost cuvintele testamentare ale lui Mircea Vulcănescu în timp ce 

murea răpus de boală şi suferinţă în închisoarea de la Aiud. Mai mult, cea mai 

zguduitoare rugăciune a lui Petre Ţuţea a fost „Îţi mulţumesc, Doamne, că mi-ai 

oferit onoarea să sufăr pentru neamul meu!” 

Poate în acest an, mai mult decât oricând, este nevoie să scoatem din 

întuneric eroii care au fost interzişi în perioada comunistă. Poate acum, mai mult 

decât altădată, avem datoria de a face cunoscută poezia şi de a dovedi că aceasta are 

forţa de a depăşi barierele timpului. Poate.... 

 

      Psalm IV 

 

Demostene Andronescu, volumul Peisaj lăuntric 

 

Destul!... Opreşte, Doamne, căderea, 

Sau poate degeaba mă rog, că lumea 

Ţi-a scăpat din mâini 

Şi-aştepţi, ca şi mine, să se-mplinească minunea! 

La început ai spus să se facă lumină, şi s-a făcut; 

Azi lumea rătăceşte prin beznă 

Şi-aşteaptă de la Tine lumină, 

Şi lumina nu vine. 

Odată ai poruncit să se retragă apele, 

Şi, la porunca Ta, apele s-au retras; 

Azi lumea se-neacă şi-aşteaptă de la Tine  

Cuvântul, 

Şi Cuvântul nu vine. 

 

Opreşte, Doamne, căderea, 

Porunceşte să se facă lumină, 

Să se retragă apele răului, 

                                                           
153 Aspazia Oţel Petrescu, op. cit.,  p.130. 
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Şi, dacă e nevoie, ia-Ţi crucea 

Şi urcă din nou pe Golgota, 

Căci se găsesc şi acum şi ucenici să Te vândă,  

Şi preoţi să-Ţi pună cunună de spini, 

Şi tâlhari să Te însoţească, 

Şi cine să Te împungă între coaste 

Ca să primească binecuvântare. 

Sau, poate, degeaba mă rog, 

Căci lumea Ţi-a scăpat din mâini 

Şi-aştepţi, ca şi mine, să se-mplinească minunea.  
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CORNELIU COPOSU- SIMBOL AL DEMOCRAȚIEI ROMÂNEȘTI 

 
prof. Silvia ROMAȘCANU,  

Școala Gimnazială ,,Costache Antoniu” Țigănași, Iași 

 

Motto:  

,,Cred că pentru tânara generație de azi, cel mai important lucru pentru a înțelege 

trecutul este să i se ofere pilda unui prezent mai bun.” 

                                                                                                           Corneliu Coposu 

 

 Cu modestie și responsabilitatea dascălului fidel principiului că la baza 

predării lecțiilor de istorie trebuie să ne conducă adevărul, mă simt datoare față de 

elevi și colegi, să reînvii la an centenar, personalitatea marelui om politic-Corneliu 

Coposu. 

 In  spațiul public si instituțional la Centenarul Marii Uniri, ne confruntăm 

cu un culoar al declarațiilor politicienilor, altul al marketingului pe o piață liberă, al 

comercianților, altul al mass-mediei cu accente și tendințe, și, inevitabil un culoar al 

istoricilor-datori să vegheze la păstrarea și transmiterea adevărului istoric. 

Corneliu Coposu (,,Bărbatul de stat, omul cu principii, liderul autentic”), 

oamenii s-au încăpăținat să nu-l asculte… .Corneliu Coposu a devenit un simbol, 

pare că nimeni n-a reușit să-l ia drept model… .  

Născut la 20 mai 1914, în localitatea Bobota, Sălaj, și decedat la 11 

noiembrie 1995, București, se împlinesc 104 ani de la nașterea sa, și 23 de ani de la 

trecerea sa în neființă.  

Corneliu Coposu a fost un politician român, liderul opoziției din România 

postcomunistă.  

  Absolvent de drept și ziarist, om de încredere al liderului național-țărănist 

Iuliu Maniu (secretar), Coposu a fost membru al Partidului Național Țărănesc până 

la interzicerea acestuia în 1947, iar ulterior a fost deținut politic în condiții foarte 

aspre timp de 17 ani, în faza stalinistă a regimului comunist din România. 

 După Revoluția din 1989 a reîntemeiat oficial PNȚ sub numele de Partidul 

Țărănesc Creștin Democrat și a fost președintele PNȚCD-ului, al cărei prim 

președinte a fost. Corneliu Coposu a fost ales senator în Parlamentul României în 

1992. 

 Discursul liderului PNȚCD de la 1 decembrie 1990 ne demonstrează calități 

politice de neegalat pentru care noi ca popor nu eram încă pregătiți. Întrebarea e: 

acum suntem dispuși să corectăm nedreptatea făcută atunci? 

Să ne aducem aminte discursul omului politic Corneliu Coposu din 1 decembrie 

1990; 
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 ,,Onorată Adunare Națională, românii din Transilvania au trăit veacuri lungi 

și grele, prin puterea credinței și a conștiinței în dreptul lor nepieritor de stăpânire, 

împărțiți între patru împărății, dar nu au fost despărțiți niciodată în sufletul, în 

tradiția și în limba lor. Puterea tradiției a ținut aprinsă scânteia dragostei de neam și 

încrederea în destinul românesc. Patrimoniul lor spiritual, de supremă valoare, a fost 

dorul de unire, care l-au strecurat într-o dreapta biruință. Peste toate neajunsurile și 

suferințele seculare, sufletul românesc neumilit și neînfrânt, a realizat la 1 

decembrie 1918 mult râvnita unitate națională. Drumul istoriei noastre a fost trudnic 

și anevoios. De când trăim aici, din epoca de piatră, am cunoscut puține zile senine. 

Înfrângerile nu ne-au ocolit. De multe ori s-au năruit cerurile peste noi, am plătit 

amarnice tributuri, dar am fost convinși că un popor nu poate fi învins în lupta lui 

pentru libertate!” 

A fost probabil singurul autentic om de stat pe care l-a avut România într-un 

sfert de secol. Și este singurul reper autentic. Singurul om de stat niciodată într-o 

demnitate publică, într-o mare de politicieni mărunți și viscerali care au acaparat 

toate demnitățile publice ale acestei țări. 

De ce a fost Corneliu Coposu un autentic om de stat? Pentru că a avut acele 

componente esențiale care definesc această statură: verticalitate, viziune, capacitate 

de sacrificiu, măsură și integritate. 

,,Negociem orice, dar nu negociem principii,, - au fost poate cele mai memorabile 

vorbe ale senatorului, care îl definesc pe deplin. ,,Da, trebuie făcute unele 

compromisuri, pentru că trebuie să fim realiști și pragmatici, dar acele 

compromisuri nu pot să fie de fond, nu pot să denatureze însuși sensul luptei, iar 

limita aceasta nu trebuie trecută cu nici un chip.,” 

Dar, ca să gândești așa, trebuie să ai în primul rând principii. Câți politicieni 

români le au cu adevărat? În activitatea câtor politicieni români poți să vezi o linie 

roșie niciodată trecută, cu nici un preț? Eu nu am văzut-o la nici unul dintre cei care 

au fost la vârful politicii românești în ultimii 25 de ani. Toți au împins compromisul 

mult dincolo de limita a tot ceea ce ei înșiși definiseră drept principii. Și mă tem că 

problema marilor noștri demnitari nu este încălcarea principiilor, ci lipsa lor, la fel 

ca diferența dintre imoralitate și amoralitate. 

Corneliu Coposu nu a dorit nimic pentru sine. El este un reper nu numai 

pentru simpatizanții lui de atunci ci și pentru societatea românească. De ce a rămas 

unic Corneliu Coposu? Pentru că a fost educat într-un spirit ucis de comuniști.  

Pentru că implementa cultura solidă cu onoarea, demnitatea, bunăvoința, 

credința și patriotismul.  

Când se va mai găsi un politician care să reunească aceleași calități, vom 

putea vorbi din nou despre oameni de stat români. Până atunci, ne mulțumim cu 

politicieni. 
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Plecând de la ceea ce s-a scris despre Corneliu Coposu, trebuie să amintim 

câteva păreri pertinente: 

,,Corneliu Coposu nu va dispărea atâta vreme cât în România vor exista luptă și 

viață politică. Pentru că a fost un simbol, iar simbolurile nu dispar atâta vreme cât 

este nevoie de ele. Iar de amintirea lui Corneliu Coposu va fi nevoie cât vor exista la 

noi moravuri balcanice, șmecherie, duplicitate, politicianism. Din păcate, misiunea 

lui Corneliu Coposu va fi, deci, de lungă durată. Va fi un simbol care va deranja pe 

toată lumea deopotrivă: pe cei de la putere, care vor avea insolența să încerce să și-l 

anexeze postum, (așa cum au obișnuit să procedeze cu toate victimele lor, de la 

Brâncuși la Brătieni, și de la Enescu la Maniu), dar și pe cei ce se prefac a face (sau 

fac) o opoziție de fațadă. Va fi reperul moral de amintirea căruia vor trebui mereu să 

se teamă: răii și bunii, cei cu conștiința murdară și cei ce se pretind cinstiți; 

dușmanii lui de moarte și cei ce i se consideră discipoli.” (Ana Blandiana) 

,,Ceea ce doresc să subliniez este faptul că, în ciuda unei rigidități și a unor poziții 

inflexibile, domnul Coposu nu evita dialogul, demonstra maturitate, 

responsabilitatea și înțelegere în fața unor momente dificile. Mai mult, am găsit 

înțelegerea dânsului în abordarea unor probleme importante pentru țară-cum au fost 

eforturile pentru integrarea României în NATO și UE sau negocierile pentru 

încheierea Tratatului cu Ungaria.” 

,,L-am respectat, de aceea, pentru tăria credinței sale în virtuțile și valorile 

democrației, pentru modul demn în care a înțeles să se manifeste în spațiul public, 

fiind un exemplu de slujire responsabilă a unui ideal. A suferit mult în perioada 

totalitară, pentru că nu a abdicat de la principiile sale. 

Aduc omagiul meu memoriei omului și liderului politic Corneliu Coposu, 

cel care rămâne un punct de referință pentru clasa politică românească.” (Ion 

Iliescu) 

Corneliu Coposu nu a fost nici președintele României, nici ministru, nici 

academician. Nu a beneficiat de nici unul din avantajele pe care le au acum mai 

marii zilei. Nu a avut girofar, nu a stat într-o casă de protocol, construită de 

Ceaușescu, nu s-au oprit coloanele de mașini când a trecut el, nu a avut SPP-iști. Cu 

toate acestea, el a fost adevăratul conducător al României.  

Autenticitatea sa rămâne o constantă și o pildă pe care suntem datori să o 

punem temelie la democrația românească. 

Fără pretenția de a epuiza subiectul abordat, dar convinsă că poate fi un 

punct de pornire, las spațiu de final celui evocat… 

 

Rugă 

 

Cerne Doamne liniștea uitării 

Peste nesfârșita suferință 
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Seamănă întinderi de credință 

Și sporește roua îndurării. 

Răsădește Doamne dragostea și crinul 

În ogorul năpădit de ură 

Și așterne peste munți de zgură 

Liniștea, iertarea și seninul.  

(Corneliu Coposu) 
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CEAUȘEȘCU, RELAȚIILE CU F.M.I. ȘI CRIZA DIN ULTIMUL 

DECENIU COMUNIST 

 
Prof. Simona-Elena BĂLAN 

Liceul „Vasile Contaˮ Tîrgu Neamț 

 

 
La începutul anilor ’70, Nicolae Ceauşescu a încercat să găsească bani 

pentru finanţarea industriei româneşti pe piaţa occidentală de capital. Credea că 

marile trusturi bancare vor aprecia poziţia lui dizidentă în blocul comunist şi vor 

trata preferenţial România. S-a înşelat deoarece bancherii capitalişti nu doreau să 

facă afaceri în pierdere, solicitând dobânzi la nivelul celor practicate de piaţa liberă. 

Ceauşescu s-a văzut astfel obligat să reevalueze ofertele de finanţare lansate în 

trecut de Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi de Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca Mondială). La începutul anului 1971, Nicolae 

Ceauşescu a fost nevoit să reducă în mod semnificativ importurile de tehnică de 

luptă şi echipamente militare. Apoi, la nivelul întregii ţări au fost adoptate măsuri de 

limitare a importurilor de utilaje, tehnică şi echipamente industriale – în special din 

Occident. 

           Deranjat în mod evident de solicitările şi insistenţele miniştrilor, Nicolae 

Ceauşescu a declarat, la 6 iulie 1971, în cadrul şedinţei Comitetului Executiv al CC 

al PCR: "Să fie clar că economia nu mai suportă importurile acestea (...) ştim bine 

că stăm rău cu balanţa (de plăţi externe) şi într-adevăr, să introducem lucruri noi, 

superioare, dar să îmbunătăţim balanţa, nu să mărim importul ca să o înrăutăţim. 

Aceasta este o concepţie inadmisibilă în economie". Totodată, putem afirma că 

ideea exprimată tranşant de Nicolae Ceauşescu, la 6 iulie 1971, de a se fura şi copia 

utilaje şi tehnologii de fabricaţie străine, s-a aplicat în primul rând în cadrul 

industriei naţionale de apărare. Dovada cea mai elocventă a fost oferită la 5 

noiembrie 1973 chiar de Nicolae Ceauşescu: "Trebuie să punem la punct industria 

aceasta de război, să putem ieşi şi la export cu aceste materiale. Trebuie să elaborăm 

un program cu care să ieşim din orice licenţă şi aprobare de la alţii pentru a putea 

ieşi şi noi la export. În felul acesta ne vom putea şi înnoi, aşa cum face toată lumea. 

(...) În al doilea rând, trebuie să ieşim la export şi pentru aceasta, în primul rând, 

trebuie să ieşim din licenţele sovietice. Pentru unele din produse să cerem să ridice 

şi embargoul, în afară de ţările din NATO". 

 Documentele întocmite de autorităţile comuniste de la Bucureşti relevă şi 

faptul că, la începutul anilor ’70, întreprinderile româneşti au apelat în mod constant 

la credite bancare pentru a-şi îndeplini planurile economice. Din păcate, în 

condiţiile aplicării sistemului de planificare centralizată a economiei, eficienţa 

scăzută înregistrată de unităţile economice româneşti nu a permis restituirea tuturor 
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fondurilor primite de la bănci şi a dobânzilor corespunzătoare. Reluarea proceselor 

de producţie a început să se realizeze din ce în ce mai des printr-un nou apel la 

creditele bancare. Concomitent, plata unor datorii faţă de bănci a fost amânată. Iar 

salariile angajaţilor au fost plătite de cele mai multe ori fără să se ţină cont de renta-

bilitatea muncii din unităţile respective. Treptat, blocajul economic în care se 

găseau anumite întreprinderi – care aveau randamente extrem de reduse, dar pri-

meau în continuare credite de la bănci – s-a răspândit. Acesta a afectat atât 

activitatea de creditare bancară – prin diminuarea resurselor puse la dispoziţia 

întreprinderilor rentabile, cât şi unităţile economice rentabile – care depindeau de 

produsele realizate parţial în întreprinderile cu probleme economice şi de creditele 

acordate de bănci. 

Tratativele cu FMI şi Banca Mondială începuseră în anii 1967-1968, când 

experţii celor două instituţii vizitaseră neoficial Bucureştiul pentru a-i prezenta lui 

Ceauşescu avantajele aderării. Primele discuţii oficiale s-au ţinut în perioada 3-5 

iulie 1968. Pierre-Paul Schweitzer (director general al FMI) şi Robert McNamara 

(preşedinte al Băncii Mondiale) veniseră în Bucureşti cu ocazia reuniunii 

Comitetului de Coordonare şi Programare al ONU.  

În timpul vizitei, înalţii oaspeţi au fost invitaţi pentru consultări la Ministrul 

de Finanţe şi la Banca Naţională a României. După discuţiile tehnice de la 

ministere, Schweitzer şi McNamara au fost oaspeţii lui Nicolae Ceauşescu la Palatul 

Consiliului de Stat. Convorbirile oficiale din 1968 nu s-au concretizat printr-un 

acord. Partea română s-a informat despre obligaţiile şi avantajele aderării la FMI şi 

Banca Mondială. România nu era prima ţară socialistă care intra în legătură cu FMI 

şi Banca Mondială. Uniunea Sovietică semnase în decembrie 1945 actul de fondare 

a celor două organisme financiare. Guvernul de la Moscova nu a ratificat însă 

documentul, ca urmare a tensionării relaţiilor politice dintre Est şi Vest. În contextul 

Războiului Rece din FMI şi Banca Mondială s-au mai retras Polonia (1950), 

Cehoslovacia (1954) şi Cuba (1964). Ungaria iniţiase discuţii de aderare în anii ’60, 

însă negocierile se blocaseră. 

Ceauşescu i-a contactat din nou pe Schweitzer şi McNamara în octombrie 

1970, în timpul vizitei la New York cu ocazia sesiunii jubiliare a ONU. Corneliu 

Bogdan, ambasadorul României în SUA, a fost trimis la sediile celor două instituţii 

pentru a prezenta dorinţa lui Ceauşescu de a începe negocierile de aderare. Pierre-

Paul Schweitzer şi Robert McNamara au fost încântaţi de veste, declarând că vor 

susţine personal cauza României pe lângă statele membre ale FMI şi Băncii 

Mondiale. Însă negocierile oficiale trebuiau iniţiate de partea română . 

În lunile următoare, experţi din Ministerul de Finanţe, Ministerul 

Comerţului Exterior, Ministerul Afacerilor Externe, Banca Naţională şi Banca 

Română de Comerţ Exterior s-au deplasat în Statele Unite pentru a cunoaşte 

avantajele aderării. Fondul Monetar Internaţional acorda împrumuturi pe termen 
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scurt (0-5 ani), cu o dobândă avantajoasă de 0, 5% pe an. FMI-ul nu finanţa 

investiţii, furnizând credite doar pentru reglarea balanţei de plăţi (aşa-zisele 

împrumuturi de trezorerie). Planuri de dezvoltare (construcţia de hidrocentrale, 

regularizarea cursurilor unor ape, sisteme de irigaţii, construirea unor căi de 

comunicaţii) erau susţinute de Banca Mondială. Ţările membre primeau sume 

cuprinse între 15 şi 200 milioane de dolari, cu o dobândă de 7, 25% pe an, 

rambursabile după cinci ani. Cele două instituţii funcţionau dependent una de alta 

deoarece. Puteau adera la Banca Mondială numai statele membre ale FMI. 

Prezidiul Permanent al CC al PCR a aprobat începerea negocierilor oficiale 

în iulie 1971, în baza „politicii externe a PCR privind dezvoltarea relaţiilor cu toate 

statele, indiferent de sistemele lor politice“ . Ceauşescu le-a recomandat 

negociatorilor să obţină încă de la început compensaţii pentru eforturile valutare ale 

României. FMI şi Banca Mondială i-au satisfăcut dorinţa liderului PCR, promiţând-

ui că România putea participa la licitaţiile internaţionale pentru proiectele finanţate 

de Banca Mondială în ţările în curs de dezvoltare.  

Drept „răsplată“, Ceauşescu i-a tras în piept pe funcţionarii Fondului. În 

discuţiile oficiale, România a prezentat statisticile publicate în presă privind 

rezervele valutare şi de aur. Secretarul general al PCR le-a impus negociatorilor 

români să păzească cu stricteţe secretele economiei. 

Scopul lui Ceauşescu a fost obţinerea unor credite cu dobânzi cât se putea 

de mici. În acest scop, în primăvara anului 1972 România s-a adresat instituţiilor 

internaţionale pentru a obţine statutul de stat în curs de dezvoltare. Guvernul de la 

Bucureşti argumenta că românii aveau un venit anual pe cap de locuitor sub 500 de 

dolari, iar populaţia ţării trăia în mediul rural în proporţie de peste 50%. FMI şi 

Banca Mondială au acceptat să trateze România drept ţară în curs de dezvoltare şi a 

practicat o politică preferenţială a dobânzilor. Aranjamentele finale s-au stabilit la 

Bucureşti în vara anului 1972, la sediul Ministerului de Finanţe. Delegaţia FMI a 

fost condusă de L.A. Wittome, directorul pentru Europa al Fondului . Prezidiul 

Permanent al CC al PCR a aprobat condiţiile de aderare la 21 august 1972. Anterior, 

Ceauşescu mai făcuse o ultimă intervenţie cu iz de înşelătorie. În operaţiunile cu 

FMI şi Banca Mondială, leul era cotat la 16 unităţi pentru un dolar american, în 

condiţiile în care pentru calcularea venitului naţional se opera un curs de 20 de lei 

pentru un dolar . 

Decizia de aderare la FMI şi Banca Mondială a fost supusă formal 

dezbaterii comisiilor permanente ale Marii Adunări Naţionale. Deputaţi au primit 

vestea cu aplauze. Cu o excepţie notabilă. Constantin Pârvulescu, binecunoscut 

pentru poziţia pro-sovietică, l-a întrebat pe ministrul de Finanţe dacă ştia în ce bagă 

România. Pârvulescu se „temea“ că ţara va pierde din suveranitate. Pentru a-l linişti 

pe înfocatul ilegalist, Florea Dumitrescu s-a angajat că „va sluji interesul naţional în 

relaţia cu FMI şi BIRD“. Florea Dumitrescu n-a avut de înfruntat doar criticile lui 
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Constantin Pârvulescu. Ceauşescu l-a desemnat pe ministrul de Finanţe să-i anunţe 

oficial pe partenerii socialişti despre aderarea României la FMI şi Banca Mondială 

cu prilejul unei reuniuni la Moscova. Guvernul de la Bucureşti a fost acuzat de 

„ţările frăţeşti“ că sabota interesele socialismului, subordonând România „marii 

finanţe“ capitaliste. Dumitrescu susţine că atitudinea colegilor est-europeni era doar 

de ochii sovieticilor. În discuţiile private, omologii săi l-ar fi întrebat cum a reuşit să 

încheie acordurile cu FMI şi care erau avantajele aderării. 

La 28 noiembrie 1972, Pierre-Paul Schweitzer şi Robert McNamara au 

anunţat oficial guvernul de la Bucureşti că FMI şi Banca Mondială acceptaseră 

aderarea României. Dintre ţările membre s-a opus doar Vietnamul de Sud, iar alte 

câteva state s-au abţinut. Votul larg în favoarea României încununa strategia lui 

Ceauşescu de a colabora cu toate statele lumii, indiferent de „orânduirea“ 

economică. La 15 decembrie 1972, România a semnat acordul de aderare la sediul 

Departamentului de Stat al SUA (statul depozitar al statutelor FMI şi Băncii 

Mondiale). 

Relaţia cu FMI a constat în trei acorduri stand-by. Primul a fost aprobat pe 3 

octombrie 1975 şi a fost finalizat cu succes pe 2 octombrie 1976. În cele 12 luni în 

care a funcţionat acordul, România a primit 95 de milioane DST (Drepturile 

speciale de tragere – moneda globală pentru rezervele valutare utilizată în 

tranzacţiile FMI începând cu 1969. Până la criza financiară din 1973, DST-ul a fost 

evaluat la paritate cu dolarul. Ulterior, valoarea monedei FMI s-a calculat în funcţie 

de rata de schimb a celor mai puternice monede de pe piaţă. În perioada 1981-1985, 

1 DST a valorat în medie .54 dolari americani.) . Al doilea acord a fost aprobat pe 9 

septembrie 1977 şi a fost încheiat pe 8 septembrie 1978. România a primit 64, 1 

milioane DST. Cel de-al treilea acord, în valoare de 1.102, 5 milioane DST, a fost 

încheiat pe 15 iunie 1981. A fost însă reziliat după 30 de luni de la semnare, pe 14 

ianuarie 1984. România împrumutase deja 817, 5 milioane DST de la FMI . Aşadar, 

împrumuturile cumulate de la Banca Mondială şi de la FMI au creat o datorie a 

României de peste 6 miliarde de dolari ! 

Relaţiile României cu FMI şi Banca Mondială au fost „cordiale“ în primii 

ani. Cele două instituţii financiare au făcut concesii, abandonând rigorile aplicate de 

obicei statelor creditoare. FMI şi Banca Mondială doreau să câştige piaţa statelor 

socialiste, indicând drept exemplu colaborarea cu România. Trebuie menţionat că 

nu s-au abordat domeniile industriale de ultimă oră decât într-o foarte mică măsură. 

Totuşi, programe de dezvoltare elaborate împreună cu FMI şi Banca Mondială au 

avut consecinţe benefice pentru România. 

Începând cu 1977, reprezentanţii FMI au condiţionat colaborarea cu 

România de aplicarea unor reforme. Întrucât multe dintre acestea aveau caracter 

„antisocialist“, se pune întrebarea dacă nu cumva cele două instituţii au vizat 

intenţionat să rupă contactele cu regimul lui Ceauşescu. FMI şi Banca Mondială ar 



 
148 

 
 

 

 

 

fi dorit progrese ale Bucureştiului privind dezvoltarea proprietăţii particulare. În 

acest scop, guvernul de la Bucureşti era încurajat să stimuleze cumpărarea de bunuri 

de către populaţie (apartamente, autoturisme etc.), cu scopul de a fi transformate în 

potenţial capital. Statul ar fi trebuit să ofere chiar facilităţi. Experţii Fondului 

constataseră că unele preţuri practicate de România (la energie, zahăr, ulei etc.) nu 

erau corelate cu piaţa mondială. Trebuia încetat şi acest protecţionism. Guvernul de 

la Bucureşti ar fi trebuit să înfiinţeze un sistem privat de sănătate (policlinici cu 

plată), în paralel cu cel gratuit de stat. Erau solicitate şi reforme ale învăţământului 

preuniversitar. Educaţia axată pe însuşirea cunoştinţelor trebuia înlocuită cu un 

sistem centrat pe dobândirea competenţelor cerute de piaţa muncii. 

Ceauşescu nici nu dorea să audă de reforme care întăreau rolul individului 

în societate. După 1977 au apărut primele „clinciuri“ cu FMI şi Banca Mondială . 

Tensiunile se pare că au fost provocate intenţionat, deoarece în 1978 se împlinea 

scadenţa pentru primele credite de la Banca Mondială. Abia atunci Ceauşescu şi-a 

dat seama de prăpastia în care intrase. Experţii FMI-ului şi ai Băncii Mondiale au 

început negocierile de reeşalonare. S-a stabilit un moratoriu în urma căruia au 

crescut preţurile la alimente şi alte bunuri de consum. Începând cu 1981, Ceauşescu 

a dat semne că-l deranja dependenţa de instituţiile financiare internaţionale. Soluţia 

sa a înfuriat însă „lumea capitalului“ – secretarul general al PCR a obligat guvernul 

să croiască un plan de achitare forţată a datoriei externe. România a intrat în 

incapacitate de plată în 1982, pentru prima oară după 50 de ani (anterior se 

întâmplase în 1932, în timpul marii crize economice). Timp ce nouă ani s-a plătit 

integral datoria ce trebuia achitată timp de 25 de ani. Schimburile externe au fost 

forţate la maxim, în timp ce importurile au fost controlate drastic . 

Din păcate, deciziile respective nu au reuşit să determine o echilibrare pe 

termen lung a balanţei de plăţi externe. Criza economică din România a devenit 

evidentă spre sfârşitul anului 1978.  

              În luna martie 1981, generalul Wojciech Jaruzelski a anunţat intrarea Pol-

oniei în incapacitate de plată a ratelor scadente la datoria externă. Pentru a evita o 

situaţie asemănătoare cu cea din Polonia, Guvernul de la Bucureşti i-a rugat, la 3 

noiembrie 1981, pe principalii săi creditori să accepte o amânare cu până la şase 

luni a plăţilor scadente la împrumuturile externe contractate de România – în 

condiţiile în care băncile occidentale refuzau să acorde noi credite Guvernului de la 

Bucureşti. Anunţul respectiv a determinat intervenţia reprezentanţilor Fondului 

Monetar Internaţional. Aceştia au rugat insistent Guvernul de la Bucureşti să poarte 

de îndată discuţii cu principalii creditori străini în vederea reeşalonării datoriei 

externe a ţării. Datorie care se cifra la sfârşitul anului 1981 la 11,4 miliarde de 

dolari. Nicolae Ceauşescu a acceptat sfatul respectiv. În consecinţă, la începutul 

lunii ianuarie 1982 au sosit la Bucureşti reprezentanţii a nouă bănci occidentale. 

Negocierile dintre cele două părţi s-au purtat până la 29 ianuarie 1982. S-au soldat 
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cu amânarea cu 18 luni a achitării a 4 miliarde de dolari, această sumă constituind 

doar o parte din datoria externă a României. 

La 28 iulie 1982, negociatorii "Clubului de la Paris" (care reprezentau 15 

state creditoare) au acceptat să amâne cu trei ani achitarea a 80% din ratele 

scadente, neplătite de România în 1981 şi 1982 – cca. 400 milioane de dolari (bani 

primiţi în urma încheierii unor acorduri de împrumut pe termen mediu şi lung). 

Potrivit celor convenite, în martie 1983 Guvernul român urma să achite 20% din 

suma datoriilor scadente în anul 1981. Restul sumelor datorate urmau să fie achitate 

în şapte tranşe bianuale, începând din anul 1985. La 7 decembrie 1982, autorităţile 

române au finalizat negocierile şi cu reprezentanţii unor bănci comerciale şi 

furnizori comerciali, pentru reeşalonarea scadenţelor de plată ale României faţă de 

aceştia (1,7 miliarde de dolari). Formula acceptată era cea agreată în vara aceluiaşi 

an de "Clubul de la Paris". România a înregistrat în anul 1982 un surplus comercial 

de 1,5 miliarde de dolari prin reducerea cu 45% a importurilor de mărfuri provenite 

din Occident. Astfel, importurile de produse din R.F.G. au scăzut cu 40% faţă de 

nivelul înregistrat în 1981, în timp ce exporturile româneşti în R.F.G. au scăzut cu 

numai 9%. În acelaşi an, importurile provenite din Austria au scăzut cu 28% faţă de 

anul precedent. 

Balanţa comercială externă a României a înregistrat în 1983 un nou 

excedent, evaluat la aproximativ 2,2 miliarde dolari. Surplusul respectiv a fost 

obţinut prin reducerea în continuare a importurilor de produse provenite din 

Occident şi o scădere mult mai redusă a exporturilor româneşti în statele capitaliste 

dezvoltate. De exemplu, în prima jumătate a acelui an, importurile româneşti de 

mărfuri care proveneau din Austria s-au micşorat cu 50% faţă de nivelul înregistrat 

în 1982. 

Ca urmare a reducerii semnificative a deficitului comercial al României în 

anii 1981-1982, Nicolae Ceauşescu a propus, în ianuarie 1983, atât reprezentanţilor 

"Clubului de la Paris", cât şi creditorilor comerciali (circa 200 de bănci comerciale) 

modificarea graficului de eşalonare a datoriei externe a României, în sensul 

restituirii accelerate şi în totalitate a acesteia. Datorită apariţiei unui excedent 

important în balanţa de plăţi externe a ţării în anii 1982-1983, Nicolae Ceauşescu a 

decis în februarie 1984 ca România să nu mai primească ultima tranşă de împrumut 

din cadrul acordului stand-by încheiat cu FMI şi să achite în mod accelerat o parte 

din datoria externă a României. Măsurile adoptate de Nicolae Ceauşescu la 

începutul anilor ’80, de restrângere masivă a creditelor externe ale României şi de 

achitare anticipată a datoriei externe a ţării, au limitat şi mai mult posibilităţile 

unităţilor economice rentabile de a-şi relua ciclurile de producţie. Totodată, sistemul 

bancar din România a fost afectat de restrângerea activităţilor de creditare, desfăşu-

rate sub supravegherea Băncii Naţionale a României. Astfel s-a agravat criza 

economiei româneşti. 

http://www.imopedia.ro/bucuresti/spatii-de-vanzare-11278-0-pagina-0.html
http://media.imopedia.ro/cautare/credite-imobiliare.html
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Prin promovarea industrializării forţate a României, Nicolae Ceauşescu a 

încercat să atingă un scop bine definit. A eşuat însă în tentativa sa de creare a 

statului comunist independent, care să aibă la dispoziţie o economie puternică. Când 

a observat că România a intrat într-o criză economică majoră, Nicolae Ceauşescu a 

apelat mai ales la aparatul de propagandă al PCR, pe care îl avea la dispoziţie. Prin 

acesta voia să mobilizeze toate resursele naţiunii române, în scopul rezolvării pro-

blemelor generate de criza respectivă. Totodată, la începutul anilor ‘80 au fost 

impuse restricţii la consumul produselor agro-alimentare din comerţul de stat, la 

achiziţionarea unor bunuri de strictă necesitate şi la o serie de servicii. Efectele 

acestor decizii au provocat nemulţumirea populaţiei – cu efecte negative asupra 

productivităţii muncii. Totodată, s-a acutizat penuria de produse alimentare şi 

bunuri de folosinţă îndelungată de pe piaţă. În unele cazuri, restricţiile au determinat 

populaţia României să cumpere mai multe produse decât strictul necesar în scopul 

stocării lor pentru "zile negre" sau în scopul vânzării acestora cu un preţ mai mare, 

pe "piaţa neagră". 

Responsabilitatea pentru eşecul dezvoltării economice a României din anii 

’70-’80, precum şi pentru perpetuarea crizei politice şi economice din România în 

anii ’80 revine atât lui Nicolae Ceauşescu, cât şi celor care s-au aflat în preajma 

acestuia şi care s-au mulţumit cu privilegiile de care beneficiau, ca urmare a 

deţinerii unor poziţii importante în nomenclatura Partidului Comunist Român.  

Despre cum înțelegea Ceaușeșcu să rezolve criza economică prin mutarea 

forței de muncă în diferite sectoare economice, reiese dintr-un document al ședinței 

Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 8 noiembrie 1985, el a declarat, 

iritat, astfel: „Dacă nu ai sfeclă de zahăr, faci aşa: închizi fabrica două săptămâni, îţi 

faci depozit de sfeclă şi îi dai drumul când ai sfeclă suficientă ca fabrica să poată 

lucra la întreaga capacitate. Dacă ai terminat sfecla, o închizi. Fabricile de zahăr nu 

trebuie să lucreze neapărat 3 luni de zile. Unde scrie asta, că trebuie să lucreze la 

jumătate din capacitate? Trebuie să te învăţ eu cum să conduci o fabrică? Aşa s-a 

lucrat de când există fabricile de zahăr. Îţi faci depozit de sfeclă şi când ai terminat 

sfecla de zahăr, închizi fabrica. Dacă ai sfeclă pentru o lună de zile, lucrezi numai o 

lună de zile, nu să ţii fabrica 3 luni de zile. Închizi şi trimiţi oamenii în altă parte. De 

când există fabrici de zahăr aşa s-a lucrat în România şi aşa se lucrează în toată 

lumea. La fel la fabricile de ulei”. 

Ordinul lui Nicolae Ceauşescu – referitor la închiderea fabricilor şi 

redirecţionarea muncitorilor către alte întreprinderi, în cazul în care acestea nu 

aveau materii prime necesare activităţilor productive – putea genera tensiuni sociale 

de amploare şi manifestaţii de protest ale celor care lucrau în fabricile vizate. Dacă 

s-ar fi aplicat întocmai ideea liderului suprem al P.C.R., cetăţenii României s-ar fi 

văzut obligaţi să îşi schimbe foarte des locurile de muncă, deplasându-se uneori 
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într-o altă localitate decât cea de domiciliu pentru a lucra mai multe săptămâni, luni 

sau ani într-o altă întreprindere – fără nici un fel de ajutor din partea statului. 

             O migraţie pompieristică/militarizată a forţei de muncă – impusă de Nicolae 

Ceauşescu pentru a demonstra că sistemul ideologic comunist din România era 

superior celui capitalist – ar fi putut bulversa sistemul centralizat de conducere a 

activităţilor economice. Mai mult decât atât, în acel context, o serie de directori şi-ar 

fi pierdut temporar sau definitiv salariaţii, fapt ce punea în pericol chiar existenţa 

propriilor locuri de muncă. Iar în comunism, achitarea de către stat a unui ajutor de 

şomaj, indiferent de persoana în cauză, constituia o blasfemie ideologică. 

Interesant de remarcat este şi faptul că ideea migrării forţate a cetăţenilor 

ţării, pentru a acoperi deficitul de forţă de muncă în anumite sectoare economice, nu 

a fost inventată şi aplicată pentru prima dată în România de Nicolae Ceauşescu. 

Predecesorul său, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a avut o concepţie identică, pe care a 

exprimat-o la reuniunea din 7 martie 1953 a Biroului Politic al C.C. al P.M.R. în 

felul următor: „Ne-am hotărât să facem un plan de măsuri pentru a trimite un 

număr de oameni bine calificaţi la centrele mecanice şi S.M.T.-uri, mecanici 

mecanizatori şi alte profesii pentru a asigura un cadru calificat care să asigure atât 

reparaţiile generale, cât şi întreţinerea parcului de maşini. 

Anul ce vine vor fi dotate din ce în ce mai mult cu cele necesare SMT-urilor 

şi centrelor mecanice. Vor creşte numărul S.M.T.-urilor şi a centrelor mecanice, iar 

altele se vor lărgi. 15.000-16.000 de oameni pe care îi vom trimite din întreprinderi, 

maiştri, oameni bine calificaţi, ei trebuie să se stabilească în jurul S.M.T.-ului, în 

jurul centrului mecanic. Noi probabil nu avem condiţii pentru cazarea a 15-16.000 

de oameni aşa cum le-a[u] avut în localităţile de unde au plecat şi unde au condiţii 

mai bune, au copii la şcoală etc. 

Vor fi o serie de greutăţi pentru că acolo se va duce aproape în câmp 

deschis şi totuşi este aşa plăcut să lucrezi la S.M.T. şi la centrele mecanice. De 

aceea trebuie ca într-adevăr să le facem plăcută această muncă. 

Depinde de comitetele regionale, orăşeneşti şi raionale să le facă plăcută 

această treabă, să le arate importanţa deosebită pe care o va avea activitatea lor la 

acest S.M.T. şi centre mecanice. Să-i facă aşa încât ei să meargă cu entuziasm ca 

să muncească acolo, cu atât mai mult cu cât scoaterea din întreprinderi şi trimiterea 

la centrele mecanice, ei vor pleca cu drepturile care le au în întreprinderile 

respective. A nu micşora interesele lor, a nu da prilej să se discute că la S.M.T. 

câştigă mai puţin. Aceasta desigur va fi un timp până ce se va reglementa situaţia 

lor din punct de vedere a veniturilor. 

Pe lângă aceasta, acolo trebuie neapărat să le găsim posibilităţi de cazare, 

până ce vom începe, chiar în cursul acestui an, să construim locuinţe pentru ei. 
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Vom pune această sarcină Comitetului [de] construcţii să ne prezinte model de 

locuinţe care nu cer multă vreme sau nu cer o temelie de beton armat. Să le 

asigurăm să-şi aducă lucrurile lor, să lichideze tot ce a avut în localitatea de unde 

a plecat, iar cei care au copii la şcoală să-şi menţină locuinţa şi în oraşul de unde a 

plecat. Aceasta va trebui făcut în decurs de un an. În cursul anului 1954 să fie 

aşezaţi şi stabiliţi la locurile lor de muncă”. 

Din păcate, la începutul anilor ’80, Ceaușescu a văzut că banii pe care îi 

obținea din exporturi nu acopereau dobânzile datoriei externe. 

O datorie externă, care ajunsese în 1980 la 11 miliarde de dolari. Prima 

decizie luată atunci de liderul comunist a fost să raționalizeze consumul intern și să 

orienteze economia către comerțul exterior. 

De la începutul anilor ’80 și până în martie 1989, când a fost achitată ultima 

tranșă de împrumut, România a trecut printr-o grea criză alimentară, dar și cu 

reduceri la cote 

minime ale 

consumului intern de 

energie. 

Ceaușescu a 

strâns atât de mult 

șurubul încât 

populația își putea 

cumpăra mașină doar 

cu aprobare de la 

liderii de partid, iar 

alimentele de bază 

erau raționalizate și 

distribuite pe cartelă. 

Ioan Coman, 

fostul șef de stat major al Armatei și ministru al Apărării din anii `70, explica la un 

moment dat că Ceaușescu nu voia să audă de măsuri de care să beneficieze 

populația. „I-am spus de mai multe ori că în case este frig și ar fi bine să luăm 

măsuri. El răspunea: Lasă că se va face cald”, detalia el la audierile din 1993 ale 

Comisiei Senatoriale care a cercetat evenimentele din decembrie 1989. 

Structura datoriei arată însă că doar 1,5 miliarde de dolari erau bani de la 

FMI, iar 5,5 miliarde fuseseră împrumutate de la bănci comerciale occidentale, în 

baza acordului cu FMI. Relaţia României cu FMI se încheie abrupt în 1982, când 

ţara intră în incapacitate de plată, nu îşi mai poate achita datoriile, iar FMI refuză 

eliberarea tranşei a treia din ultimul acord. Este momentul deciziei lui Ceauşescu de 

a achita integral datoriile externe . Istoricul polonez Adam Burakowski scrie că: 
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"Pe 16 decembrie, la coferinţa naţională a PCR, Ceauşescu a anunţat că scopul lui 

este achitarea până în anul 1985 a jumătate din datoria externă, iar în primii 2-3 ani 

din următorul cincinal a tuturor creditelor externe. Această declaraţie, de o 

importanţă fundamentală, nu a fost apreciată la justa ei valoare de către 

contemporani, probabil din cauză că mesajul ei a fost considerat prea puţin realist.  

             De fapt ea a devenit o obligaţie deosebit de constrângătoare, asumarea 

acesteia din partea lui Ceauşescu însemna că el era hotărât să se elibereze cu orice 

preţ de influenţele străine - preţ pe care urma să îl plătească întreaga societate şi, în 

cele din urmă, el." 

România şi-a terminat de achitat datoriile externe în martie 1989, ultima 

tranşă a fost plătită în mod ostentativ cu saci de bani mărunţi, trimişi la sediul 

creditărilor într-un gest de frondă faţă de instituţia financiară internaţională. 

Industrializarea forţată ridicase PIB-ul României din 1950 şi până în 1980 

de vreo 20 de ori. Pare mult, dar, după război, ţara fost secătuită de resurse, iar 

problema era că, în cinci ani, între 1975 şi 1980, datoria externă ajunsese la 30% din 

PIB, iar leul nu era convertibil, adică nu se puteau plăti datorii externe cu lei, 

trebuia încasată valută, iar asta se obţinea numai din exporturi. Dar şi importurile tot 

cu valută se plăteau, iar la finalul anilor '70, importurile erau cu aproximativ 5 

miliarde de dolari pe an mai mari decât exporturile din cauza materiilor prime de 

care industria românească supradimensionată avea nevoie. 

Datoriile externe erau din ce în ce mai greu de plătit, când valuta abia 

ajungea pentru materia primă. Mai mult, la mijlocul anilor '70 din cauza crizei 

petrolului, americanii şi-au devalorizat dolarul prin renunţarea la etalonul aur ceea 

ce a produs o monstruoasă criză financiară, similară celei izbucnită în 2007, prin 

scumpirea creditului.  

Aşa se face că din 1978 şi până în 1981, dobânzile plătite de o ţară ca 

România la creditele externe occidentale s-au triplat, ajungând aproape de 20% pe 

an. Nu a fost o conspiraţie mondială, pur şi simplu Ceauşescu avea să îşi dea seama 

ce înseamnă ciclu economice. Deci o creştere economică prea rapidă nu este 

normală, mai ales dacă este însoţită de împrumuturi excesive. Trei miliarde de 

dolari pe an datoria de plată, plus alte cinci miliarde diferenţa dintre import şi export 

nu puteau să ducă decât la faliment. Aceasta a condus la privarea populaţiei de 

bunurile de larg consum, în special de alimente. Dar altceva a contribuit la decizia 

Datoriile au crescut mai repede decât economia 
(miliarde de dolari) 

Anul PIB Datorie 

1975 20 0,5 

1981 40 11 
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sa de a plăti integral datoriile externe. În baza tratatului încheiat pe 15 iunie 1981, 

FMI a acordat României un împrumut în valoare de 1,3 miliarde de dolari, însă cu 

condiţia de a încetini ritmul industrializării şi de a creşte alocările pentru 

agricultură. Este posibil ca această cerere să fi fost determinantă în decizia lui 

Nicolae Ceauşescu de a plăti datoriile externe, căci în esenţă, ceea ce dorea FMI-ul 

în 1981, ceruseră şi sovieticii în 1963 prin planul Valev, cel pe care comuniştii 

români îl consideraseră o adevărată condamnare la subdezvoltare. În 1982, 

autorităţile române au început să aplice în ritm alert un program drastic de 

economii, ceea ce s-a bucurat de încuvinţarea FMI. Primele dispoziţii se refereau la 

circulaţia produselor agro-alimentare şi nu aveau caracter strict economic. S-au 

introdus pedepse cu închisoarea, între 6 luni şi 5 ani pentru procurarea de produse 

alimentare de bază în cantităţi mai mari decât erau necesare unei familii într-o 

singură lună. Concomitent, a fost introdusă raţionalizarea produselor alimentare, 

măsură care s-a menţinut până la căderea lui Ceauşescu. De-a lungul întregului an 

1982, preţurile au crescut mereu, ajungând la o medie anuală de 35%. În acelaşi 

timp, s-a decis majorarea exportului de energie în scopul accelerării plăţilor pentru 

achitarea datoriei externe şi a fost recunoscută necesitatea de a se limita utilizarea 

curentului electric la consumatorii casnici. Altfel spus, a fost redus până la limită 

iluminatul stradal, s-a raţionalizat căldura, dar şi furnizarea curentului electric în 

orele de vârf de consum, mai ales seara, iar gazul s-a scumpit cu 150%. 

Inflaţia anului 1982 
+35% 

Scumpirea energiei electrice +50% 

Scumpirea gazelor +150% 

Un program de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei, elaborat de Iulian Mincu 

a promovat reducerea consumului mediu de hrană în rândul populaţiei dar aceasta 

doar pentru a justifica absenţa şi raţionalzarea alimentelor de bază din comerţ. În 

fapt, România exporta tot, exporta la orice preţ, numai pentru a putea achita 

datoriile externe. În acelaşi timp, Ceauşescu a pus în aplicare un program aparent 

liberal de privatizare parţială a întreprinderilor, prin care angajaţii puteau într-un 

mod doar teoretic benevol să achiziţioneze părţi sociale, participând la fondul de 

investiţii al fabricii în care lucrau. Valoarea părţilor sociale nu puteau depăşi 30% 

din valoarea întreprinderii şi urma să fie stabilită de adunarea generală a oamenilor 

muncii. Practic, acest lucru însemna pur şi simplu reducerea salariilor. 

Dar cererea FMI de a reduce investiţiile într-o perioadă de criză nu este prea 

inspirată, una din deciziile cu care FMI ne-a obişnuit de-a lungul existenţei sale. 

Maurer avea dreptate în 1971 când îi spunea lui Ceauşescu că industrializarea 

merge prea repede, dar Ceauşescu avea dreptate în 1980 să continue investiţiile, 

problema era alta. Pe plan extern, Ceauşescu îşi cam jucase toate cărţile. Americanii 
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aveau relaţii directe, din ce în ce mai bune, şi cu ruşii şi cu chinezii, nu mai aveau 

nevoie de brokerajul lui Ceauşescu şi nici de disidenţa lui în cadrul blocului 

sovietic. Nu aveau de ce să-i mai dea nici bani, nici tehnologie. De asemenea, chiar 

dacă a continuat investiţiile, Ceauşescu începuse să o ia razna. Investiţiile în 

infrastructură creează locuri de muncă, dar aceasta trebuie să fie utilă ulterior 

economiei, să contribuie la eficienţa sa. Dar ce sens economic aveau investiţii 

precum Casa Poporului? O investiţie făcută mai ales cu puşcăriaşi şi cu voluntari 

aduşi prin rotaţie din toată ţara, scoşi din producţie, de la fabricile lor şi detaşaţi la 

Bucureşti. Aşadar, datorii imense, o populaţie înfometată, tehnologie rămasă în 

urmă, finanţare slabă şi mai ales faptul că Ceauşescu a fost trădat de ideologie, e o 

chestie pe care comunismul nu o prevăzuse niciodată: firea omului, esenţa fiinţei 

umane, nevoia de competiţie pentru a avea în final progres. Şomajul este cea mai 

mare spaimă a societăţii capitaliste, aşa cum era ea văzută din comunism. Venită 

chiar de la Marx, această teorie presupune angajarea întregii forţe de muncă 

disponibile pentru a nu permite capitaliştilor veroşi să profite de spaimele 

proletariatului, spaime ce ieftinesc mâna de lucru. 

Acordurile României cu FMI 
Anul Aprobat Decontat 

1975 95 mil. USD 95 mil. USD 

1977 65 mil. USD 65 mil. USD 

1981 1.100 mil. USD 820 mil. USD 

 

Experimentul comunist a dovedit însă cu supramăsură altceva: odată locul 

de muncă asigurat pentru toată lumea, o parte a angajaţilor devine ineficientă, 

încărcând constul unui produs şi deci competitivitatea acestuia. După anii tulburi de 

după război şi după demararea colectivizării şi industrializării, şomajul a dispărut de 

facto din România.  

  Înverșunarea lui Ceaușescu nu avea însă ecou în relaţiile economice 

internaţionale. Argumentele sale nu au fost luate în seamă, iar în a doua jumătate a 

anului 1982 a început să realizeze cu adevărat ce însemna pentru România 

îndatorarea excesivă. Printr-o decizie a CPEx, a interzis contractarea altor credite 

externe. În plus, a dat un nou impuls comerţului exterior, care devenea principala 

ramură a economiei. Valuta obţinută din relaţiile economice internaţionale trebuia 

să finanţeze grabnic imensa datorie acumulată. Numai că, limitase drastic și 

importurile. Multe obiective finanţate de FMI și BIRD erau neterminate, având 

nevoie de materiale și subansamble din străinătate. 

Ceaușescu avea o gândire economică simplistă: exporţi cât poţi de mult, nu 

mai imporţi nimic. Vei avea astfel dolarii necesari pentru achitarea datoriei externe 

în avans. Da, în avans! Deranjat de „amestecul străin“ în treburile economice ale 

României, Ceaușescu a decis să restituie banii anticipat. O măsură care avea să-i 
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supere la maxim pe creditori, care-și făcuseră planuri pe termen lung atunci când 

acordaseră României împrumuturi cu dobânzi avantajoase. Totuși, finanţatorii 

preconizaseră și astfel de situaţii. Toate contractele de împrumut prevedeau 

sancţiuni în cazul restituirii banilor în avans.  

În anii următori, Ceaușescu va susţine că nu se înţelesese așa! Negociatorii 

români, la „indicaţiile“ președintelui lor, vor solicita eliminarea obligaţiilor 

financiare rezultate prin achitarea înainte de termen a împrumuturilor. Spre 

exemplu, mandatul pentru sesiunea anuală a FMI și BIRD din 24 septembrie – 1 

octombrie 1987 se intitula: „Consideraţiunile și propunerile României, ale 

președintelui Nicolae Ceaușescu, privind soluţionarea globală a problemelor 

datoriei externe și dobânzilor excesive“. Se cerea exonerarea de la plata riscului 

valutar „creat“ de BIRD, care majorase datoria României. De asemenea, Ceaușescu 

solicita reducerea dobânzii la creditele acordate României la cel mult 5% pe an 

(pentru creditele acordate în perioada 1974-1980, dobânda varia între 7-8,5% pe an. 

Mai mult, avea pretenţia ca sumele vărsate până la acel moment în contul riscului 

valutar, precum și banii acumulaţi din dobânzile care depășeau 8%, să se scadă din 

soldul datoriei externe! Dacă nu se ajungea la un acord, ameninţa, din nou. De 

această dată, nu vă va ieși din FMI și BIRD. Susţinea că, începând cu 1 octombrie 

1987, România nu va mai plăti nici o dobândă. Doar ratele creditelor. Dar și acestea 

la nivelul acordurilor de împrumut iniţiale, fără a mai lua în calcul fluctuaţiile 

valutelor de peste ani. În final, Ceaușescu „avertiza“ că poziţia României va deveni 

publică. Credea, oare, că protestul sau va compromite Fondul pe plan 

internaţional?! 

A înregistrat totuși un succes prin campania de renegociere a înţelegerilor 

iniţiale. Reprezentanţii FMI și BIRD au acceptat plata anticipată, fără penalizările 

menţionate în acordurile de împrumut. În funcţie de vechimea creditelor, a scăzut și 

nivelul dobânzilor, până la nivelul de 5% vizat de Ceaușescu. Însă Fondul a impus 

restricţii drastice. Dacă plata ratelor întârzia mai mult de treizeci de zile, deveneau 

scadente, și se aplicau acordurile vechi privind dobânzile. Eforturile valutare au 

devenit astfel în ultimii ani ai comunismului și mai apăsătoare pentru economie. În 

1988, România trebuia să plătească lunar 47 milioane de dolari numai dobânda!  

La 31 martie 1989, Nicolae Ceaușescu a anunţat triumfător în ședinţa 

Comitetului Politic Executiv al CC al PCR că România a achitat ultima rată din 

datoria externă. Informaţia i-a surprins chiar și pe membrii CPEx, care nu știau care 

era stadiul plăţilor. Într-un gest euforic, real sau simulat, liderii partidului s-au 

ridicat în picioare și au început să-și aplaude conducătorul iubit. Au urmat câteva 

săptămâni să manifestări populare în cinstea achitării datoriei externe. În paralel, 

Plenara CC al PCR și Marea Adunare Naţională au adoptat hotărâri și legi care 

interziceau pe viitor împrumuturi din străinătate. În perspectiva Congresului al XIV-

lea al PCR, programat în noiembrie 1989, Ceaușescu a decis să accelereze plăţile în 
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contul datoriei externe. Era poate singura modalitate prin care-i putea face pe 

români să spere la o viaţă mai bună. Vă prezentăm în continuare o serie de 

documente care descriu conjunctura în care România și-a achitat integral datoria 

externă, în primăvara anului 1989. 

 

Stenograma ședinţei Comitetului Politic Executiv al CC al PCR din ziua de 31 

martie 1989. 
Ședinţa a fost prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 

Comunist Român. 

Nicolae Ceaușescu: Înainte să intrăm în ordinea de zi, aș ruga să fac o scurtă informare: 

astăzi dimineaţă am dat banii pentru ultima rată a datoriilor (Aplauze puternice). 

În anul 1980 aveam 11 – 12 miliarde de dolari. La începutul anului mai aveam 1,150 de 

miliarde de dolari. 

Astăzi, ultima rată, de 137.000 de milioane de dolari, a fost achitată și cu aceasta datoria 

bancară și de stat a fost predată complet. 

Sper să nu mai fim obligaţi să facem niciodată asemenea datorii! 

Sigur, mai avem niște compensaţii la nuclear, la aviaţie, care trebuiau plătite de comerţul 

exterior, nu a lucrat cum trebuie, acestea trebuiau realizate, dar în următoarele câteva luni 

trebuie să reglementăm situaţia și să intrăm în normal. 

Compensaţii noi vom mai face, dar acestea sunt în mod curent. 

Noi avem însă creanţe, mai avem de încasat 2,5 miliarde de dolari, adică, credite pe care 

le-am acordat noi și trebuie să le plătească. 

Deci acum avem 12,5 miliarde de dolari de încasat. Avem o situaţie unică din punctul 

nostru de vedere și trebuie să subliniez că am realizat aceasta asigurând dezvoltarea. Am 

făcut investiţii de peste 2.000 de miliarde de lei, ceea ce este echivalent, la cursul 

necomercial, cu 215 miliarde de dolari. 

Aici intră și munca. Dacă am lua numai materialele, ele reprezintă aproape 100 de miliarde 

de dolari. N-am renunţat la dezvoltare, am făcut investiţii, am realizat creșterea de 2 ori a 

veniturilor la retribuţii și economia a crescut cu circa 60% în acești 10 ani, până anul 

viitor. Acum sunt cam 50 și ceva la sută. 

Deci am plătit datoria, am asigurat dezvoltarea construcţiilor de locuinţe și ridicarea 

nivelului de trai și avem un excedent de aproape 300 de miliarde de lei. 

În timp ce toţi aproape au deficit bugetar, oi avem un excedent de 285 miliarde lei. 

O parte sunt date sub formă de credite întreprinderilor. Acesta este excedentul care este 

folosit. 

Deci, din acest punct de vedere, avem o economie bună, ceea ce înseamnă că totuși am 

reușit să realizăm o asemenea economie care să ne asigure mijloacele necesare dezvoltării. 

Deci ne permite să avem un excedent care ne asigură mijloacele de dezvoltare și aceasta în 

condiţiile ridicării nivelului de trai al poporului. Aceasta este rezultatul politicii noastre 

economice de dezvoltare socialistă a ţării. Nu cum spun unii, că socialismul este de vină că 

au ajuns în situaţia în care sunt, ci politica greșită în asigurarea dezvoltării propriu-zise a 

economiei, a mijloacelor de producţie. 

Uite, acestea am vrut să spun! 
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Sigur, vom discuta problema aceasta la plenară și la Marea Adunare Naţională și atunci 

vom face public cunoscut, nu dăm acum în presă, dar am vrut la Comitetul Politic Executiv 

să discut acest lucru. 

Anunţul din ședinţa CPEx a reprezentat debutul festivităţilor în cinstea 

achitării datoriei externe. În zilele următoare, activiștii partidului au convocat 

ședinţa plenară a Comitetului Central al PCR, unde Nicolae Ceaușescu avea să facă 

publică marea realizare a „epocii de aur“. Cu această ocazie, secretarul general al 

PCR a făcut și o radiografie a investiţiilor finanţate din împrumuturile străine. A 

vorbit doar de beneficii, nu și de imensele pierderi: 

 

Cuvântarea lui Nicolae Ceaușescu la Plenara CC al PCR din 12 aprilie 1989 
Zilele de 12-14 aprilie marchează – se poate spune – o deplină independenţă economică și 

politică a României! (Aplauze și urale puternice, prelungite). Pentru prima dată în istoria sa 

îndelungată. România nu mai are nici o datorie externă, nu mia plătește tribut nimănui și 

este cu adevărat independentă - și economic și politic! (Aplauze și urale puternice, 

prelungite; se scandează îndelung: „Ceaușescu – PCR“, „Ceaușescu și poporul!“, 

„Ceaușescu, România – stima noastră și mândria!“). 

La sfârșitul lunii martie, am lichidat datoria externă a ţării, care în 1980 reprezenta peste 

11 miliarde de dolari. În total. Din 1975 până în martie 1989 am plătit circa 21 miliarde 

dolari, din care dobânda reprezintă peste 7 miliarde dolari. În acestea nu sunt cuprinse 

datoriile pe care le-am avut în ruble și care, de asemenea, au fost de mult achitate.  

În prezent, ţara noastră are de încasat din creditele pe care le-a acordat diferitelor state 

peste 2,5 miliarde dolari. 

Plata datoriei externe a cerut, fără nici o îndoială, eforturi mari. A trebuit să acţionăm în 

așa fel încât să asigurăm atât dezvoltarea generală a ţării, cât și lichidarea treptată, în 

această perioadă, a întregii datorii, să luăm, totodată, măsurile necesare pentru întărirea 

continuă a ordinii și disciplinei, a bunei gospodăriri și conduceri a tuturor sectoarelor de 

activitate. 

După cum este cunoscut, din 1980 până în prezent, situaţia economică mondială a fost 

foarte complexă și gravă. S-a înrăutăţit continuu situaţia ţărilor în curs de dezvoltare, ale 

căror datorii externe sunt astăzi de peste 1300 miliarde dolari. Adoptând hotărârea de a 

plăti în acest deceniu întreaga datorie externă, am pornit de la faptul că numai prin 

lichidarea acesteia vom putea să asigurăm deplina independenţă economică și politică, să 

înfăptuim neabătut Programul partidului de făurire a societăţii socialiste multilateral 

dezvoltate și să creăm condiţiile necesare înaintării ferme a României spre comunism!  

Totodată am stabilit să acţionăm în așa fel încât să asigurăm dezvoltarea economico-

socială a patriei și ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului.  

În anii 1981-1989 am alocat pentru dezvoltare peste 2.000 miliarde lei. Calculând la cursul 

necomercial al dolarului, aceasta înseamnă peste 200 miliarde dolari.  

Producţia industrială este în acest an cu peste 50% mai mare faţă de 1980. Producţia 

agricolă va fi aproape de 1,5 ori mai mare. Volumul de mărfuri vândute populaţiei, în 

preţuri curente, este cu 40% mai mare. Fondul total de retribuţie a crescut, în această 

perioadă, cu circa 60%, iar retribuţia medie cu circa 50%. După cum este cunoscut, în anii 
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1981-1989 au fost majorate de două ori retribuţiile și pensiile. În acest an, până la 1 august 

se va încheia cea de-a doua majorare a retribuţiei și a pensiilor. 

În același timp s-au majorat alocaţiile pentru copii cu circa 70% și au crescut cheltuielile 

sociale pe locuitor cu peste 44%. 

În general, în această perioadă, s-au realizat vaste lucrări industriale, agricole și de interes 

naţional și s-au realizat peste 1 milion de apartamente. În acești ani s-au dat în folosinţă 

Canalul Dunăre – Marea Neagră și Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari, în lungime 

totală de circa 100 km, s-a realizat metroul în București, care în acest an va avea o lungime 

de 60 km, s-a amenajat râul Dâmboviţa și s-au înfăptuit marile lucrări de modernizare și 

sistematizare a Capitalei, printre care și noul centru administrativ. 

În general au cunoscut o puternică dezvoltare toate judeţele, orașele și comunele patriei 

noastre socialiste. Orice om de bună credinţă poate vedea marile transformări care au avut 

loc în România și care au ridicat nivelul general de civilizaţie și de trai al întregului nostru 

popor. 

Propun Comitetului Central al Partidului să luăm hotărârea – care să fie adoptată ca lege 

de Marea Adunare Naţională - ca, în viitor, nimeni să nu mai poată să apeleze la credite 

străine, pentru ca întreaga dezvoltare a ţării să o realizăm prin mijloace proprii – desigur, 

printr-o largă colaborare internaţională, dar fără credite! (Aplauze puternice, prelungite).  

Consider aplauzele ca aprobare a acestei propuneri. (Aplauze și urale puternice; se 

scandează: „Ceaușescu – PCR“, „Ceaușescu și poporul!“, „Ceaușescu, România – stima 

noastră și mândria!“). 

După ședinţa Plenară a CC al PCR, achitarea datoriei externe a făcut 

obiectul de dezbatere a unei sesiuni speciale a Marii Adunări Naţionale, convocate 

în 17 – 18 aprilie 1989. Deputaţii s-au întrecut în laude la adresa lui Nicolae 

Ceaușescu, care prin efortul depus pentru rambursarea completă a datoriei externe 

făurise „o victorie a poporului român, o realizare de însemnătate excepţională, care 

asigură deplina independenţă economică și politică a naţiunii noastre“. La finalul 

sesiunii MAN, deputaţii au votat în unanimitate o lege care interzicea e viitor orice 

împrumut extern, fie din statele socialiste, fie din „lumea capitalului“:  

Legea nr. 3 din 18 aprilie 1989 privind interzicerea creditelor din străinătate. 
Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege. 

Art. 1 – Se interzice organelor de stat, unităţilor de stat, cooperatiste și obștești, precum și 

unităţilor bancare, să contracteze credite din străinătate. 

Art. 2 – Nerespectarea prevederilor art. 1 atrage răspunderea persoanelor vinovate, în 

condiţiile prevăzute de lege. 

Art. 3 – Orice dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă. 

 

Președintele Marii Adunări Naţionale, 

Nicolae Giosan 

București, 18 aprilie 1989 
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FAŢĂ ÎN FAŢĂ CU SPAIMA MORŢII 

 

 
Elev Simona CIOCOIU, clasa a XII-a, 

 Colegiul Tehnic „Ion Creangă”,  Tg. Neamț 

coordonator: prof. Ioan Arsintescu                                              

 

 

,,Numele meu este Ciocoiu N. Petru şi locuiesc în satul Rădeni, comună 

Pastraveni , judeţul Neamţ. M-am născut la dată de 25 iunie 1918 din tată Neculai şi 

mama Zoiţa. Familia mea este compusă din doi părinţi şi unsprezece copii , eu fiind 

ultimul născut; pe lângă mine au mai fost opt băieţi şi două fete. Copilăria mea nu a 

fost cu mult diferită faţă de a altor copii de la ţară , ocupându-mă împreună cu 

familia   mea  de muncile câmpului şi de îngrijirea animalelor, doar că spre 

deosebire de unii dintre ei eu am făcut mai mulţi ani de şcoală. Clasele I-IV le-am 

făcut în satul meu natal, iar clasele V, VI şi VII le-am fregventat în satul Ţibucani.  

După terminarea şcolii mă duceam cu părinţii, fraţii, surorile dar şi cu unele 

rude să lucrăm pe moşia boierului Sturza , mai exact în localitatea Focuri din judeţul 

Iaşi. Ne duceam în convoi cu căruţele, pe acestea fiind instalate corturi cu rol 

protector  împotriva razelor puternice ale soarelui, a ploilor şi a vântului.   

În campaniile de vara ne ocupăm în mare parte de secerarea grâului, 

ovăzului, orzoaicei şi secarei, iar în campaniile de toamna ne ocupăm de recoltarea 

cartofilor şi a porumbului. 

        Tatăl meu a luptat în Primul Război Mondial. Datorită acestui lucru mereu am 

crezut că e inevitabil că eu să nu o fac, doar că în Al Doilea Război Mondial. La 

vârstă de 20 de ani, adică în 1938 am fost luat în armata la Vânători de Munte în 

localitatea Sighetul Marmaţiei, după o perioada de trei luni de instrucţie am fost 

detaşat la Abrud  la “ Şcoală Regimentala de Instrucţie”, după terminarea şcolii am 

fost din nou detaşat la Tîrgu-Neamţ la “Batalionul 13 Vânători de Munte”, 

actualmente Colegiul Tehnic “Ion Creangă” Tîrgu-Neamţ, rolul meu era de a instrui 

plutonul cu care trebuie să plec pe front. În anul 1939 când a sunat mobilizarea, eu 

fiind soldat şi ceilalţi opt fraţi şi doi cumnaţi ai mei având stagiul militar satisfăcut, 

am plecat cu toţii pe front, eu am plecat cu bateria mea şi ceilalţi cu ale lor. Odată 

cu plecarea mea, a fraţilor şi a cumnaţilor mei, familiile noastre au rămas singure; 

părinţii, soţiile şi copii au rămas plângând şi îndureraţi din cauza că, la fel că şi noi, 

nu aveau certitudinea ziuai de mâine. 

Majoritatea soldaţilor pe care îi aveam în pluton erau consăteni de-ai mei , 

unul fiindu-mi chiar nepot de pe fratele cel mai mare, care mi l-a dat în grijă, 

spunându-mi: “Petrea,să-mi aduci băiatul întreg acasă!”, restul soldaţilor fiind 

locuitori ai satelor învecinate. 



 
162 

 
 

 

 

 

Prima mea experienţă de război a fost cea de la Sevastopol, urmată de cea 

din Crimeea ,apoi  la Bortă Dracului fix în vecinătatea unităţii militare. 

În bătălia de la Sevastopol am făcut parte din “Corpul vânătorilor de munte” 

care era condus de către generalul Gheorhe Avramescu. “Batalionul 13 Vânători de 

Munte” a făcut parte din “Divizia a IV-a de vânători de munte”. În timpul bătăliei 

de la Sevastopol un soldat a fost rănit iar eu când am încercat să îl ajut am fost 

împuşcat în picior, cu toate acestea că să ne salvăm vieţile ne-am scufundat într-un 

iaz că să ne pierdem urmele.  

Episodul din Crimeea este reprezentat de o bătălie pe câmp deschis , unde 

se află un lan de grâu , situate în apropierea unei păduri.  După o victorie colosală 

împotriva armatei ruseşti, că din senin, a apărut un pluton de mitraliori îmbrăcaţi în 

uniforme româneşti de infanterie , din cauza uniformelor pe care le purtau am crezut 

că sunt soldaţi români  şi i-am lăsat să se apropie destul de mult , la o distanţă 

apreciată de circa 350 de metri, au început să tragă cu mitralierea în noi la fac 

automat. Mulţi dintre soldaţii batalionului cu care eram, mai fiind şi alte companii 

de la alte batalioane, toţi au căzut seceraţi de atacul cu mitralierea al soldaţilor ruşi.  

Eu m-am culcat în lanul de grâu, după o bucată de timp stand acolo am 

simţit nevoia să îmi aşez cartuşieră sub burtă căci mă deranja. Când am băgat mâna 

sub cartuşiere şi am ridicat umărul de la pământ circa 20 de centimetri, un glonte 

mi-a străpuns pieptul, strapungandu-mi vârful plămânului şi ieşindu-mi prin spate. 

Am zagut aproximativ 30 de minute la pământ iar când nu s-a mai auzit nici un 

zgomot am ridicat capul şi am observat că plutonul rus pleca în interiorul pădurii, 

fiind deja la o distanţă considerabilă de mine. După ce m-am asigurat că nu există 

vreo posibilitate că ei să mă observe, cu ultimele puteri, m-am ridicat să plec spre 

primul punct de ajutor care se află la aproximativ 3 km. Sângele îmi curgea siroi, 

ajungând până în bocanci atunci m-am oprit şi mi-am rupt cămaşă cu care mi-am 

legat rana astfel oprind sângerarea. În jurul meu erau numai cadavre şi se auzeau 

gemetele răniţilor, printre care unul cerea apă. M-am dus să îi dau apă din gamiela 

mea, după ce i-am dat apă l-am întrebat de unde este, iar el mi-a răspuns cu ultimele 

puteri că este de la “Vânătorii de munte Braşov” şi de loc este din comună 

Pastraveni , auzind că este din comună cu mine şi imporandu-mă  să nu-l las să 

moară acolo pentru că avea copii acasă, am  pus armă la spate şi am încercat să-l 

ridic cu o singură mâna, fiind de statura mai mică decât mine l-am putut ridică şi lua 

în spate. Am parcurs aproape cei 3 km cu el în spate şi când am ajuns în faţă 

cortului de prim-ajutor , am leşinat şi am căzut cu tot cu el. M-am trezit după trei 

zile când o asistenţă mă pălmuia că să îmi revin. Am stat două săptămâni în spitalul 

din Crimeea după care dintr-un punct de ajutor într-altul, am ajuns în România şi 

am fost internat la Spitalul Vechi din Piatră Neamţ. După două luni de spitalizare în 

care am fost operat, într-o noapte a intrat un pluton de ruşi în spital, tot ce era bărbat  

era incolont şi luat prizonier. După o noapte şi o zi am ajuns la Tupilaţi în locul 
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unde se face acum Oborul, acolo mai fiind încă câteva sute de oameni, toţi eram 

prizonieri păziţi de ruşi călare. Ne-au ţinut o noapte precum vitele în obor după care 

au fost făcute coloane, fiecare coloana având o sută de oameni în ea , în acel 

moment am plecat spre o locaţie necunoscută. Ne-au scos de la Tupilaţi la Totoiesti 

şi de acolo spre Davideni, eu fiind din zona am recunoscut drumul şi mă gândeam la 

cum aş putea să scap, fiind păziţi de către doi  călăreţi, unul în faţă şi celălat în 

spate. Când am ajuns aproape de casă şi neştiind unde mă duc ruşii am decis să 

evadez. Eram pe la jumătatea coloanei şi am prins un moment când santinelă din 

spate s-a oprit sub un copac să culeagă fructe, lăsând automatul din mâna, astfel nu 

există nici un risc de a-mi pune viaţă în pericol. Am sărit un gard şi am intrat în 

porumb , până când a tras santinelă după mine eram deja departe şi nici nu mă 

puteau urmări deoarce îi scăpau pe ceilalţi. Am intrat în prima casă unde locuia o 

femeie în vârstă care atunci când m-a văzut s-a speriat foarte tare. I-am povestit ce 

mi se întâmplase iar dansa m-a  înţeles deoarece avea şi ea soţul şi un băiat în 

război. Am rugat-o să mă ajute şi dansa a fost de acord, aveam nevoie să mă scoată 

la dealul Radenilor care se află la o distanţă de 5 km. Deoarece prin jur mai erau 

soldaţi ruşi care mergeau cu căruţele sau cu şaretele, femeia a pus la cale un plan, 

m-a îmbrăcat  cu hainele soţului ei, adică cu iţari, cămaşă şi căciulă, a luat şi ea 

nişte haine  mai vechi, rele , mie mi-a dat o coasă şi ea a luat o secera , prefăcându-

ne că mergem să lucrăm pe câmp. Când am ieşit din Davideni şi traversăm spre 

dealul Radenilor am observant un nor de praf, pe un drum de ţară, atunci mi-am dat 

seama că erau ruşi. Am găsit o parcelă de lucerna eu apucându-mă să cosesc şi 

femeia să secere, când a ajuns căruţă lângă noi, a oprit şi s-a dat un soldat jos care a 

cerut să dăm mâncarea la cai. Eu înţelegeam rusă dar nu m-am dat pe faţă, după ce a 

luat mâncarea au început toţi să radă spunând că sunt un bărbat prost şi acea femeie 

e urâtă. Când au plecat, femeia s-a întors acasă şi eu am coborât pe deal la Rădeni 

ajungând la o stana fix când se făcea brânză, după ce am stat la masă cu dânşii m-

am dus acasă unde mi-am văzut nevasta şi părinţii iar seară am plecatla Tîrgu-

Neamţ la unitatea militară. Dacă tot a venit vorba de unitatea militară am să 

povestesc şi ultima întâmplare din război, cea petrecute la Bortă Dracului, în 

vecinătatea unităţii militare. În urmă atacului nemţesc, fiind un singur pluton şi 

acela fiind al meu, nemţii ne-au respins iar linia frontului formată din casemate a 

rămas la ei. Când am regrupat bateria şi am făcut apelul, am constatat că nepotul 

meu era lipsa la apel. Un soldat mi-a comunicat că l-a văzut într-o groapă, săpată de 

el, pe linia frontului care a rămas la nemţi. Când am auzit am pus armă în umăr şi 

am mers circa 500 de metri până în poziţia inamicului fără a mă deconspira. Când 

am ajuns în locul indicat de soldat, nepotul meu era acolo şi plângea, atunci i-am 

şoptit să facă linişte în timp ce îl scoteam din groapă şi să mă urmeze târâș până 

unde era unitatea militară, fiind în siguranţă în momentul acela. 
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          Viaţa de soldat nu a fost una uşoară, poate pare din cele povestite dar e cu 

totul altceva când trăieşti acele momente; care într-un mod anume te marchează pe 

viaţă: psihic, emoţional şi cu siguranţă fizic, te întăreşte şi îţi arată cum este când te 

afli în faţă morţii şi cum o singură mişcare îţi poate fi fatală. Cu toate acestea, din 

fericire, toţi cei plecaţi pe front din familia mea au ajuns acasă vii. După ce m-am 

întors de pe front mi-am întemeiat o familie în adevartul sens al cuvântului, dar mai 

întâi ne-am luptat cu foametea şi toate dramele războiului. Am avut unsprezece 

copii, doi băieţi şi nouă fete, din care au mai trăit doar şase, cinci fete şi un băiat, 

acesta fiind ultimul născut la fel că şi mine,, 

 A decedat la data de 10 octombrie 2003 lăsând numele singurului fiu care îi 

duce mai departe povestea. 

  

 

 

 
 

(https://www.google.ro/search?q=COMUNISMUL&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=0ahUKEwjbhJfvi73dAhXjp4sKHfSIA-

8Q_AUIDigB&biw=1680&bih=939#imgrc=rJPG-8cmW_X3uM:) 
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UN ALT FEL DE ISTORIE DIN MUNȚII NEAMȚULUI VĂZUTĂ 

PRIN OCHI DE ADOLESCENŢI 

 

 
Elev Elena Diana ALEXANDROAIA şi Andreea AFRĂSINEI-ZĂVOIANU,  

clasa a VII-a, Şcoala Grinţieş, Neamț 

coordonator: prof. dr. Daniel Dieaconu 

 

 
Dacă istoria ar fi știut ce avea să se întample în 1945-1989, probabil 

comunismul și războaiele  nu s-ar mai fi întamplat. Dar nu a fost așa. A fost crud. 

Urât. Sfâșietor. Doar un  vis urât. Un blestem. Soarta le-a râs în față și și-a bătut joc 

de miile de deținuți morți și traumatizați. Pe suflet. 

Perioada postbelică a fost perioada propagandei comunismului în Europa de 

Est, implicit în România. Trupele sovietice au avut un mare impact asupra imaginii 

de ansamblu a României, când în 23 august `44 au poposit pe teritoriul țării. 

Implementarea ideologiei totalitarismului în patria României, care, afirmă Istoria nu 

s-a opus doctrinei staliniste. 

Cu pași mici, șovaitori, comunismul își face loc in România. După 

introducerea regimului de guvernare, următorul pas spre “a sovietiza” țara, era 

frauda electorală de la 1946 (noiembrie) de către URSS împotriva partidrlor PNL și 

PNȚ, care erau câștigătoarele de drept ale alegerilor așa-zis ”democratice”. 

Rezultatul a fost o Românie manipulată, controlată în totaliate de comuniști. 

Ulterior, Regele Mihai I a fost silit la abdicare, monarhia constituțională a fost 

abolită, țara devenind republică populară. 

Procesul de stalinizare a impus apariția unui partid unic “PARTIDUL 

MUNCITORESC ROMÂN” fondat în Faurarul lui `48. Gheorghe Gheorghiu-Dej a 

guvernat țara în intervalul 1948-1965. Acesta a instaurat comunismul de tip 

stalinist, constituțiile sovietice fiind introduse în procesul de guvernare ulterioară și 

folosirea mijloacelor și metodelor de conducere sovietică în organizarea țării. 

Astfel, începe în `48 naționalizarea bancilor, fabricilor, impunerea cenzurii, 

controlarea culturii si chiar a Bisericii, iar in 1948-1962 are loc colectivizarea 

agrara. 

Dupa `74, sub dictatura președintelui comunist Nicolae Ceausescu (1965-

1989),  România cunoaște înrăutațirea situației economice și sociale. In 1989, 

cetățenii țării se răzvrătesc nemaisuportand lipsa alimentelor,  a medicamentelor și 

violarea drepturilor și libertătii omului, în condițiile în care apropiații lui Ceaușescu 

trăiau în lux, luând în calcul situația cetățenilor. 
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16 dec.1989, Timișoara-Orașul forfotea de neliniștea ce avea să se extindă 

în toată țara. Oameniii aveau sa se elibereze pentru totdeauna de dictatura 

comunista! 

25 dec.1989, Târgoviște-Ultimul lucru pe care soții Ceaușescu aveau să și-l 

amintească era țeava rece a pistolului, pentru a-și plăti nedreptățile. Ceea ce rezulta 

că România revine, după mult timp, la democrația demult apusă. Consecințele 

regimului Stalinist s-au răsfrâns asupra țării (încălcarea drepturilor și libertătilor 

cetățenești). Renunțarea la doctrina comunistă a ajutat la parteneriate și integrarea 

țării în asociații militare precum NATO, dar și UNIUNEA EUROPEANĂ. 

Multe personalități politice și ale culturii interbelice și exemple de 

adevărată credință precum: Grigore Caraza, Nicolae Grebenea, Iustin Pârvu, Radu 

Gyr, Atanasie Ștefanescu etc. au suferit de pe urma regimului totalitar. Toți acești 

oameni sunt dovezi vii ale curajului, credinței și înțelepciunii. 

“Blestemul Aiudului”, așa cum spune chiar Radu Gyr, a fost abătut cu 

putere asupra miilor de condamnați în lagăre, închisori, penitenciare. Plânsete. 

Chinuri. Teroare. Ură. Așa am putea descrie frumos și literar lupoaica hămesita 

numită Aiud. 

Aiudul a fost un adevarat tezaur pentru științe, filosofie și poezie. Aici, în 

plină suferință, s-au născut cele mai importante versuri din tezaurul cultural al 

patriei noastre. Scrijelite cu unghiile pe peretele arzător de rece, impregnat cu 

amintiri sfâșietoare și clipe de moarte, transmise prin alfabetul Morse. Poeziile lui 

Radu Demetrescu-Gyr au alinat și au mângâiat sufletele, dar și trupurile deținuților 

politici. Originar din Campulung Muscel, a compus versuri de la vârsta de zece ani, 

urmând ca la paisprezece ani să-și publice primele versuri sub titlul: „In munţi”. 

Studiile le-a urmat la Liceul Carol I şi Facultatea de Litere şi Filosofie, Bucuresti. 

In `45 începe teroarea lanţului închisorilor, fiind încadrat în “lotul 

ziariştilor”. Sechelele penitenciarelor i-ai scurtat semnificativ viața. Acesta a facut 

trecerea spre celel vesnice la data de 29 aprilie 1975 , din cauza bolilor trupesti și 

leziunilor psihice. Din `63 a fost urmărit de Securitate în permanență. Poezia lui 

Radu Gyr, poezia în lanțuri, a fost suportul moral al deținutilor: ”Când recitau Iisus 

în celula, parca uitau de foame, parca uitau de durere”. 

Talentele viguroase, valorile de spiritualitate și mintile le-au fost otrăvite de 

ghearele ascuțite ale lagărelor sociliste;dar colacul de salvare a venit din poeziile lui 

Radu Gyr. Lacrimi de sange si foc au izvorat din sufletele tuturor morților, uciși pe 

nedrept de un sistem politic infect și demn de nimic. 

Poezia lui Radu Gyr a fost făclia care lumina viețile întemnițaților. Firicelul 

de nădejde erupe, metafora de foc și petalele lui Radu Gyr, bandajează inimi rupte, 

șterg lacrimi, încălzesc și catifelează lanțuri și catușe. Rezistența consacratului poet 

se datorează consecvenței în rugăciune și credinței sale în Dumnezeu, care ne-a 

dăruit Aiudul spre a desluși gândirea omului.                       
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Părintele Nicolae Grebenea s-a născut în Ardeal, având un tată macedonean 

și opt frați. Își începe studiile la o școală din Rășinari, le continuă fiind student la 

Academia Teologică Andreiană din Sibiu, iar apoi își incheie studiile la Cernăuți, 

ajungând mai apoi cadru didactic la Bicazu Ardelean. 

Prima sa arestare a avut loc la 12 februarie 1942 în lagărul de la Vaslui, din 

cauza Mișcarii Legionare de la Bicazu Ardelean din jurul anilor 1935-1938. După a 

doua sa întemnițare a avut parte de tratamentele necruțătorului Aiud, în perioada 

comunistă. Iar cea de-a treia,  sub conducerea regimului celei de-a treia dictaturi. 

Acest om fascinant a cunoscut foarte multe lagăre, penitenciare etc.: Penitenciarul 

Ploiești, lagărul de la Vaslui,Baia Sprie și cruntul Aiud,de care n-a scăpat aproape 

niciun răzvrătit anticomunist. Alții, precum Nicolae Grebenea, sunt Nichifor 

Crainic, Ilie Rădulescu, Petre Pandrea, Constantin Gane, Gheorghe Calciu-

Dumitreasa și bineînțeles Radu Gyr, pe care părintele Grebenea i-a întâlnit la Aiud. 

Iar la Baia Sprie l-a cunoscut pe părintele Iustin Pârvu, cu care ajunge bun prieten, 

și la fel cu toți ceilalți tovarăși de celulă ai săi. 

Nicolae Grebenea a fost printre puținii dintre cei care îi puteau consola pe 

camarazii lor de celulă, majoritatea în stări deplorabile.Acesta avea un calm și o 

tehnică de rezolvare a problemelor de care erau surprinși foarte mulți. Părintele,  un 

adevărat creștin, care nu ținea ranchiună,nu-i ura nici măcar pe ceicare îl băgaseră in 

lagăre, spre suferiță necondiționată. 

La 28 iulie 1964 a fost eliberat,însă Securitatea a continuat să-l urmărească. 

La un moment dat, aceștia au avut chiar o tentativă de omor la adresa părintelui 

Nicolae Grebenea, dar el a reușit să scape tratându-se cu plante medicinale. Vă 

întrebați dece au făcut securiștii asta? Pentru că îl considerau un peticol pentru 

regim. 

Părintele Nicolae s-a oprit din viață pe 2 iulie 2006, pe când avea 101 ani, 

susținând că nimic nu se întamplă fără voia lui Dumnezeu și că  Acesta a considerat 

comunismul o pedeapsă pentru oameni. 

Monahul Atanasie Ștefăsescu de la Petru Vodă, un alt suflet bun și cald pe 

care comunismul a încercat să-l înnegrească in zadar. Acesta s-a născut în 1919 la 

Craiova. A studiat la liceul de la Corabia, însă nu prea mult, din cauza apartenenței 

sale la FDC. În 1938 este arestat pentru prima oară la închisoarea disciplinară de la 

Chișinău. A fost eliberat, închis și iar eliberat și așa a ajuns să fie întemnițat la 

Craiova, Chișinău, Canal, Poarta Albă și coșmarul numit Aiud. Unul dintre cele mai 

îngrozitoare lagăre comuniste, după Piteștiul și Gherla. Dintre toate lagărele unde a 

fost supus Monahul Atanasie la chinuri de nepovestit, cel mai mult a stat și a suferit 

în ghiarele ascuțite și murdare ale Aiudului. Acolo a fost supus la muncă silnică 

timp de mulți ani și tratamente de necrezut. Singurele alinări în acel calvar, au fost 

poeziile păstrate pe zidurile cu sânge și ură. Credința, bunătatea și speranța celor ce 
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au suferit acolo decenii. Și întrajutorarea, susținerea moreala și prieteniile legate 

după gratii. 

Prin vorbele sale, Monahul ne dovedește că inteligența emoțională 

depășește orice urmă de intelectualitate: “Nu sunt un intectual, am absolvit 

Universitatea de la Aiud.”. 

Părintele Atanasie se înțelegea bine cu majoritatea deținuților și colegii săi 

de celulă. Constantin Dumitrescu, dr. Uță e la care a învățat arta vindecării, mai ales 

prin practică. 

După toate încercările Aiudului și ale altor lagăre și temnițe comuniste 

Atanasie Stefănescu încă mai rezistă și ia parte la Marea Grevă de la Aiud din 1956. 

Iar mai apoi este eliberat. Se întoarce la Corabia și se căsătorește. Este iubit de toată 

lumea și este  un om bun. Ba chiar, după 1989, când cei întemnițași primesc 

despăgubiri în funcție de perioada suferinței îndurate, Monahul Atanasie își donează 

banii pentru ai ajuta pe studenții modești. 

În urma vieții sale zbuciumate, părintele Ștefănescu se reculege la 

mănăstirea din munții Neamțului, Petru Vodă. Acolo unde îl reîntâlnește pe 

părintele Iustin Pârvu, care îl îndrumă pe calea monahiei. Iși dedică ultimii ani de 

viață la Mănăstirea Petru Vodă, apoi ne părăsește pe 28 februarie pentru a merge 

într-un loc mai bun și mai frumos, care să-i aline sufletul zdruncinat.  

GRIGORE CARAZA, unul dintre marii suferinzi ai iadului comunist, 

născut la 1 februarie 1929 în comuna Poiana-Teiului, județul Neamț din părinții 

Vasile și Ioana. Își începe studiile la Școla Primară din comuna în care s-a născut 

acest suflet care avea să fie osândit și torturat de soartă. Continuă să acumuleze 

cunoștințe la Școala Normală “ Grigore Asachi”, Piatra Neamț. Dar nu reușește să 

termine liceul din cauza situației materiale preacre a familiei sale. Însă, chiar și așa, 

a fost dascăl pentru copiii din clasele primare în Călugăreni, timp de un an. În 1949, 

înființează o organizație anicomunistă cu Pamfil Sălăgeanu, urmând mai apoi 

arestarea acestuia.   

Cele mai adânci răni au fost pricinuite de veacurile petrecute in lanțurile 

reci și ruginite strâns încuiate de gâtul Aiudului. În 1957 a fost eliberat. Nu știu 

destre voi, dar noi am rămas profund marcate de viețile acestor oameni, viitoare 

legende, suntem convinse. Cu toate că Grigore Caraza avea o memorie incredibilă și 

a reținut în temniță peste 10.000 de versuri, ni se pare mai mult decât uimitor să reții 

până și numărul de linguri de apă primite pe zi, uneori, 35. 

În florarul lui 1980, Grigore Caraza este exilat în SUA. Locuiește în New 

York mai mult de 21 de ani și în acest timp obține și cetățenie americană. Însă tot se 

mai preocupă de România.  

La 67 de ani în 1995, 28 iunie se căsătorește cu Rodica Terbescu la Las 

Vegas-Nevada. Iar mai târziu în 2001, 17 iulie se repatriază. O adevărată dovadă de 

patriotism, iar pentru asta i se acordă pe 30 aprilie 2004 chiar titlul de “ Cetățean de 
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onoare” a comunei Poiana Teiului. Caraza își reia studiile la Liceul ”Petru Rareș”, 

obținându-și peste doi ani, diploma de bacalaureat, la vârsta de 50 de ani. Scrie în 

„Cuvântul Românesc” și “ Lupta Română” semnându-se cu pseudonimul Ig. Roger. 

În cei 94 de ani ai săi, Arhimandritul Iustin Pârvu este etalonul de 

comparație pentru consecvența și tăria în rugăciune. Dovezile și mărturiile sfinților 

din închisori vor rămâne mereu vii și proaspete în conștiința noartră. 

Pe 10 februarie, fix acum 99 de ani, o mare personalitate a ortodoxiei 

românești se naște sub numele de Iustin Pârvu. O stea ce avea să strălucească veșnic 

pe bolta întunecată în penitenciarul Aiudului, peste tristețile arzânde ale martirilor. 

În 1942, timp de doi ani, a mers ca preot misionar pe frontul de Est până la Odessa. 

A fost condamnat la 12 ani de închisoare pe motive politice în 1948. Pentru că nu 

și-a lepădat credința, sentința sa a fost mărită cu încă 4  ani de chinuri. 31 de ani mai 

târziu, Mănăstirea Petru Vodă își face apariția în patria Moldovei, datorită preotului, 

devenindu-i stareț. Urmând ca în aniii 2000 să întemeieze o casă de educație alocată 

copiilor, dar și un azil destinat bătrânilor. 

Timp de 17 ani, Iustin Pârvu a trăit coșmarul numit Aiud. Părintele nu și-a 

așternut memoriile pe hârtie, ci prefera să se refugieze în rugăciune. În pușcărie, 

preotul a făcut cunoștință cu virtuți ce aveau să-i devină principii de viață. Umilința, 

smerenia, rugăciunea adevărată, pe toate le-a cunoscut în anii groazei. Iustin Pârvu 

povestește clipe de teroare prin care a trecut transportând morții în morga terorii. 

”Când poporul nostru părea moleșit, terminat, înfrânt, supus, Dumnezeu făcea un 

miracol și îl scotea din amorțire, îl așeza la locul menit și cuvenit.”, afirmă părintele 

Iustin cu lacrimi izvorâte din albastrul pătruzător al ochilor săi. 

Toate aceste personalități din patria Moldovei și mulți alții au suferit în 

marile lagăre și închisori comuniste, penitenciare, centre de deportare: Aiud, zis 

marele Infern al lui Dante. Bestia sălbatică de nedresat, Gherla, oceanul ale cărui 

valuri înghițeau fără iertare orice urmă de revoltă anticomunistă, Piteștiul, Poarta 

Albă, ale cărei mreje agățau toți peștii ce înotau în sens contrar regimului totalitar. 

Împăduritul teritoriu de vânătoare, Canalul, în care te pândea pușca vînătorului 

comunist, Jilava-palatul groazei cu ușile fercate de lacăte pătate cu sânge, Baia 

Sprie-în a cărei mocirlă se împotmoleau pentru mulți ani cei împotriviți 

stalinismului. Toate acestea și altele şi-au lăsat amprenta cu cerneala neagră a răului 

asupra zecilor de mii de răzvrătiți ai sistemului. Mulți dintre ei care ne-au părăsit 

pentru un loc mult, mult mai bun. Ne-au lăsat în urmă daruri, grație cărora le 

datorăm neuitare veșnică, independență în limita ei maximă. 

În opinia noastră, acești matriri ai istoriei au fost daruri divine, hrana 

omenirii ce ne-a dat puterea de a merge mai departe și de a învinge comunismul 

împreună. Iar, în final, am trecut peste această pedeapsă a Domnului, datorată de 

păcatele omenești. Le mulțumim acestor flori de colț ale munților noștri falnici.  
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GHEORGHE I. BRĂTIANU 

 
     Elev Fabiana ȘTEFAN,  

L.T.A.S. „V.Slăvescu”, Ploiești 

    coordonator:  prof. Mihail Dinu-Pătrașcu 

 

 
 Gheorghe I. Brătianu, istoric, om politic, profesor universitar, membru al 

Academiei Române, a fost victimă a regimului comunist şi a murit în condiţii 

misterioase în închisoarea de la Sighet. Comuniştii au clasat moartea drept 

sinucidere, însă colegii de detenţie au afirmat că istoricul a fost ucis. „Gheorghe I. 

Brătianu, fiul lui Ionel I.C. Brătianu şi al prinţesei Maria-Moruzi Cuza, văduva 

urmaşului lui Cuza, s-a născut pe 3 februarie 1898. A fost un reputat istoric, om 

politic, profesor universitar şi membru al Academiei Române. S-a născut la 

Ruginoasa şi şi-a petrecut copilăria în Palatul domnesc al lui Alexandru Ioan Cuza. 

La 18 ani s-a înrolat ca voluntar în Primul Război Mondial. În 1917 a urmat 

cursurile şcolii de ofiţeri de rezervă de artilerie, la Iaşi şi fost avansat la gradul de 

sublocotenent. După război a urmat cursurile facultăţii de Drept de la Iaşi şi a 

absolvit în 1919. Şi-a continuat studiile la Paris unde a obţinut licenţa în litere. A 

devenit doctor în filosofie la Universitatea din Cernăuţi şi doctor în litere la 

Sorbona.    

 În anul 1924 a devenit profesor la catedra de istorie universală a 

universităţii din Iasi, iar din 1940 a fost profesor la Universitatea din Bucureşti. 

 La propunerea lui Nicolae Iorga, la 23 iunie 1928, Secţiunea istorică a 

Academiei României îl alege membru corespondent. Gheorghe I. Brătianu împlinise 

30 de ani. 

 În anul 1929 a promovat doctoratul la Sorbona sub îndrumarea lui 

Ferdinand Lot. (1866-1952), cu teza principală ”Recherches sur le commerce 

genois dans la Mer Noire aux XIII-e siècle”, apărută în acelaşi an la Paris şi 

comentată elogios în presa de specialitate. În anii care au urmat a desfăşurat o 

activitate ştiinţifică susţinută în acelaşi timp cu activităţile politice. Publică mai 

multe lucrări, între care cea mai interesantă este lucrarea: ”O enigmă şi un miracol 

istoric: poporul roman”. În luna septembrie 1938 face parte din delegaţia română, 

condusă deNicolae Iorga, la cel de-al doilea Congres Internaţional de Ştiinţe Istorice 

de la Zürich. Comunicarea sa ”O nouă istorie a Europei în Evul Mediu: sfârşitul 

lumii antice şi triumful Orientului” s-a bucurat de o largă audienţă. 

 Publică în două volume lucrarea ”Acţiunea politică şi militară a României 

în lumina corespondenţei diplomatice a lui I. C. Brătianu”. În anii premergători 

războiului, Gheorghe I. Brătianu s-a apropiat de mişcarea naţionalistă română, a 

militat pentru o apropiere de Germania. El a rămas constant pe poziţie că Uniunea 
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Sovietică reprezintă cel mai mare pericol pentru existenţa Statului Român şi că o 

alianţă cu ea este contrară intereselor sale. Majoritatea conducătorilor Uniunii 

Sovietice din acea perioadă erau evrei şi făcuseră tot ce era posibil ca U.R.S.S. să nu 

recunoască Unirea Basarabiei cu România şi se manifestau agresiv 

la adresa României. Evreii din toată Europa hotărâseră, încă din 1829, înfiinţarea 

Israelului European pe teritoriul Moldovei de la Nistru până la Munţii Carpaţi, de 

aceea s-au opus cu înverşunare revenirii Basarabiei la Patria Mamă. Numai că ruşii, 

care sunt un popor creştin, ortodox ca şi românii, nu au admis aşa ceva şi le-a spus 

clar, să meargă de unde au migrat, dinspre Golful Persic, prin mileniul IV î.Hr., spre 

câmpiile mănoase ale Mesopotamiei (vezi Dr. Şerban Milcoveanu, Teroarea de stat 

până la 22 decembrie 1989, pag. 139). 

 GheorgheI. Brătianu considera că apropierea de Germania este o necesitate 

pentru păstrarea intactă a graniţelor ţării.  

 În anii 1935-1939 a făcut frecvente deplasări în capitalele europene, unde a 

avut convorbiri cu numeroşi conducători ai statelor respective. La 16 noiembrie 

1936 a fost primit de Hitler, fiind primul om politic român care s-a întâlnit cu 

Führerul. Gheorghe I. Brătianu s-a pronunţat împotriva unei alianţe cu sovieticii şi a 

arătat că România are de îndeplinit o misiune la Nistru şi la Marea Neagră, aceea de 

a opri răspândirea iudeo-comunismului în Europa. Evreii nu i-au iertat această 

atitudine. 

 În iunie 1940 începe războiul şi ne sunt răpite Basarabia, Nordul Bucovinei 

şi Ţinutul Herţa, care au intrat în componenţa Uniunii Sovietice. Comportamentul 

evreilor din aceste provincii, în timpul evacuării Armatei Române, a fost profund 

antiromânesc. Agresivitatea, ostilităţile şi crimele săvârşite împotriva românilor de 

către evrei în această etapă i-au îngrozit pe militarii Armatei Sovietice şi chiar pe 

conducătorii Uniunii Sovietice. Profund marcat de evenimente, Gheorghe I. 

Brătianu va răspunde atât ca istoric, cât şi ca ostaş la chemarea Patriei. La 1 

octombrie 1940, devine profesor titular la Facultatea de Filosofie şi Litere a 

Universităţii Bucureşti, în locul lui Nicolae Iorga, care se pensionase. La 27 

noiembrie este asasinat savantul Nicolae Iorga. Vestea l-a zguduit profund. A 

participat la înmormântare (Cimitirul Bellu Militar), alături de marii cărturari al 

ţării, în frunte cu preşedintele Academiei Române, C. Rădulescu-Motru.  

 În cartea ”GHEORGHE I. BRĂTIANU. ISTORIE ŞI POLITICĂ”,  scrisă de 

Petre Otu şi Aurel Pentelescu (Editura Corint, Bucureşti 2003, pag. 64), este 

scris: „Gheorghe I. Brătianu a fost singurul profesor de la Facultatea 

de Litere care a luat cuvântul public, în faţa studenţilor şi profesorilor, împotriva 

uciderii lui Nicolae Iorga. Nicoară Beldiceanu, în acel moment student, relatează 

că Gheorghe I. Brătianu a condamnat asasinatul şi a cerut asistenţei păstrarea unui 

moment de reculegere. De asemenea, savantul a cerut unor studenţi legionari, care 

protestau faţă de această decizie să părăsească sala”. 
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 După moartea tragică a lui Nicolae Iorga, Gheorghe I. Brătianu a fost numit 

director al Institutului de istorie din Bucureşti. În timpul guvernării lui Ion 

Antonescu, savantul Gheorghe I. Brătianu a adoptat o atitudine rezervată, nefiind de 

acord cu modul de guvernare. A fost chemat de Antonescu şi i-a oferit postul de 

Ministru de Externe şi chiar de vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri. Când a 

văzut modul cum conduce ţara Ion Antonescu, a refuzat posturile oferite şi s-a 

dedicate mai mult activităţii ştiinţifice.  

 Ca o revoltă la raptul sovietic din 26 iunie 1940, scrie studiul ”Moldova şi 

frontierele sale istorice”.  

 În 1943 a scris lucrarea ” Basarabia. Drepturile naţionale şi istorice, cu 

speranţa că Marile Puteri nu vor mai încălca principiul de drept şi respectarea 

unităţii etnice şi lingvistice”. 

 La 28 mai 1942, Academia Română consfinţeşte alegerea lui Gheorghe I. 

Brătianu printre membrii săi, în locul rămas vacant după moartea lui 

Nicolae Iorga, în Secţiunea Istorică, fiind, la 44 de ani, cel mai tânăr dintre aceştia. 

 În vara anului 1941 a fost concentrat şi a participat chiar din primele zile la 

războiul antisovietic. În anul 1941 a îmbrăcat uniforma de căpitan de artilerie şi s-a 

dus pe front în loc să accepte conducerea Ministerului de Externe, post pe care 

generalul Ion Antonescu i l-a oferit cu insistenţă. Perioadele în care savantul a fost 

supus obligaţiilor militare au fost: 12 iulie-30 septembrie 1941 şi 16 iulie-24 

septembrie 1942.  

 În luna august 1942 a însoţit trupele Corpului de Cavalerie în Crimeea, după 

căderea Sevastopolului. Văzând evoluţia războiului şi bombardamentele 

devastatoare ale aviaţiei anglo-americane, Gh. I. Brătianu a întreprins 

demersuri la mareşalul Ion Antonescu pentru încheierea armistiţiului.  

 La sfârşitul lunii aprilie1944, publică documentul ”Scrisoare deschisă d-lui 

W. G. Lelland”, preşedintele Comitetului Internaţional al Ştiinţelor Istorice din 

Washington, tipărită la 21 aprilie 1944 în ziarul Curentul, cu o prezentare, la fel de 

vibrantă, semnată de Pamfil Şeicaru.  În acest document, Gheorghe I. Brătianu 

arată adevăratele dimensiuni ale bombardamentelor americane, care au distrus 

printre alte obiective şi următoarele: Universitatea Bucureşti, Institutul Cantacuzino, 

sediul librăriei Cartea Românească, Imprimeriile Dacia Traiană. Numai raidul din 4 

aprilie 1944, desfăşurat asupra Capitalei (zona Gara de Nord) a produs peste 1.450 

de victime în rândurile populaţiei civile. Un întreg cimitir (fostul cimitir Calvin) din 

Capitală, poartă de atunci numele „Cimitirul 4 aprilie“.  

 Savantul istoric Gheorghe I. Brătianu s-a implicat deosebit de activ în 

acţiunea pentru condamnarea caracterului distructiv al bombardamentelor anglo-

americane asupra teritoriului României în intervalul aprilie-august 1944. Nichifor 

Crainic, în articolul ”Tehnica fără suflet”, tipărit în revista Aripi Româneşti, din 25 

iulie 1944, scria: „O parte din pământul sfânt al ţării e 
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cotropit de barbarii Uralilor, văzduhul năvălit de barbarii de peste Atlantic. Am 

ascultat şi eu în ultimul timp, la radio „Vocea Americii“ şi tam-tamul Londrei, într-

o românească atât de iudaic gargarisită, care ne asmute fără încetare să ne predăm 

Sovietelor“. Paradoxal, dar ruşii nu s-au pretat la asemenea acţiuni patologic de 

teroriste. Caracterul unora dintre aceste bombardamente anglo-americane rămâne 

condamnabil, mai ales ale acelora care au vizat atacarea şi distrugerea multor 

obiective nemilitare şi a populaţiei civile. Românii au fost implicaţi în război fără 

voia lor. Ruşii, la sfârşitul celui de Al Doilea Război Mondial, şi-au închipuit că ei 

sunt învingătorii. Învingătorii au fost alţii, nici ruşii şi nici occidentalii.  

 Savantul Gheorghe I. Brătianu rămâne un produs al culturii române dintre 

cele două războaie mondiale, profund naţional şi european. El a fost adversar 

înverşunat al iudeo-bolşevismului şi al revizionismului maghiar. Evreii nu l-au 

iertat. După 1944 este înlăturat din viaţa politică şi ştiinţifică.  

 În şedinţa din 9 mai 1946, Gheorghe I. Brătianu a compărut în procesul 

Mareşalului Ion Antonescu. În anul 1947 este suspendat de la Universitate şi de la 

conducerea Institutului de Istorie Universală „N. Iorga“. I s-a fixat domiciliul 

obligatoriu (Bucureşti, strada Biserica Popa Chiţu nr. 26) şi i-au fost interzise 

contactele externe. 

 În vara anului 1947 i s-a propus expatrierea, faţă de care refuzul a fost 

vehement: „Brătianu nu dezertează din România“. După cum declară academiciana 

Cornelia Bodea, prezentă la întâlnirea dintre Alexandru Rosetti şi Gheorghe 

Brătianu, când Rosetti îi înmâna un paşaport semnat de ministrul de Externe – 

evreica Ana Pauker –, savantul istoric a replicat: „Mă numesc Brătianu, 

domnişoară Bodea!“ 

 Ana Pauker nu a mai suportat înfruntarea şi a ordonat suspendarea 

profesorului Gheorghe I. Brătianu din toate funcţiile publice pe care le 

deţinea şi fixarea domiciliului obligatoriu. În anul 1948 a fost înlăturat din 

Academia Română. În noaptea de 7/8 mai 1950 este arestat şi întemniţat în 

închisoarea din Sighet, fără să i se intenteze proces. În penitenciarul din Sighet, 

Gheorghe I. Brătianu a fost supus la torturi groaznice, unde a decedat în noaptea de 

24 spre 25 aprilie 1953. Gheorghe I. Brătianu a ispăşit două mari „crime“: a luptat 

pe front şi a susţinut prin scris drepturile României asupra Basarabiei. Gheorghe I. 

Brătianu nu a abdicat de la crezul vieţii sale cu toate chinurile şitorturile la care a 

fost supus. 

 Nu a avut parte de proces sau condamnare. A zăcut în închisoarea 

comunistă până în 1953 şi a sfâşit în condiţii misterioase. Comuniştii au susţinut că 

s-a sinucis cu un laţ făcut  dintr-un cearceaf şi a fost găsit mort în celulă. Colegii de 

detenţie au suspectat faptul că istoricul a fost bătut de un gardian şi că moartea ar fi 

fost provocată de loviturile acestuia.  Elena Brătianu, soţia istoricului, fugită în exil 

la Paris, a demarat o anchetă pentru a afla cauza reală a morţii. Mărturiile 
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supravieţuitorilor de la închisoarea din Sighet despre Gheorghe I. Brătianu au fost 

adunate într-un dosar. Misterul morţii nu a fost însă desluşit. Majoritatea celor 

chestionaţi au declarat că în celula istoricului s-ar fi găsit o cămaşă pătată de 

sânge.    

 După mărturia cardinalului Alexandru Todea, coleg de detenţie, lui Brătianu 

care era grav bolnav pe perioada detenţiei, comuniştii i-ar fi promis tratament, în 

schimbul retragerii afirmaţiilor prin care istoricul susţinea că Basarabia şi Bucovina 

sunt pământ românesc.  ”Mi-a spus că a venit o comisie şi, după câte mi-aduc 

aminte, a fost expresia sa, o comisie de la Bucureşti care i-a promis tratament 

medical cu singura condiţie să renunţe la ce a scris referitor la faptul că Basarabia 

şi Bucovina sânt pământ românesc şi să susţină în altă ediţie că aparţin Rusiei. 

Gheorghe Brătianu mi-a spus că a răspuns: «Nu-mi voi trăda ţara; nu pot dezminţi 

un adevăr istoric şi nimic pe lume nu mă poate justifica să scriu neadevăruri despre 

istoria românească». Atunci acele persoane i-au zis: «N-ai să primeşti îngrijire, nici 

tratament, nici medicamente, aici ai să pieri». Gheorghe Brătianu le-a răspuns: «Şi 

dumneavoastră o să pieriţi într-o zi, dar nu-i totuna să pieri cu demnitate sau cu 

laşitate».  

 L-au privit în ochi, n-au mai spus nimic şi au plecat. A rămas mai departe, 

singur, în celula 71 a închisorii Sighet”.  

 După declaraţia cardinalului, refuzul de a face pace cu comuniştii, i-ar fi 

atras istoricului moartea. A fost lăsat să zacă bolnav, fără tratament, până când a 

murit. 

 

Bibliografie 

1. Apostol Stan, op. cit. p. 23  

2. Ibidem, p.27  

3. Ibidem p. 33  

4. Ibidem p.59  

5. Ioan Scurtu - Op. Cit p. 27 

6. Georgescu Vlad, ”Politică și istorie”, Editura Humanitas, 2008.  

7. Hossu Longin Lucia, ”Memorialul durerii. O istorie care nu se învață la școală”, 

Editura Humanitas, București, 2007. 

8.”Memorialul victimelor comunismului de la Sighet”, ghid de activitate, 1993-

2014. 

9. ”Spirit printre gratii”, Fundația Academia Civică, 2014. 

 

 

 

 

 



 
176 

 
 

 

 

 

BRAZII CARE NU S-AU FRÂNT –  

GRUPURILE DE REZISTENŢĂ DIN MUNŢI 
 

 
Elev Laurenţiu Vasile COROI, clasa a X-a,  

Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman 

coordonator: prof. Anca Loredana Scorțescu 

 

           

 Acum, în anul centenarului, după aproape treizeci de ani care s-au scurs de 

la Revoluţia Română din 1989, trebuie să ne îndreptăm atenţia şi recunoştinţa 

asupra evenimentelor consacrate unor fapte eroice, iar altora tragice de înainte, din 

timpul şi după 22 decembrie 1989. S-a vorbit şi se vorbeşte mult despre suferinţele, 

sărăcia şi teroarea prin care regimul comunist a năpăstuit timp de 45 de ani ţara 

noastră, de eroismul celor care au reuşit în zilele fierbinţi ale revoluţiei, să doboare 

asuprirea, dar, ceva mai puţin despre rezistenta anticomunistă, care s-a desfăşurat 

dealungul tuturor celor 5 decenii de opresiune. 

           În vara anului 1944, imediat după invazia trupelor sovietice pe teritoriul 

României, s-au format grupuri mici în principal de foşti ofiţeri ai Armatei Regale, 

care au pornit lupta împotriva invadatorilor ruşi. Pe măsură ce teroarea sovietică şi 

cea aurohtonă se agravau, grupele de luptători antibolşevici se înmulţeau, ei 

refugiindu-se în munţi. Luptătorii din munţii noştri (Făgăraş, Ciucaş, Arnota, Mţii 

Banatului etc.) sprijiniţi de locuitorii satelor din zonă, au dat mult de furcă trupelor 

de securitate în perioada 1945-1962. Ei au constituit grupurile de rezistenţă din 

munţi. 

           Grupurile de rezistenți români din munți au fost foarte numeroase și diferite, 

puțin peste o mie. Conform arhivelor Securității care au putut fi recuperate și după 

mărturiile rezistenților care au supraviețuit, există câteva grupuri mai importante. 

Prin “importanță” înțelegem fie numărul de membri, fie acțiunile excepționale 

întreprinse, fie urma vie pe care au lăsat-o în regiunea în care au combătut.  

          Teodor Șușman, luptător anticomunist în Munții Apuseni, a devenit unul 

dintre cei mai cunoscuți rezistenți ai comunismului ca urmare a descoperirii 

osemintelor sale, la 23 iunie 2010, de către CICC, Centrul de Investigare a Crimelor 

Comunismului. Primar al satului Răchițele (în Munții Apuseni) de trei ori, pentru 

mai mult de zece ani, înainte de 1945,  şef respectat și recunoscut în Țara Moților, 

Șușman va intra rapid în colimatorul autorităților comuniste, apoi va fi destituit din 

funcția de primar, la puțină vreme după ajungerea comuniștilor la putere, în 1945. 

Fiind greco-catolic și susținând Partidul Național Țărănesc, va fi calomniat și acuzat 

pe nedrept de comuniștii locali oportuniști și geloși pe reușita lui personală. După ce 

a încercat de mai multe ori, fără succes, prin mai multe scrisori, să își dovedească 
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nevinovăţia și să arate cât de perfizi erau acuzatorii, Șușman se simte în pericol și 

decide să fugă în munți. Acest lucru se va întâmpla în august 1948, iar Șușman va fi 

însoțit de cei trei fii ai săi: Toader, Avisalon și Traian. La început, rezistența lor se 

va limita la asigurarea supraviețuirii, apoi va include reacția la teroarea impusă de 

comuniști asupra țăranilor care îi ajutau. Vor ataca mai multe cooperative și 

societăți de exploatare forestieră, fără să facă vreodată uz de violență contra 

muncitorilor sau cadrelor și încercând să micșoreze consecințele pentru aceștia din 

urmă. După trei ani de rezistență în fruntea unui grup format din zece persoane, 

Teodor va fi împușcat în 1951. Doi dintre cei trei fii ai lui vor muri în 1958, într-o 

șură incendiată de Securitate. Întreaga familie Șușman va avea un destin tragic, cu 

excepția lui Traian, singurul care va supraviețui după ani lungi de pușcărie. 

           Maior Nicolae Dabija, fost ofițer al armatei regale, care participase la 

războiul împotriva URSS pe Frontul de Est,  şi el luptător anticomunist în Munții 

Apuseni, a făcut parte din Rețeaua Frontul Apărării Naționale, Corpul de Haiduci. 

Acest grup condus de Maiorul Nicolae Dabija va ataca biroul perceptorului din 

Teiuș, înarmat cu carabine și pistoale. Autoritățile române vor descoperi refugiul 

rebelilor după ce îl vor aresta pe unul dintre ei, iar acesta le va indica locul, 

pe Muntele Mare. O operațiune condusă de forțele de securitate se lansează 

împotriva rebelilor în dimineața zilei de 4 martie 1949. Conduși de Colonelul Mihai 

Patriciu, securiștii vor ataca vârful unde erau ascunși rebelii. Au urmat focuri și 

lupte corp la corp. Vor fi trei morți și trei răniți, în rândul comuniștilor. Dabija a fost 

arestat pe 22 martie 1949, după ce a fost denunțat de către un sătean. Pe 28 

octombrie 1949, șapte membri ai grupului, printre care și Maiorul Nicolae Dabija, 

vor fi executați la Sibiu. 

       Inițiator al unui grup de rezistență important din Banat, Colonelul Ion Uță 

este unul dintre cele mai extraordinare personaje ale Rezistenței române. Unul 

dintre grupurile de rezistență pe care le-a fondat a fost implicat într-o adevărată 

bătălie contra trupelor de Securitate, la Pietrele Albe, fapt foarte rar în mișcările de 

rezistență din România, care erau cel mai des axate pe defensivă. Prefect 

al județului Severin (între cele două Războaie Mondiale), în perioada 1943-1944 

căpitan în armata română, Ion Uță a fost numit Colonel, apoi trecut în rezervă odată 

cu epurarea armatei de către comuniști. Șef (local) în Partidul Național 

Țărănesc (PNȚ) cu ocazia alegerilor generale din 1946, Uță a trebuit să fugă, 

deoarece se știa urmărit de Securitate. Prin urmare, el se retrage în munții Țarcul și 

Cernei. Încă de la implicarea lui în Rezistență, va căuta să organizeze și să 

coordoneze între ele diferitele grupuri de rezistență românească din Banat, cu 

scopul de a întări și a unifica forțele existente, apoi de a organiza o revoltă populară 

generală în regiune. Este unul dintre rarii șefi de rețea care au dorit să creeze un 

schelet regional, apoi național, pentru Rezistență, printr-un plan precis și un 

calendar. Format exclusiv din locuitori ai satelor de munte din Severin, grupul său 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Na%C8%9Bional_%C8%9A%C4%83r%C4%83nesc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Na%C8%9Bional_%C8%9A%C4%83r%C4%83nesc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alegeri_generale_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia,_1946


 
178 

 
 

 

 

 

va include 30 de persoane - în grup se vor infiltra elemente ale Securității, iar Uță va 

fi omorât în 1949. 

           Luptător anticomunist în Dobrogea a fost şi Gogu Puiu unul din liderii 

mişcării de rezistenţă Haiducii Dobrogei, formată în iulie 1947, la București. 

Obiectivul Rezistenței din Dobrogea era să pregătească România pentru 

eventualitatea unui război între Occident și URSS. După 1945, industriașii români 

au fost implicați în finanțarea acestei mișcări. În mod neoficial, armata română a 

sprjinit și ea mișcarea, prin amiralul Horia Măcelaru. În acest context, Gogu Puiu ar 

fi putut fi un agent de legătură și cel care trebuia să pregătească terenul pentru 

sosirea americanilor. Legionar macedo-român, întors din Germania împreună cu alți 

câțiva camarazi, Gogu Puiu a organizat și a structurat Rezistența, sprijinindu-se în 

fiecare localitate pe micile grupuri de rezistenți care acționau independent, fiecare 

având propriul șef. Coordonarea va fi realizată printr-un grup de comandă ce va 

comunica printr-un sistem eficient de curieri. Între 1947 și 1956, Dobrogea a fost un 

centru de rezistență extrem de activ, în care au fost implicate numeroase familii, 

dintre care multe au devenit victime ale represiunii comuniste. Rezistența din 

Dobrogea a reușit să strângă 2000 de partizani combatanți și de susținători locali. 

Aproape toți vor fi uciși de Securitate, sau vor muri ca urmare a torturilor. 

Supraviețuitorii vor fi trimiși în coloniile de muncă silnică de la Canalul Dunăre-

Marea Neagră, adevărate colonii de exterminare prin epuizare, în care regimul 

comunist trimitea opozanții pe care nu dorea să îi mai vadă revenind în societate. 

Gogu Puiu este urmărit și supravegheat încă de la înscrierea sa în Mișcarea 

Legionară din anul 1934 și este considerat de către Securitate drept un “terorist” și 

un “fascist”. Informații fragmentate privind activitățile sale de rezistent sunt foarte 

limitate. Totuși, este aproape sigur că Gogu Puiu a intrat în contact cu serviciile 

secrete franceze și americane la Viena, în 1945-1947, apoi, probabil, a fost format 

în vederea luptelor clandestine și a celor de gherilă. Carismatic, întotdeauna 

îmbrăcat în uniformă militară, Puiu va lăsa după el impresia unui luptător curajos, 

hotărât, superior, asemeni haiducilor din secolele trecute. În iulie 1949, va alege să 

se sinucidă, explodând grenada pe care o avea tot timpul la el, în loc să cadă în 

mâinile comuniștilor. 

          Ca urmare a arestărilor masive din 1947, care afectează în mod special sute 

de studenți, militari și legionari din regiunea Făgărăș, toți cei care au scăpat cu viață 

au format grupul Carpatin Făgărășan. Cei 9 ani de longevitatea a grupului se explică 

prin organizarea sa de tip militar și prin tactica utilizată. Nu exista o centralizare 

geografică sau un cartier general, zona de intervenție era foarte largă, mobilitatea 

sporită, totul era făcut în așa fel încât să surprindă inamicul și să facă cercetările cât 

mai dificile. Folosind tactici de gherilă și despărțindu-se în mod regulat în grupuri 

mici, pentru a-și crește șansele de supraviețuire, Grupul Carpatin de Rezistență 

Națională Armată este cunoscut în special datorită supraviețuirii șefului său, Ion 
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Gavrilă Ogoranu, personalității sale marcante de celebru luptător în munţi, 

împotriva comunismului, scrierilor lui, care aduc numeroase detalii cu privire la 

supraviețuirea partizanilor în munți, în condiții extrem de dificile. S-a angajat ca 

luptător anticomunist şi în facultate, la Cluj şi la Braşov. S-a încadrat cu întreaga 

viaţă, deplin şi pentru totdeauna în Rezistenţa armată anticomunistă, conducând 

şapte ani Grupul Carpatin Făgărăşan. Legionar și credincios fervent, Ion Gavrilă 

Ogoranu a marcat spiritele și a servit chiar ca sursă de inspirație pentru un film 

românesc ce povestește viața de zi cu zi a unui grup de tineri rezistenți 

anticomuniști. Dintre cei douăzeci de tineri care vor alege să își sacrifice tinerețea și 

viața socială pentru a lupta pentru libertate, doar doi vor supraviețui în fața 

Securității. Majoritatea vor fi împușcați în timpul ciocnirilor cu Securitatea, sau vor 

fi trădați de apropiați ori de agenți infiltrați.  

Timp de 29 de ani, organele securităţii nu au putut să-l captureze. Prins în 

1976, a fost salvat de la execuţie la intervenţia directă a preşedintelui american, 

Nixon. Ion Gavrilă Ogoranu relatează episodului petrecut la 14 septembrie 1951, în 

Valea Zârnei din Munţii Făgăraşului, când un grup de ofiţeri de Securitate, 

legendaţi în partizani, au încercat o diversiune în vederea capturării luptătorilor din 

gruparea condusă de Ion Gavrilă. Datorită lui Vasile Motrescu, fost partizan 

bucovinean, care a dezvăluit trădarea, partizanii făgărăşeni au reuşit să neutralizeze 

pe cei trei securişti. Episodul a fost relatat şi în volumul II al cărţii Brazii se frâng, 

dar nu se îndoiesc. În cadrul unei ample acţiuni a Securităţii, coordonate de 

colonelul Gheorghe Crăciun, viitorul comandant al închisorii Aiud, prin intermediul 

unui agent numit Costică Niculescu şi a trădării unuia din membrii reţelei de sprijin 

din Ţara Făgăraşului, profesorul Grovu, toţi membrii grupului de rezistenţă armată 

condus de Ion Gavrilă Ogoranu sunt capturaţi, momiţi cu o diversiune prin care li se 

asigura trecerea clandestină în Grecia. Ogoranu scapă printr-o întâmplare, ca urmare 

a unei imposibilităţi de comunicare cu membrii grupului, dar şi datorită neîncrederii 

în posibilitatea unei fugi reale din România comunistă. Va fi prins peste 21 de ani, 

în 1976. Camarazii săi, capturaţi în 1955, vor fi judecaţi şi condmanaţi la moarte, 

fiind executaţi la închisoarea Jilava, de lângă Bucureşti. 

           Locotenent Toma Arnăuțoiu membru al grupului "Haiducii Muscelului"din  

Munții Făgăraș și-a dat 10 ani din viață pentru lupta împotriva comunismului. Mulți 

săteni și în special femei curajoase l-au susținut în tot acest timp și, dacă au fost 

prinși, au avut aceeași soartă cu el. Majoritatea rezistenților au fost executați sumar, 

ceilalți au fost aruncați în pușcărie pentru mulți ani, în condiții inumane, și, de multe 

ori, nu au supraviețuit. Elisabeta Rizea a scăpat de acest destin, în ciuda torturii și a 

persecuției, și a devenit un simbol viu, apoi o icoană a Rezistenței românești. Durata 

acestei lupte a lăsat numeroase urme în arhivele Securității, permițând astfel 

istoricilor să facă multiple studii și analize. Conform informațiilor pe care le găsim 

aproape sistematic în rapoartele și mărturiile disponibile despre rețelele de 
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rezistență, această rețea a fost nimicită de Securitate din cauza corupției membrilor 

săi, a trădărilor și a infiltrărilor agenților externi. 

            Personaj controversat al Rezistenței din regiunea Vrancea, Victor Lupșa era 

pentru unii un șef respectat și dinamic, un colonel format în Iugoslavia, pentru alții 

un mincinos care nu avea decât studii primare, fusese reformat din cauză că avea un 

picior mai scurt, iar pentru o a treia categorie un spion în solda Securității și un 

trădător. Informațiile accesibile și disponibile în 2014 nu ne permit să tragem o 

concluzie clară și nici măcar să știm în ce condiții a fost arestat în 1955, apoi 

executat în 1956. Totuși, se pare că era vorba despre un personaj ciudat, care 

folosea minciuni și exagerări pentru a-i convinge pe țărani să se revolte. Va povesti 

tuturor că are susținerea lui Tito și a americanilor și că aceștia din urmă vor aduce 

arme și materiale. Începând din vara 1948, Victor Lupșa și Gheorghe Corneliu 

(Szarvas) au înființat organizația Vlad Țepeș II, pe care au extins-o în trei 

regiuni: Galați, Brașov și Vrancea. Obiectivul lor era să ridice la luptă populația din 

zonele muntoase. În 1948, Lupșa redactează un manifest anticomunist semnat cu 

propriul său nume și ștampilat cu o cruce creștină înconjurată de mențiunea Vlad 

Țepeș II. Mai apoi distribuie acest manifest șefilor de grupuri din diferitele sate în 

care își lansase mișcarea. Mesajul și referința la un mare domnitor român cunoscut 

pentru onestitate și dreptate, dar și pentru lupta neobosită împotriva hoților și a 

invadatorilor turci pare să-i fi sedus pe oamenii simpli și să fi ușurat fondarea 

acestei mișcări. Dar particularitățile locale au favorizat și ele aderarea la acest apel: 

mentalitatea regională foarte independentă (cultura secretului, dar și întâlnirile 

clandestine în păduri erau practicate de secole), o regiune izolată și înapoiată, căi de 

acces puține, drumuri foarte proaste sau chiar inexistente. Asemeni multor altor 

români, Lupșa credea în venirea iminentă a americanilor pentru a elibera teritoriul 

de comuniști și se purta în consecință. Astfel, a pus la punct noduri de rezistență și a 

pregătit structuri care să permită o revoltă masivă. Tipul lui de organizare era 

militar, incluzând paznici și semne de recunoaștere vizibile. Victor Lupșa va intra în 

contact cu mai multe grupuri civile sau religioase și va încerca, dar fără succes, să 

trimită un plic la legația americană. Securitatea pornise deja în căutarea lui, prin 

urmare, în februarie sau martie 1950, Lupșa se va ascunde în munți, împreună cu 

Gheorghe Corneliu. Episodul numit chermeză a aruncat o umbră asupra intențiilor 

reale ale lui Victor Lupșa. În noaptea dintre 23 și 24 iulie 1950, apare un zvon 

conform căruia urma să fie dat semnalul pentru începerea revoltei. 19 sate așteaptă 

în van acest semnal, care trebuia să fie însoțit de arme, alimente și echipamente, ce 

urmau să fie parașutate. O singură comună va trece la acțiune: Bârsești. Un grup de 

țărani înarmați va reuși să îi oprească pe milițieni și pe activiștii comuniști. Dându-

și seama de alerta falsă, din cauza inerției tuturor celorlalte sate, răsculații se vor 

refugia în pădure. Majoritatea vor fi prinși de Securitate, judecați și închiși. În 

septembrie 1950, în Munții Vrancei se ascundeau peste 100 de partizani. Gheorghe 
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Corneliu se va sinucide în 1951, pentru a scăpa de următorii comuniști, iar Lupșa se 

va ascunde în pădurile din Munții Zagon, de unde se și trăgea. După mai mulți ani 

de urmărire și fugă, pe 27 noiembrie 1955, Lupșa s-a predat autorităților din 

Câmpulung Muscel, declarând că nu dorește să facă recurs la sentința din iunie 

1951, de condamnare la moarte în contumacie. Va fi executat la penitenciarul din 

Iași, pe 3 decembrie 1956. Dar, dincolo de zona de umbră care planează asupra 

personajului Victor Lupșa, mișcarea Vlad Țepeș II rămâne, de departe, cea mai 

importantă dintre toate mișcările de rezistență din țară. Mii de țărani vor fi arestați și 

trimiși în pușcărie ca urmare a celei mai mari operațiuni represive lansate vreodată 

de Securitate, între iulie și octombrie 1950. 

             Lupta împotriva comunismului nu este încă încheiată, fiind spre cinstea 

naţiunii române, în anul celebrării centenarului unirii, care a reprezentat o 

importantă victorie în istoria românilor. Să ne ajute Dumnezeu să ştim a valorifica 

această victorie, să purtăm veşnică recunoştinţă eroilor infăptuitori de neam şi ţară, 

eroilor anticomunişti, pentru a înlătura definitiv pericolul pe care îl reprezintă 

comunismul şi orice regim opresiv pentru naţiunea noastră. 
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REZISTENȚA ANTICOMUNISTĂ 1945-1989 
 

                  Elev Nicoleta Cristina CIOCMATĂ, clasa a XI -a 

Liceul Teoretic ”Constantin Brâncoveanu” București 

coordonator: prof. Daniela Paizan 

 

 

Rezistența anticomunistă românească a reprezentat o mișcare populară de 

luptă împotriva dictaturii Partidului Comunist Român , dictatură ce a durat între 

data de 6 martie 1945 și 22 decembrie 1989, ziua în care Nicolae Ceaușescu a fost 

înlăturat de la putere. Rezistența a fost activă începând cu anul 1944 și a durat timp 

de mai mult de treizeci de ani. În România, opoziția armată a fost prima și una 

dintre cele mai organizate forme de rezistență împotriva regimului comunist. Abia 

după căderea lui Nicolae Ceaușescu, în decembrie 1989, detaliile unei asemenea 

mișcări au fost aduse la cunoștința poporului. Regimul comunist a îcercat să țină 

ascunsă existența acestor grupări, de teama de a nu se confrunta cu rebeliunea 

poporului, astfel asigurând o pace aparentă în relațiile internaționale.  

Organizațiile anticomuniste au luat naștere ca urmare a opresiunilor 

regimului comunist asupra populației. Aplicarea brutală a politicii 

comuniste,valurile masive de arestări și epurări, precum și manipularea poporului 

au dus la crearea grupărilor de rezistență armată împotriva regimului. 

În timpul acestui regim au luat naștere mai multe grupări pentru oprirea 

agresiunii pe care comunismul o desfășura. Printre aceste organizații se numără: 

Rețeaua “Haiducii Muscelului” 
Grupul care a rezistat cel mai mult a fost „Haiducii Muscelului”. Grupul a 

numărat doar 30-40 de persoane, a fost organizat de doi foşti ofiţeri de armată, 

Gheorghe Arsenescu şi Toma Arnăuţoiu, în judeţul lor de baştină, Muscel, la 

poalele Carpaţilor. La 20 mai 1958, după lupte succesive cu ofiţerii ai Securităţii, 

Toma Arnăuţoiu şi fratele său Petre, au fost ademeniţi de un localnic să bea alcool 

amestecat cu medicamente, iar după ce au intrat în comă, au fost arestaţi. Procesul 

celor doi fraţi a avut loc în anul următor, ei fiind condamnaţi la moarte şi executaţi 

prin împuşcare, la închisoarea Jilava, la 18 octombrie 1959. 

Rețeaua “Graiul Sângelui” 

Rețeaua “Haiducii Dobrogei” 

Rețeaua “Carpatin Făgărășan” 

Ca urmare a arestărilor masive din 1947, care afectează în mod special sute 

de studenți, militari și legionari din regiunea Făgăraș, toți cei care au scăpat cu viață 

au format grupul Carpatin Făgărășan. Longevitatea grupului - 9 ani - se explică prin 

organizarea sa de tip militar și prin tactica utilizată. Nu exista o centralizare 

geografică sau un cartier general, zona de intervenție era foarte largă, mobilitatea 
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sporită, totul era făcut în așa fel încât să surprindă inamicul și să facă cercetările cât 

mai dificile. Folosind tactici de gherilă și despărțindu-se în mod regulat în grupuri 

mici, pentru a-și crește șansele de supraviețuire, Grupul Carpatin de Rezistență 

Națională Armată este cunoscut în special datorită supraviețuirii șefului său, Ion 

Gavrilă Ogoranu, care aduc numeroase detalii cu privire la supraviețuirea 

partizanilor în munți, în condiții extrem de dificile. Legionar și credincios fervent, 

Ion Gavrilă Ogoranu a marcat spiritele și a servit chiar ca sursă de inspirație pentru 

un film românesc ce povestește viața de zi cu zi a unui grup de tineri rezistenți 

anticomuniști. Dintre cei douăzeci de tineri care vor alege să își sacrifice tinerețea și 

viața socială pentru a lupta pentru libertate, doar doi vor supraviețui în fața 

Securității. Majoritatea vor fi împușcați în timpul ciocnirilor cu Securitatea, sau vor 

fi trădați de apropiați ori de agenți infiltrați. 

Odată cu căderea fostului lider comunist Nicolae Ceaușescu, au dispărut 

rând pe rând, toate organizațiile anticomuniste, pentru că se ajunsese în punctul în 

care nu mai era nevoie de ele. Scopul acestora fusese atins în decembrie 1989, după 

o luptă continuă de mai bine de 40 de ani.  

Acestea sunt doar câteva dintre grupările armate care se opuneau regimului 

anticomunist. Luptele erau purtate în mare parte în munții Carpați, iar regimul 

comunist făcea tot posibilul pentru înăbușirea acestora. Se temeau de curajul 

tinerilor și de dorința lor pentru libertate. Se temeau că ei vor deschide ochii 

populației care, într-un final, va ajunge să se revolte, fapt care s-a și întâmplat. 

Poate că indirect, le datorăm acestor tineri democrația de care ne bucurăm astăzi și 

de liberatatea care a venit odată cu ea. 
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LUPTA CU TEROAREA 

 
Elev Matei Daniel DIEACONU, clasa a III-a, 

Şcoala Gimnazială Grinţieş, Neamț 

coordonator: prof. dr. Daniel Dieaconu 

 

 

 

Teroarea comunistă a apărut în 1917 în Inperiul țarist. Românii au luptat 

prima dată împotriva comunismului în Ungaria. Comuniștii unguri vroiau 

Transilvania, dar Ferdinand i-a învins. După al II-lea război mondial armata rusă era 

în România şi s-a introdus comunismul. Mulţi români s-au ridicat la luptă chiar dacă 

ştiau că luptă şi cu URSS şi Stalin. 

 Mulţi anticomunişti au ajuns în puşcărie sau au fost ucişi. În închisori au 

fost ţinuţi anticomunişti precum Radu Gyr, Iuliu Maniu şi alţii. La Aiud au fost luaţi 

oameni de maleficii comunişti. Unii care erau personalităţi au reuşit să reziste. 

Printre ei a fost şi părintele Iustin.   

 Părintele Iustin a fost un om deosebit, s-a diferenţiat major faţă de ceilalţi 

deţinuţi, nu a vrut răzbunare în faţa comuniştilor. S-ar putea scrie o sută de mii de 

cărţi despre părintele Iustin, dar tot nu ar fi descris îndeajuns. În plus a avut o 

dragoste extraordinară şi cât a rezistat în închisoare s-a rugat la Dumnezeu. 

 Represiunea comunistă mi se pare exagerată: să bagi mii de oameni în 

închisori şi să omori sute de oameni. Deţinuţii erau nevinovaţi. Lagărele mi se par 

ridicole, să trimiţi oameni în mine unde se extrag metale toxice. 

 Mi se pare extraordinar că unii anticomunişti au rezistat în temniţele 

comuniste. Regimul lui de Dej a luat-o razna. Părintele Iustin s-a întors acasă şi a 

făcut o mănăstire aproape de unde locuiesc eu. 

 Eu sunt elev în clasa a III-a, nu fac istorie la şcoală, dar citesc cărţi şi mă uit 

la emisiuni, la Adrian Cioroianu şi am văzut peste o sută de „Cinci minute de 

istorie”. Personajul meu preferat din istorie este Carol I. 

 La emisiunea lui Adrian Cioroianu se încheie cu o morală şi o întrebare. Şi 

eu mă întreb: Cum ar fi fost România dacă Dej era învins? 

Ar fi fost mai democratică şi chiar mai stabilă politic, n-ar fi fost foamete şi 

nici Ceauşescu preşedinte. 
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REZISTENȚA ANTI-COMUNISTĂ 
 

Elev  Damian GHINEA și Adrian ILIE, clasa a XI-a  

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” București 

coordonator: prof.  Daniela Paizan 

 

 

Pentru români, totdeauna comunismul a fost un lucru străin de sufletul lor, 

atât ca ideologie, cât şi ca regim politic. În partidul comunist din România, înainte 

de 1944, nu s-au încadrat decât foarte puţini membri, mai toţi fiind de origine etnică 

străină. 

Partidul Comunist a fost impus la guvernare, de armata sovietică, şi apoi de 

forţa celor mai declasaţi indivizi din societatea românească: securitatea. 

Noi românii, am ieşit din război ca un popor învins, şi tratat ca atare, şi de 

sovietici, şi de democraţiile apusene. Jertfele noastre împotriva Germaniei naziste, 

au fost zadarnice. Soarta României, ca de altfel şi a celorlalte ţări vecine, 

Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, Bulgaria, a fost pecetluită, fără drept de apel la 

masa tratativelor, încă înainte de terminarea războiului. 

Odată cu impunerea la cârma ţării a unui guvern comunist, al lui Petru 

Groza, în 1945 a fost suprimată libertatea, instaurându-se treptat un regim de 

teroare, al bunului plac, al celor ce au profitat de ocazie, şi şi-au dorit puterea şi 

traiul bun, pe spinarea semenilor lor. 

Şi totuşi în această mlaştină a disperării, s-a închegat o rezistenţă armată 

anticomunistă. Ea a început în Bucovina, în martie 1944, când trupele sovietice au 

păşit pe pământul ţării noastre. Acţiunea a fost organizată de Armata Română, de 

ofiţeri cum a fost Lt. Motrescu, şi a continuat în acest colţ de ţară prin Cenuşe, 

Macoveiciuc, Vatamaniuc, când mocnit, când în flăcări, până în 1962, cu Vasile 

Motrescu. 

Rezistenţa armată s-a întins apoi în toţi munţii României. În toamna anului 

1944, şi iarna ce a urmat, au fost lansaţi în ţară de germani, grupuri de paraşutişti, 

cu misiunea de a acţiona la un moment favorabil, împotriva armatei sovietice, 

moment care nu a mai venit. Unele grupuri, cunoscute de regimul comunist, s-au 

autodesfiinţat, intrând în legalitate,altele care nu erau cunoscute de regim, au rămas 

în munţi, până în 1948, când au devenit active. Aşa a fost grupul de la Sâmbăta de 

sus - Făgăraş, din care făceau parte scriitorul Constantin Gane, şi Gheorghe Pele, 

grup care s-a mutat la Arnota. 

Forțele de securitate române au reușit să înfrângă forțele rebele datorită 

coordonării dintre poliția politică și Miliție, prin infiltrarea informatorilor în 

grupuri, prin strângerea de informații și prin manipulare  Rezistenții au fost ținta 

acțiunilor militare desfășurate pe termen lung și în mod sistematic de trupele 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Securitatea
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regulate și bine echipate ale Securității. Forțele acestei instituții mergeau de la 

secțiune la batalion, ba chiar până la un regiment întreg. Ele includeau vehicule 

blindate, artilerie, uneori și aviație. Rezistenții sufereau adeseori pierderi serioase, 

cel mai adesea fiind victime ale trădării din partea celor care îi sprijineau sau din 

partea informatorilor infiltrați. 

Securitatea aplica 7 tehnici diferite : 

Crearea unei rețele de informare. Informatorii erau recrutați sub tortură, dar și prin 

corupție, șantaj, sau prin utilizarea resentimentelor personale față de partizani. 

Deportarea familiilor celor fugiți în munți. 

Infiltrarea de informatori sau de ofițeri de Securitate în grupurile de rezistenți. 

Astfel, agenții se infiltrau în mănăstiri sau în sate de munte, deghizați în fugari, 

tăietori de lemne, păstori sau vânători. 

Trimiterea de grupuri întregi de ofițeri de Securitate care se dădeau drept localnici. 

Supravegherea electronică. 

Defăimarea partizanilor în fața populației și utilizarea masivă a propagandei. 

Utilizarea a numeroase trupe de Securitate pentru prinderea și blocarea grupurilor 

de rezistenți, ceea ce însemna trimiterea a sute de oameni pentru 5 sau 6 luptători 

pentru libertate. 

Amestecul de tehnici de infiltrare și atac frontal masiv era combinația cel 

mai frecvent utilizată de poliția politică. Pe de altă parte, în perioada de 1945-1947, 

regimul comunist s-a folosit de foști legionari în lupta împotriva rezistenței. Astfel, 

au existat grupări fantomă, organizate de NKVD și Siguranță constituite din ex-

legionari, utilizate de autorități în depistarea și prinderea celor care se aflau în munți 

(cazul grupării Mandea) 

Rebelii arestați și cei care îi sprijineau erau fie uciși în interogatorii, fie 

judecați în procese publice sau cu ușile închise. Condamnările erau foarte mari: 

moartea, sau ani lungi de pușcărie sau de muncă silnică. Au fost pronunțate mai 

multe mii de condamnări. Unele penitenciare sau colonii de muncă sunt cunoscute 

pentru numărul mare de morți și pentru practicarea curentă a torturii. Astfel, mulți 

rezistenți au murit de epuizare, din cauza torturii sau a tratamentelor la care au fost 

supuși în sistemul carceral comunist. Pedepsele cu moartea erau executate discret, 

iar cadavrele se aruncau în gropi comune sau în păduri[, sau în public, pentru a 

intimida localnicii. Un număr important de deținuți care nu au fost executați au fost 

omorâți în afara pușcăriilor, în condiții ce nu au fost explicate și în totală ilegalitate.  

În zonele în care rebelii erau activi, țăranii sufereau în mod sistematic de pe 

urma intimidării și a terorii impuse de autoritățile comuniste. 

Adriana Georgescu Cosmovici, secretara particulară a Primului Ministru, 

generalul Nicolae Rădescu, a fost una dintre primele persoane arestate pe motivul 

apartenenței la o mișcare de rezistență. În iulie 1945, tânăra a fost arestată la 

București, bătută sălbatic de inspectorii poliției secrete și violată de paznici. Într-o 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Terorism
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declarație dată la Paris în 1949, ea denunța trei anchetatori care o amenințaseră cu 

arma, unul dintre ei fiind Alexandru Nicolschi. Nicolschi nu era pe atunci decât la 

începutul unei lungi cariere de torționar și asasin, conform dosarului său complet 

publicat de IICCMER și bazat pe arhivele C.N.S.A.S, mărturiilor înregistrate și 

muncii istoricilor. Considerând că justiția era prea „blândă” cu inamicii 

comunismului și în special cu rezistenții, pe lângă tortura pe care o practica în mod 

curent în timpul interogatoriilor, Nicolschi organiza lichidări extra-judiciare, 

scoțând prizonierii din celule sub pretextul unor anchete suplimentare. Urma 

executarea lor cu un glonț în cap, pe traseul transferului. Nicolschi nu a avut 

monopolul unor astfel de acțiuni, în prezent fiind dovedit în mod clar că asasinatele 

erau o „metodă de eliminare” obișnuită folosită de Securitate, în special pentru 

eliminarea permanentă a elementelor rezistente sau a celor mai dificili adversari. . 

Elisabeta Rizea și soțul ei, doi țărani care s-au opus politicii de colectivizare 

forțată a guvernului, s-au alăturat grupului de gherilă Haiducii Muscelului, 

comandat de Locotenent-Colonel Gheorghe Arsenescu, ajutându-i pe membrii 

acestuia cu alimente și alte provizii. Prinsă în 1952, Elisabeta Rizea va petrece 12 

ani în pușcărie, timp în care va fi torturată în mod regulat. Considerată o eroină de 

către români, ea a devenit un adevărat simbol național al Rezistenței române, grație 

unui reportaj de la TVR difuzat în 2006. 

Numărul de victime ucise din rândul rezistenților poate fi stabilit după 

studierea arhivelor dar și a numeroaselor memorii publicate după 1990. Arhivele 

oficiale indică mai multe sute de condamnări la moarte și totuși un număr mult mai 

mare de rezistenți au fost uciși în luptele cu autoritățile sau în diferitele etape ale 

detenției. Se estimează că au murit în jur de 2000 de persoane. 

Vânătoarea implacabilă la care erau supuși rezistenții de către autorități, dar 

și tăcerea absolută cu privire la existența vreunei rezistențe demonstrează 

preocuparea exacerbată a regimului și teama ca nu cumva un simbol al nesupunerii 

să devină contagios. 
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INSTAURAREA DEMOCRAȚIILOR POPULARE DUPĂ AL 

DOILEA RĂZBOI MONDIAL 
 

 
Elev Loredana-Larisa MARINA,  clasa a X-a,  

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan” Cluj-Napoca 

 

 

Europa de Est cunoaşte la sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial o 

perioadă de transformari profunde in special in privinta sistemului politic, trecând în 

doar câţiva ani la forme de conducere autoritare, prin impunerea unui sistem politic 

total străin de valorile democratie occidentale, de catre armatele sovietice 

victorioase . Noul regim aducea cu sine un sistem de guvernare comunist -importat 

din Uniunea Sovietică- ale cărui valori de tip sovietic vor guverna de acum înainte 

viaţa politică şi socială din tarile respective. Impunerea noilor norme in politica 

tarilor est-europene are similitudini dar si deosebiri, datorate situatiei politice la 

momentul de incheiere al celui de-al doilea razboi mondial precum si a rolului real 

sau fictiv al trupelor sovietice in procesul de eliberare a tari respctive de sub 

ocupatia germana. Referindu-ne la similitudini intre procesul de impunere a 

comunismului in tarile Europei Centrale si de sud-est putem alcatui trei categori:  

Prima formata din Iugoslavia si Albania deoarece aceste tari si-au obtinut 

eliberarea fara ajutor sovietic, comunisti locali avand astfel un atu in fata propriului 

electorat, iar rusi nu au putut spune ca in cazul Romaniei ca ei au eliberat tara de 

germani. A doua categorie este formata din tari precum Romania, Polonia, Bulgaria, 

avand ca si caracteristica comuna sprijinul puternic primit de catre comunisti locali 

din partea Moscovei in actiunea lor de preluarea a puterii in aceste tari. O a treia 

categorie se constituie din Ungaria, Cehoslovacia si RDG, unde procesul de trecere 

la ,,un regim democratic” in fapt unul de democratie populara se realizeaza mai lent. 

Modalitatea efectiva de preluarea puteri si de impunere a noului regim 

politic s-a realizat prin intermediul formatiunilor politice de tip front, precum si a 

guvernelor de coalitie prin intermediul carora comunisti preiau controlul 

sectoarelor-cheie, fiind vizate in special aramata, justitia si internele. Trebuie 

mentionat faptul ca aceste actiuni au avut loc sub directa indrumare a Uniuni 

Sovietice, iar pentru a putea ajunge in cadrul unor guverne comunisti pe langa 

faptul ca s-au prezentat in alegerile locale pe liste unice dar au si fraudat aceste 

alegeri, asigurandu-si in acest fel o pozitie dominanta in cadrul noilor structuri 

politice. Pentru a exemplifica cele amintite anterior vom face o parelala intre 

situatia existenta in Europa de Est in perioada anilor 1944-1948 

Dupa consumarea parteneriatului strategic necesar invingerii Germaniei si 

trecerea anilor in care sovieticii afirmau ca nu intentioneaza sa schimbe regimul 
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politic in tarile pe care le va "elibera", lucrurile au inceput sa se schimbe in tarile 

din Europa centrala si de sud-est. In Asia comunistii dupa ce castiga razboiul civil 

instaureaza un regim marxist in China. 

Inceputul razboiului rece a insemnat sfarsitul iluziilor oamenilor politici 

democrati din tarile eliberate de Armata Rosie de a se instaura un regim democratic 

dupa incheierea celei de-a doua conflagratii mondiale. Stalin ajunge la concluzia ca 

"a sosit momentul sa abandoneze orice retorica linistitoare privind "fronturile 

populare si coalitiile nationale" ce-au functionat atata timp cat i-au adus un spor de 

imagine in perioada cand dorea sa dovedeasca partenerilor sai apuseni ca URSS este 

straina de "exportul de revolutie".  

Pentru Moscova angajamentul anglo-americanilor de a sprijini fortele 

anticomuniste din Grecia si apoi decizia de refacere economica a intregii Europe 

prin planul Marshall erau semne clare ca trecuse timpul intelegerii cu fostii aliati 

burghezi si "caile nationale spre socialism trebuiau definitiv parasite"  

Modelul impus Europei rasaritene si de sud-est a constat intr-o extrem de 

violenta distrugere, sociala, economica si politica a vechii oranduiri "burgheze", 

eliminarea tuturor dusmanilor potentiali sau reali si completa inregimentare a 

culturii. In zona sa de ocupatie diplomatii si militarii sovietici au instaurat guverne 

total aservite Moscovei. Cucerirea puterii de catre comunisti - principalele 

instrumente de presiune si control ale Moscovei in sfera sa de influenta - s-a facut 

cu anumite particularitati de la o tara la alta. 

In Iugoslavia partizanii condusi de Tito au iesit din razboiul impotriva 

Germaniei cu un prestigiu imens in societate. Astfel in alegerile din noiembrie 1945 

Frontul national a lui Tito a obtinut 96% din sufragii. Adunarea Constituanta s-a 

reunit la Belgrad pe data de 29 noiembrie 1945 si a adoptat Decretul privind 

abolirea monarhiei si proclamarea Republicii Federative Iugoslavia. In ziua de 31 

ianuarie 1946 Adunarea Constituanta a adoptat Constitutia prin care Statul Iugoslav 

era un stat federativ. 

In Albania, comunistii s-au folosit cu multa abilitate de infrangerile 

catastrofale suferite de fortele naziste in Balcani si la 23-24 octombrie 1944 la Barat 

se hotaraste instaurarea unui guvern condus de liderul lor Enver Hodja. La 1 

decembrie 1944 au loc alegeri pentru Adunarea Constituanta, fara adversari, 

comunistii au obtinut 93,88% din totalul sufragiilor. Noul for a proclamat la 11 

februarie 1946 Albania republica populara cu o constitutie imprumutata de la 

Iugoslavia.  

  In toate celelalte tari ale Europei de Est trecerea la o democratie populara s-

a facut pe etape si sub presiunea sovieticilor. Intr-o prima faza "partidele comuniste, 

inca slabe, au trebuit sa accepte sa colaboreze cu celelalte partide si miscari politice 

a caror influenta diferea de la tara la tara dar care era puternica in Cehoslovacia si 

Ungaria unde transformarea regimului a fost mai dificila si a avut loc mai tarziu. 
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In Ungaria s-a constituit, in decembrie 1944 Frontul National Ungar al 

independentei in care alaturi de comunisti, au intrat social-democratii, taranistii, 

micii gospodari si altii care au organizat alegeri. La 21 decembrie 1944 la Debrecen 

s-a intrunit Adunarea Nationala Provizorie in care comunistii detineau majoritatea.  

La 1 februarie 1946, Ungaria a fost proclamata republica avand pe Tildi 

Zoltan presedinte si pe agrarianul Nagy Ferenc sef al guvernului. La alegerile 

generale din 31 august 1947, prin falsuri si inselaciuni comunistii grupati in Frontul 

Independentei au obtinut majoritatea parlamentara. S-a constituit un guvern de 

coalitie in care comunistii erau predominanti. 

In Polonia, inca din decembrie 1944, activa un guvern democrat-popular 

adus de tancurile sovietice dar care nu era recunoscut de puterile occidentale. In 

iunie 1945 a fost alcatuit guvernul de uniune nationala prin intrarea a o parte din 

guvernul de la Londra. Insa preponderenta au avut-o comunistii. In ianuarie 1947 au 

avut loc alegeri in care a invins Blocul Partidelor Democratice dominat de 

comunisti. Presedinte al "noului" parlament (Seimul) a fost ales liderul comunist 

Boleslaw Beirut, iar guvernul "democrat popular" era condus de Josef 

Cyrankiewicz. 

In Cehoslovacia guvernul cu care s-a intors presedintele Edward Benis in 

luna mai 1945, fusese modelat la Moscova cu toate ca avea in componenta sa 

ministri necomunisti. Rezultatele alegerilor desfasurate pe data de 26 mai 1946 au 

dat castig de cauza comunistilor dar insuficient pentru a guverna singuri.Postul de 

premier va fi ocupat de comunistul Clement Gottwald. Constienti de modesta lor 

influenta in societatea cehoslovaca in toamna anului 1947, pe fondul unor lipsuri 

alimentare in tara si a unor tensiuni internationale Est-Vest, comunistii au declansat 

un atac asupra tuturor celor suspectati de a nu fi de acord cu calea comunista de 

evolutie. Alegerile urmau sa se desfasoare in luna mai 1948. Toata lumea se astepta 

la un recul a extremei stangi. Comunistii ajutati de Moscova au trecut la ofensiva. 

Pe fondul unor tulburari sociale dirijate de Kremlin premierul Gottwald l-a somat pe 

presedintele Benes sa accepte demisia ministrilor necomunisti si sa formeze "un 

guvern fara reactionari". La 30 mai au avut loc alegeri dupa sistemul listei unice. La 

8 iunie 1947, Benes a carui sanatate fragila fusese definitiv marcata de drama va 

demisiona. Va muri in luna septembrie a aceluiasi an. Astfel "comunistii 

cehoslovaci, care parusera sa fie cei mai "blanzi" din Europa Centrala si de Est, 

aveau sa se releve in anii ‘50 ca partidul cel mai stalinist, probabil din zona"  

In Romania, coalitia fortelor politice care au rasturnat regimul maresalului 

Ion Antonescu nu a putut sa supravietuiasca mai mult de cateva luni de zile. In 

octombrie s-a creat Frontul National Democrat o trambulina de pe care comunistii 

vor prelua puterea cu ajutorul Moscovei. Dupa scenariile care au functionat si in 

alte tari de sub tutela Moscovei la sfarsitul lunii februarie comunistii au trecut la 

asaltul asupra puterii organizand violente manifestatii de strada. Lovitura impotriva 
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guvernului N. Radescu a fost dirijata de A.I. Vasinski care a sosit, pe 27 februarie, 

pe neasteptate la Bucuresti. La inceputul lunii martie A. I. Vasinski a obligat pe 

regele Mihai I sa "accepte" formarea unui guvern condus de Petru Groza dominat de 

F.N.D. "Constituirea guvernului Groza a adus dupa sine totala subordonare a 

fortelor de ordine fata de comunisti" fapt ce-a usurat actiunea de eliminare a 

opozantilor din viata politica mai ales dupa ce acesta a fost recunoscut si de 

occidentali. Alegerile desfasurate la 19 noiembrie 1946 prin frauda au fost castigate 

de comunisti. La 30 decembrie 1947 prin abolirea monarhiei a fost inlaturat si 

ultimul obstacol in calea desavarsirii dominatiei sovietice in Romania. 

In Bulgaria a doua zi, dupa patrunderea Armatei Rosii, a avut loc o 

"insurectie" cu un caracter comunist. In urma acestor evenimente s-a format un 

cabinet in care alaturi de comunisti au intrat si membri ai altor formatiuni politice. 

Pentru a-si consolida pozitiile in vederea instaurarii unui regim totalitarist stalinist, 

comunistii s-au grabit sa organizeze alegeri (18 noiembrie 1945) pe care le-au 

castigat. Dupa aceea a urmat un lung sir de activitati initiate de P.C.B. menite a da 

substanta regimului instituit. La 8 septembrie in urma unui referendum, a fost 

abolita monarhia si Bulgaria proclamata Republica populara. La 22 noiembrie 1946, 

dupa alte "alegeri" se formeaza un cabinet condus de un vechi cominternist 

Gheorghi Dimitrov iar la 4 decembrie 1947 a fost adoptata o "constitutie" care a 

legiferat instituirea regimului dictaturii proletariatului. 

In China pe fondul luptei impotriva ocupantului japonez se declanseaza 

conflictul dintre partidul comunist si partidul national datorita diferentelor esentiale 

in strategia elaborata de cele doua partide privind evolutia Chinei dupa eliberare. 

Acordurile dintre conducatorii celor doua mari forte politice din octombrie 1945, 

Mao si Chiang n-au condus la aparitia unui guvern central cum ar fi dorit atat SUA 

cat si URSS, au fost doar un paravan si o amanare a marii confruntari ce avea sa 

sfasie China cativa ani, dupa aceasta data. Problema razboiului civil a fost discutata 

in decembrie 1945 si in Conferinta ministrilor de externe ai SUA, URSS si Marii 

Britanii. S-a decis retragerea trupelor sovietice si americane din China pana in 

primavara anului 1946 pentru a se putea unifica tara. La 10 ianuarie 1946 cei doi 

lideri Mao si Jiang Jieshi au dat publicitatii un ordin de incetare a luptalor. Insa 

ambele tabere se pregateau de razboi fiind practic fiecare sprijinite de URSS si 

respectiv SUA. 

Astfel in iulie s-a declansat al treilea razboi civil in China. In vara anului 

1947 fortele armate ale comunistilor au declansat o ofensiva strategica. Au eliberat 

rand pe rand Manciuria (inceputul 1948) si au ocupat Beijingul si Tianjinul. Pana in 

vara anului 1949 comunistii controlau cea mai mare parte a Chinei. 

La 21 septembrie 1949 Mao Zhedong a convocat, la Beijing, prima sesiune 

a Consiliului politic consultativ popular al Chinei. La 1 octombrie 1949 in Piata 

Tienamin din Beijing, Mao a proclamat Republica Populara Chineza. A doua zi 
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Uniunea Sovietica a recunoscut noul regim ai caror conducatori declarasera, cu 

diverse prilejuri, "totala lor apartenenta la lagarul socialist, contra imperialismului". 

Ulterior regimul a fost recunoscut de "democratiile populare" din Europa de 

Est si alte tari din Asia. In 1950, guvernul laburist britanic a facut acelasi lucru. 

Ulterior tarile scandinave, Elvetia, Olanda ii vor urma exemplul. 

             Nu numai China, ci si Asia de Est si de Sud-Est in totalitatea ei aveau sa 

iasa complet transformate din cel de-al doilea razboi mondial. In Indonezia revolta 

comunistilor a fost innecata in sange. Liderul Partidului Nationalist Indonezian dr. 

Ahmed Sukarno a proclamat la 17 august independenta Republicii care va fi ulterior 

recunoscuta si de Olanda sub presiunea SUA si a URSS. Comunizarea Vietnamului 

a fost un proces lung si extrem de complex care se va incadra in tiparele 

confruntarilor din perioada razboiului rece. Situatia din Coreea a fost la fel de 

complexa. In Coreea paralela 380 a devenit in toamna anului 1945 o adevarata 

frontiera intre zona de nord controlata de Uniunea Sovietica si cea de sud controlata 

de SUA. Evolutiile din Coreea vor duce la instaurarea Republicii democrate in nord 

sub dominatia comunistilor. 

Transformarile social-economice au fost creionate in tarile "de democratie 

populara in programele "Fronturilor" sau coalitiilor impuse sau inspirate de 

Moscova. Unicul principiu de legitimizare a partidelor comuniste din blocul sovietic 

a fost atasamentul fata de Uniunea Sovietica si predispozitia de a indeplini fara 

sovaire ordinele lui Stalin. El investise partidele comuniste din Europa de Rasarit cu 

putere si datorita lui acestea isi castigasera pozitiile conducatoare. Nu erau permise 

initiative si masuri proprii. Incercarea lui Tito de a face acest lucru a determinat o 

reactie violenta a lui Stalin. Din acel moment nationalismul a fost definit ca opus 

loialitatii fata de Uniunea Sovietica si fata de liderul ei diagnosticat ca o tradare a 

principiilor sacre ale marxist-leninismului. 

Conflictul cu Iugoslavia si excomunicarea lui Tito din Cominform, in iunie 

1948, au dat semnalul unor epurari dramatice in randul partidelor comuniste din 

Europa de Rasarit. Mecanismul epurarii, tehnica de baza a demonologiei staliniste a 

fost echivalentul modern al vanatorii de vrajitoare in Evul Mediu. Procesul a 

inceput "moale" in Polonia unde liderul comunist Wladislaw Gomulka a fost acuzat 

in cadrul unei plenare a partidului "de multiple devieri nationaliste si dreptiste" (5; 

196) si inlaturat de la conducere. Va fi reabilitat in 1956. Opozantii lui Gottwald in 

Cehoslovacia ai lui Dej in Romania, ai lui M. Rokosi in Ungaria sau ai lui Dimitrov 

in Bulgaria, au fost judecati ca sionisti, spioni ai imperialismului si condamnati la 

moarte sau inchisoare pe viata. Au fost lichidati Lucretiu Patrauceanu (Romania), 

Rajk (Ungaria) Kostov (Bulgaria) si altii. 

In domeniul economic comunistii au promovat o politica de nationalizari si 

industrializare fortata creindu-se multe ramuri noi: constructia de nave (Polonia), 

industria chimica (Romania)etc. In agricultura, in 1949, a inceput colectivizarea 
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gospodariilor individuale. Razboiul total impotriva taranimii a fost esential pentru 

regimul stalinist. Din punct de vedere social stalinizarea Europei rasaritene a 

insemnat distrugerea societatii civile si depersonalizarea individului. 

In scopul tinerii sub control a economiilor tarilor satelizate din ordinul lui 

Stalin s-a infiintat, in ianuarie 1949, Consiliul Economic Reciproc (CAER). Ca 

membri fondatori au fost Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, Romania, Ungaria si 

URSS. Ulterior au devenit membrii Albania (aprilie 1949), RD Germana (1951), 

Mongolia (1962), Cuba (1972) si Vietnamul (1978). 

Din ansamblul evolutiilor politice sociale si economice din tarile satelite 

Moscovei se poate trage concluzia ca procesul de bolsevizare a acestora a fost 

incheiat in primii ani ai deceniului sase. Inainte de moartea lui Stalin partidele 

comuniste guvernau dictatorial si cu exceptia partidului comunist iugoslav toate 

erau total supuse Moscovei. 
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REZISTENȚA ANTICOMUNISTĂ ÎN ANII 1945-1989 

 
Elev Radu MATEESCU, clasa aXI-a 

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” București 

coordonator: prof. Daniela Paizan 

 

 

   Rezistența anticomunistă românească este o mișcare populară de luptă 

împotriva dictaturii Partidului Comunist Român (6 martie 1945-22 decembrie 

1989). A fost activă începând cu anul 1944 și a durat timp de mai mult de treizeci 

de ani. În România, opoziția armată a fost prima și una dintre cele mai organizate 

forme de rezistență împotriva regimului comunist. Abia după căderea lui Nicolae 

Ceaușescu, în decembrie 1989, detaliile unei asemenea mișcări au fost aduse la 

cunoștința publicului. Dacă românii cunoșteau deja existența bandelor armate, acest 

lucru era posibil numai via propaganda comunistă care le evoca în mod regulat, 

faptele fiind deformate, puterea arătându-i pe luptătorii anticomuniști drept niște 

vulgari tâlhari la drumul mare, în solda puterilor imperialiste externe. 

   Dispersați, dar relativ numeroși, acești oameni constituiți în mici grupuri 

înarmate se auto-denumeau uneori ‘Haiduci’, refugiați în Munții Carpați, unde se 

vor ascunde ani în șir de autorități. Unul dintre ultimii combatanți a fost eliminat în 

Munții Banatului în 1962, în timp ce un alt luptător din Munții Făgăraș a fost 

capturat în 1976. Rezistența română a fost una dintre mișcările de rezistență cele 

mai longevive din cadrul Blocului Estic. Este important de subliniat că subiectul 

reprezintă o descoperire relativ recentă în România, grație deschiderii parțiale a 

arhivelor Securității, fapt care a permis examinarea de date istorice precise, unele 

necunoscute istoricilor înainte de anul 2005. În 2017, acest proces a avansat mult 

chiar dacă volumul arhivelor este considerabil și o parte importantă a dosarelor a 

dispărut. Cercetările și descoperirile recente vor aduce probabil noi perspective și 

clarificări asupra un subiect care este foarte recent pentru istorici.  

   La începutul toamnei anului 1948, în ciuda dispariției oricărei coordonări, 

grupuri mici, uneori chiar simpli indivizi, au intrat în clandestinitate în munții 

Carpați. Ei vor constitui astfel diverse puncte de rezistență armată, în ceea ce a 

devenit o mișcare totalizând mai multe mii de persoane. Rebelii proveneau din toate 

păturile sociale și din toate religiile țării. Aceste grupuri sunt independente însă 

uneori comunică între ele prin mesaje. S-au identificat trei forme diferite de 

manifestare a Rezistenței: tentative de rezistență armată organizată și condusă de 

ofițeri trecuți în rezervă (cum ar fi colonelul Uță, Locotenentul-colonel Arsenescu și 

maiorul Dabija), acte de nesupunere civilă concretizate prin mișcări de refugiați în 

munți și crearea de depozite de armament drept centre de rezistență și de adăpost 

pentru cei căutați de poliția politică. 
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   Pentru marea majoritate a membrilor rezistenței, intervenția americanilor 

era consecința logică a unei situații dramatice care aruncase țara în teroare și 

bulversări sociale și economice fără precedent. Credința lor în venirea iminentă a 

americanilor a fost un factor major în motivația lor era un element major al 

motivației de care dădeau dovadă. Șefii grupurilor erau însă lucizi în evaluarea 

șanselor pe care le-ar fi putut avea acțiunile lor, ca fiind reduse în absența unei atac 

american împotriva forțelor de ocupație sovietice din România care să le susțină. 

Absența unei reacții militare a Occidentului, pe lângă condițiile de subzistență 

extrem de dure la care se adăuga și dificultatea înfruntării unui inamic ce dispunea 

de forțe disproporționate pentru a-i combate, va duce la distrugerea lor în anii '50. 

Factori ce au determinat rezistența anticomunistă 

   Opoziția țăranilor la colectivizare: este elementul esențial al revoltei 

împotriva puterii comuniste. În 1945, România era o țară 80% rurală, prin urmare, 

desființarea proprietății private a fost un șoc pentru lumea de la sate. Respinsă de 

aceasta, colectivizarea a fost considerată drept un furt cu violență și a fost puternic 

combătută de țăranii atașați de pământurile lor. S-au intensificat refuzurile de 

supunere față de noile legi, manifestațiile și actele de nesupunere civilă. Reprimate 

dur de Securitate, care nu ezita să închidă sau să execute conducătorii protestelor, 

campaniile au constituit creuzetul unei rezistențe și, de asemenea, suportul ei 

logistic pe termen lung. Rezistența țăranilor la colectivizarea forțată și brutală este 

un fenomen puțin cunoscut atât în Europa de Vest cât și în Europa Centrală. Într-o 

țară cunoscută pentru agresivitatea poliției politice, Securitatea mult temută, dar și 

pentru pasivitatea sau indiferența poporului în fața dominației comuniste, 

intensitatea opoziției țăranilor față de regimul stalinist este o realitate ieșită din 

comun. 

Refuzul dictaturii comuniste: un alt element important al Rezistenței armate 

este motivația indivizilor și a grupurilor convinse că doar o implicare armată ar 

putea să reducă teama crescândă și să oprească ajungerea irevocabilă a comuniștilor 

la putere. Grupurile de rezistență conduse de foști ofițeri acționau în mod coordonat 

și planificat. Se pare că își puneau speranțele în incitarea la o insurecție armată 

generală, la o revoltă masivă, care nu s-au produs niciodată. O categorie mai redusă 

de insurgenți dornici să lupte împotriva comunismului era formată din refugiați 

români recrutați în Europa de Office of Policy Coordination (OPC), antrenați în 

Franța, în Italia și în Grecia și apoi parașutați în Carpați. Majoritatea dintre ei nu au 

reușit să creeze contacte locale, care le erau indispensabile pentru supraviețuire, și 

au fost rapid capturați, iar cei mai mulți judecați de tribunalele militare și executați. 

   Aplicare brutală a politicii comuniste: un ansamblu de măsuri radicale ce 

tulbură societatea elimină o parte importantă a populației active sau îi obligă pe 

români să se adapteze prin metode ce includ supunerea totală. Acest cadru inflexibil 

a produs, evident, o respingere a regimului și un refuz din partea multor cetățeni de 
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a participa la distrugerea societății existente. Poziția constituțională de jure a 

Partidului comunist român ca „partid unic și organ conducător al statului” interzice 

de facto constituirea de asociații, sindicate sau alte structuri sociale independente de 

putere și impune o autoritate totală a partidului comunist, mergând de la vârf 

(Comitetul Central) și până la bază. La acest tablou sumbru trebuie să adăugăm 

prezența masivă în societate a organelor de securitate ale poliției politice, activă prin 

cenzură, dar și implementarea unei politici de supraveghere cu spectru larg, fără 

control judiciar. Pe plan economic, o planificare de stat strictă afectează nu doar 

orientările macro-economice, ci toate aspectele producției, distribuției și 

consumului, în ciuda resurselor disponibile, a posibilităților tehnice, a mediului și a 

nevoilor populației. În cele din urmă, controlul total al activităților culturale, 

sportive, controlul mass media, dispariția libertății de exprimare și restricțiile de 

călătorie blochează orice inițiativă culturală și interzice existența oricărui spațiu de 

libertate. 

   Forța mișcării legionare: în 1937, rezultatele au arătat că peste 15,58% din 

voturi erau pentru Partidul Legionar Partidul Totul pentru Țară, echivalentul a 

478.000 voturi. În 1938, mișcarea legionară cuprindea sute de mii de membri[note 

8], inclusive o forță paramilitară semnificativă. Foarte active, organizată și având 

puterea politică între septembrie 1940 și ianuarie 1941, această formațiune devenise 

ilegală, dar a rămas interesantă din punct de vedere politic în 1944-1945, în special 

pentru comuniști care le-au uitat atitudinea anticomuniști și acțiunile uneori 

violente, recrutând până în 1948 foști legionari. La acel moment, PCR căuta să 

diminueze riscul unei opoziții masive la reformele radical pe care urma să le 

implementeze în societate, mai ales că formațiunea de extremă-stângă avea numai 

câteva sute de membrii, iar mișcarea legionară câteva zeci de mii, o parte dintre 

aceștia din urmă fiind antrenați și înarmați. Importante grupuri de tineri cu pregătire 

militară și care făcuseră parte din organizații legionare au intrat în clandestinitate 

după lovitura de stat eșuată din ianuarie 1941, devenind adversari ai regimului 

Antonescu, s-au văzut nevoiți să colaboreze cu inamicii lor de dinainte de război: 

comuniștii. Unii legionari, în special cei din mediul muncitoresc și cei care erau 

împotriva elitelor interbelice, au profitat de mână întinsă mai ales că alternative 

părea să fie închisoarea; alții, precum Ion Gavrilă Ogoranu au preferat 

clandestinitatea, împotrivindu-se pe cale armată împotriva comuniștilor și a 

ocupantului sovietic. De-a lungul războiului rece, Occidentul, în special Franța și 

Statele Unite, au profitat de legionarii refugiați în vestul continentului și care erau 

dispuși să sprijine rezistența anticomunistă din România, mai ales că opoziția 

democratică românească din exil se dovedise incapabilă să furnizeze resursele. 
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CONTROLUL SOCIAL ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ 

 
 

  Elev Tatiana REVENCU, clasa aXII-a,  

Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan” Cluj-Napoca 

 

 

Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie baza juridică a 

statului de drept modern, suportul conceptual şi normativ pe care este edificată 

democraţia contemporană. Prin opoziţie, în sistemele totalitare, în regimurile 

dictatoriale, în orânduirile nedemocratice, conduse de pe poziţii autoritariste, 

autocratice şi oligarhice, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului nu sunt 

respectate, chiar dacă, în scop propagandistic, în cele mai multe rânduri, sunt 

prevăzute în Constituţie şi în legislaţie. În dictatură şi totalitarism, libertatea de 

exprimare este cea dintâi libertate controlată de autorităţi, limitată, cenzurată ori 

chiar interzisă, dată fiind însăşi natura ei şi potenţialul de risc pe care ideile şi 

opiniile liber exprimate îl prezintă în raport cu sistemele politice 

În fiecare societate, exista "o schema a vietii colective" : fiecare individ stie 

cum sa se comporte în anumite situatii, stie ce asteapta ceilalti de la el si la ce reactii 

se poate astepta el de la ceilalti în urma actiunilor sale. Atunci când apar 

comportamente neasteptate,  atipice, care nu se încadreaza în modelele recunoscute 

si acceptate social, ele vor fi sanctionate. Sanctiunile reprezinta unul din elementele 

controlului social. În sensul sau cel mai general, controlul social reprezinta 

ansamblul mijloacelor si mecanismelor socio-culturale care reglementeaza, 

orienteaza, modifica sau influenteaza comportamentele indivizilor în societati, în 

vederea conformarii lor la sistemul valoric-normativ si mentinerii echilibrului 

societatii ca sistem. 

Controlul social a fost  principalul mijloc de construire, modelare şi 

perfecţionare a „omului sovietic” , prin promovarea „obiedienţei” totale faţă de 

valorile socialismului, uniformizarea şi „standardizarea” conduitelor şi 

comportamentelor şi „convergenţa” intereselor individuale cu cele general-sociale . 

Consacrând formal principiul supremaţiei legii, dreptul în regimul totalitar a 

reprezentat un mijloc eficace de control a tuturor acţiunilor indivizilor şi de 

restrângere a drepturilor şi libertăţilor fundamentale. El s-a concretizat printr-o 

adevărată „inflaţie” penală, dusă dincolo de limitele normale ale unei protecţii şi 

apărări sociale ce există în orice societate democrată şi care a utilizat, cu precădere, 

mecanismele coercitive bazate pe forţă şi presiune a indivizilor, ca şi pe cele de 

manipulare politică a acestora. Controlul social socialist a invadat întregul spaţiu 

privat al vieţii familiale şi intime a individului. A fost sensibil diminuat şi 

dezmembrat dreptul de proprietate individuală individuală, de contractare, de 
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transmitere a unor bunuri imobile. Dreptul socialist, ca formă fundamentală de 

control paternalist al statului a reprezentat, totodată, un mijloc eficace de aplicare 

diferenţiată a sancţiunilor şi recompenselor sociale în funcţie de criterii politice şi 

ideologice, ceea ce a generat multiple inechităţi şi inegalităţi între indivizi. 

O formă de control social a fost munca patriotică. Munca patriotică a fost o 

pârghie de implicare a societăţii în viaţa de partid, dar și o pârghie de control social 

a fiecărui om – mulţi subiecţi intervievaţi recunoșteau că aceste munci îi ţineau 

departe de alte forme de asociere și activităţi, erau supravegheaţi în permanenţă. De 

altfel, unul dintre scopurile creării „omului nou” nu era doar distrugerea vechilor 

valori (prin uitare sau neglĳare), ci și distrugerea societăţii civile, practic „stârpirea” 

ei din muguri. Acest tip de muncă nu a construit și modelat doar identităţi și 

caractere particulare, ci și întreaga identitate naţională – mai ales în perioada 1970-

1989. 

Originile aşa-zisei munci voluntare pornesc de la „subotnicele” prestate de 

muncitorii din Uniunea Sovietică încă în anul 1919 în folosul statului în zilele de 

sâmbătă. Termenul a fost introdus în circuit de liderul bolșevic Vladimir Lenin 

(1870–1924). Pe fundalul marilor epurări de la mijlocul anilor 1930 s-au lansat 

acțiuni care urmau să demonstreze formal extreme de implementare a muncii 

patriotice instituite în perimetrul așa-numitei munci comuniste, formă a propagandei 

sovietice care tindea să demonstreze „productivitate înaltă și educare a omului nou, 

element superior al întrecerii socialiste” 

Într-un sistem în care muncii, în special celei fizice, îi era rezervată poziţia 

de valoare supremă în panteonul ideologic, mişcarea fizică şi sportul au cunoscut un 

proces de denaturare structurală, activiştii comunişti străduindu-se să le imprime 

principii ce-şi aveau originea în producţia de bunuri, cu totul străine domeniului şi 

în acelaşi timp în contradicţie cu menirea lor firească, în speranţa că pe această cale 

vor conserva conceptul de „amatorism” atribuit sportului de către corifeii doctrinei 

marxist-leniniste. 

Urmând aceeaşi cale, prima formă instituţionalizată de control a maselor 

prin intermediul sportului introdusă de către comunişti în România după 23 august 

1944 a fost „Organizaţia Sportului Popular” (OSP) 

Încadrarea sportului în organizaţiile de masă arată importanţa acestuia 

pentru P. C. R. şi capacitatea persuasivă a activiştilor de partid, care utilizau orice 

activitate cu impact social în prozelitism politic 

Aprecierile apărute în presa străină ca ecou la marile performanţe ale 

sportivilor români în întrecerile internaţionale de anvergură erau evidenţiate de 

fiecare dată, inducându-se totodată părerea că aceste sucese se datorează nu atât 

talentului sportivilor şi priceperii tehnicienilor ci mai degrabă sistemului politic care 

asigura cadrul organizatoric necesar pregătirii acestora. Un accent deosebit s-a pus 

în întreaga presă (atât cea sportivă cât şi în restul publicaţiilor) pe evidenţierea 
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contribuţiei sistemului politic la obţinerea fiecărui succes al sportivilor români. 

Prima pagină era rezervată întotdeauna de scrisorile de mulţumire pentru grija 

acordată de partid şi pentru condiţiile extraordinare de pregătire asigurate.  

Rezultatele bune obţinute de sportivii români în marile competiţii 

internaţionale erau întotdeauna prezentate ca fiind meritul sistemului politic şi 

aveau rolul de a demonstra superioritatea acestuia în comparaţie cu alte sisteme 

politice. Comparativ cu succesele sportive obţinute în concurenţă cu sportivii din 

celelalte state comuniste, trebuia să demonstreze mai buna aplicare practică a 

concepţiilor privitoare la activitatea de educaţie fizică şi sport de către România. 

Puterea politică a realizat rolul important, de mijloc de propagandă comunistă şi de 

formare atât în interior cât şi în exterior a unei imagini favorabile României şi lui 

Nicolae Ceauşescu, pe care sportul îl poate avea. Ca atare a acordat reflectării 

fenomenului sportiv în presă o atenţie deosebită. 

  Colapsul sistemului comunist din România s-a făcut resimţit şi în sectorul 

sportiv. Mizeria traiului cotidian al populaţiei a fost resimţită şi de performerii 

noştri, care, oricum, faţă de semenii lor din ţară se bucurau de oarecare privilegii 

oferite de deplasările în străinătate şi de alte câteva avantaje oferite prin grija 

partidului. Acelaşi partid era însă şi autorul unor imixtiuni nepermise în munca 

antrenorilor şi sportivilor, intervenţii care s-au dovedit în cele mai multe cazuri 

nefericite şi păguboase. 
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ÎNCHISOAREA ÎNGERILOR 
 

Elevă Ștefana RISTOIU,  

Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică ,,Octavian Stroia” Cluj-Napoca 

 

 

În perioada 1948-1952, la Târgşor, Prahova, a funcţionat singura puşcărie 

pentru copii din lume. Sute de minori care se împotriveau făţiş regimului sau făceau 

parte din mişcările legionare au fost obligaţi să-i studieze în „Închisoarea îngerilor“ 

pe Marx şi Engels, au fost supuşi experimentelor psihice şi bătuţi cu intenţia de a fi 

„reeducaţi“ în spiritul „omului nou“ comunist  

Istoria Penitenciarului Târgşor, astăzi exclusiv pentru femei, a fost, de-a 

lungul timpului, una zbuciumată. Chiar dacă mulţi au uitat neagra perioadă dintre 

1948-1952, închisoarea va rămâne cunoscută în întreaga lume pentru faptul că aici a 

funcţionat singura puşcărie pentru copii din lume, un experiment secret în care 

„îngeri blânzi în faţa cărora îţi venea să cazi în genunchi şi să le săruţi aripile 

nevăzute“ au fost supuşi unui experiment de reeducare care nu a avut efectele 

scontate. 

Construită pe locul unor clădiri care au fost ridicate iniţial pentru o 

mănăstire, în 1857, închisoarea a fost preluată de Armată, doar câţiva ani mai târziu, 

şi transformată în penitenciar militar, destinată bărbaţilor care comiteau infracţiuni 

cu acest specific. De asemenea, era folosită şi pentru infractorii de drept comun, 

atunci când Penitenciarul din Ploieşti, oraş aflat la nici 20 de kilometri distanţă, era 

supra-aglomerat. În perioada 1948-1952, cea în care aici a funcţionat şi închisoarea 

copiilor, penitenciarul a fost folosit pentru deţinuţii arestaţi pe motive politice. Abia 

din 1954, penitenciarul devine unul destinat deţinutelor de drept comun şi extins, 

după 1970, în două rânduri, cu două corpuri de clădire. 

Printre deţinuţii aduşi de comunişti la Târgşor se numărau în special minori 

care îndrăzneau să se împotrivească sistemului: împărţeau manifeste, organizau 

acţiuni de sabotaj sau făceau parte din Frăţiile de Cruce, mişcările legionare. Mulţi 

dintre ei formau elita liceenilor din întreaga ţară, adolescenţi premianţi şi olimpici 

care au înţeles pericolul comunist, atunci în perioada de început în România, şi au 

reacţionat prin mişcări de stradă. Printre elevi erau şi câţiva condamnaţi încă de pe 

vremea regimului Antonescu, arestaţi tot de pe băncile şcolilor. În perioada de la 

Târgşor aveau între 25 şi 28 de ani, printre aceşti veterani ai temniţelor fiind Virgil 

Maxim, considerat un „sfânt al închisorilor“ Aurel Stoica, Alupoaie Constantin, 

Nour Mihai sau Tache Rodas. Primii doi au fost polii în jurul cărora elevii de la 

Târgşor s-au coalizat în lupta împotriva „reeducării“. Reeducarea minorilor era 

coordonată personal de Nikolski (Alexandru Nicolschi), celebrul activist comunist 



 
202 

 
 

 

 

 

de origine evreiască, şef al Securităţii regimului comunist şi cunoscut torţionar, unul 

dintre organizatorii „Experimentului Piteşti“.  

 Reeducarea era prevăzută: zăcea o listă de cărti marxiste prin rafturi. Dar 

pe ici, pe acolo s-a strecurat şi câte un roman, ajuns mai mult prin pachetele de la 

familii şi trecând de controlul de la poartă cu făgăduinta că va fi dat bibliotecii.Însă   

aveau la dispozitie o serie întreagă de cărti, broşuri cu caracter politic comunist: 

Manifestul Partidului Comunist, editat de Marx şi Engels cu o sută de ani în urmă 

(1848), opera pedagogică a lui Macarenko, romanele Învierea scris de Lev Tolstoi, 

ori Desculț aparținând lui Zaharia Stancu. 

Tinerii mai beneficiau şi de posibilitatea lecturării unor ziare comuniste, cel 

mai răspândit fiind organul de presă al P.M.R.- Scânteia.Tot acest efort 

organizatoric nu şi-a atins scopul, deoarece minorii încarcerati citeau broşurile, 

romanele, ziarele nu din convingere, ci mai ales din plictiseală.  

  De asemenea, unii lectori proveniti din rândurile „reeducatorilor" le țiineau 

prelegeri în camere, unde le vorbeau tinerilor despre inexistenta lui Dumnezeu, 

despre rolul marxism-leninismului în istoria omenirii. Conferintele nu şi-au atins 

nici ele scopul. 

Receptivitatea detinutilor copii era redusă, iar unii făceau glume pe seama 

acestor prelegeri. Treptat însă regimul de detentie s-a înăsprit. Presiunile 

conducătorilor de la Ministerul Afacerilor Interne erau din ce în ce mai mari.  

Recalcitrantii, adică cei care nu respectau regulamentul, erau închiși într-o 

cameră de pedeapsă numită Cazincă (un fel de beci 2 pe 2, fără pic de lumină la o 

adâncime de 4 m sub pământ cu uşă blindată). Aici erau băgati cei pedepsiti că au 

încălcat aşa-zisele regulamente ale închisorii 

Cezar Zugravu, un fost deţinut politic, a realizat un inventar, desigur 

incomplet, al metodelor de tortură fizică şi psihică aplicate aşa-zişilor „duşmani ai 

poporului”. 

-înjurăturile cele mai abjecte; 

-loviturile aşa-zis „libere”, aplicate cu palma, pumnul sau piciorul, asupra părţilor 

sensibile ale corpului (obraz, gât, abdomen, testicole, coloana vertebrală); 

-bătaia la tălpi, cu diferite obiecte (cravaşă, baston de cauciuc sau lemn), victima 

fiind fixată în poziţii incomode; 

-bătaia la palme; 

-atârnarea anchetatului cu capul în jos; 

-bătaia cu beţe subţiri sau cu „vâna de bou”, anchetatul fiind imobilizat; 

-strivirea unghiilor cu un cleşte special; 

-arderea tălpilor cu flacăra oxiacetilenică; 

-bătaia testicolelor cu un creion greu, până la leşin; 

-prinderea mâinilor între două mese şi bătaia la palme; 
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-ţipetele de groază sau gemetele unor rude apropiate sau ale unor necunoscuţi 

(înregistrate pe benzi de magnetofon); 

-bătaia în cap cu un ciomag; 

-bătaia cu un ciomag în regiunea renală; 

-bătaia cu un sac de nisip; 

-bătaia cu vârful sau tocul cizmei peste gura victimei; 

-asmuţirea unui câine-lup asupra anchetatului, legat de un stâlp sau de un belciug; 

-spânzurarea (crucificarea) în nişte belciuge fixate pe perete; 

-ancheta cu o pisică introdusă sub cămaşa victimei; 

-bătaia cu un cablu peste gambe; 

-bătaia peste plăgi deschise; 

-aruncarea victimei pe o cale ferată, încât să simuleze o sinucidere; 

-smulgerea unghiilor de la mâini şi picioare; 

-bătaia zilnică a deţinuţilor condamnaţi la termene lungi de închisoare (în Zarca 

Aiudului, la Gherla şi la Râmnicu Sărat); 

-ciomăgirea deţinuţilor puşi să alerge în cerc, în jurul torţionarului; 

-ancheta cu ţigara aprinsă, aplicată pe scrot sau abdomen; 

-„broasca” (aplicată în lagărul de exterminare Valea Neagră-Peninsula): întorşi de la 

lucru, deţinuţii erau obligaţi să ţopăie în poziţia „pe vine”, cu mâinile în şolduri, 

fiecare ţinând în spate un alt coleg; 

-bătaia reciprocă, la comandă, a câte doi deţinuţi;  

-deţinuţii erau obligaţi să stea în poziţia „culcat”, cu obrazul lipit de noroi, în timp 

ce li se puneau întrebări; 

-„carcera”  (în lagărul Valea Neagră era o cutie fără acoperiş, în care pedepsiţii 

trebuiau să stea în picioare, înghesuiţi câte doi, câte o noapte întreagă) 

-ancheta cu proiectoare puternice îndreptate spre ochii victimei; 

-interogatoriul fără întrerupere, zile şi nopţi întregi; 

-ancheta cu şocuri electrice; 

-ancheta cu regim alimentar cu sare în exces, fără apă; 

-ancheta cu izolare în celule umede, întunecoase cu şobolani; 

-„camera de chibzuinţă”: în timpul anchetei, deţinutul era trimis să stea în picioare, 

ore şi zile întregi, într-o cameră de izolare, cu mâinile legate la spate în cătuşe cu 

„autostrângere”; 

-izolarea de unul singur a deţinutului în celule strâmte, timp de săptămâni, luni sau 

ani; 

-legarea de pat în poziţii incomode, pentru perioade lungi de timp (1-6 luni), a celor 

socotiţi „recalcitranţi”; 

-interdicţia de a fi scoşi la WC zile întregi; 

-bărbieritul cu barba nemuiată, torţionarul scuipând obrazul celui în cauză, în loc de 

apă şi săpun; 
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-„Crucificarea”. 

După ieșirea din temniță, mulți dintre supraviețuitorii Târgșorului vor găsi 

în propria ființă resursele necesare să reînnoade firul frânt al biografiei lor, devenind 

profesioniști exemplari, fiecare în domeniul său. De pildă, Alexandru Pantea, plecat 

de curând dintre noi spre Lumina cea neînserată a Domnului, după trei ani petrecuți 

la Târgșor (între 1948 și 1951) parcurge pas cu pas treptele ierarhiei sale 

profesionale, de la încadrarea de muncitor necalificat la aceea de miner și, în cele 

din urmă, de doctor inginer. 

An de an, supraviețuitorii „experimentului Târgșor” revin la închisoarea 

unde au stat pentru a rememora anii adolescenței lor schimonosite de teroarea roșie. 

Au fost ani în care și-au definit personalitatea, situându-se perseverent de partea 

binelui. Alegând constant binele, au devenit, la rândul lor, apostoli ai dragostei, 

credinței și nădejdii într-o lume acaparată de ură, ateism și disperare. 
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TRĂIRILE UNUI VETERAN DE RĂZBOI 

Elev Ionel MITITELU, clasa a XII-a  

Colegiul Tehnic Ion Creangă Tg. Neamț 

                                                                     coordonator: prof. Ioan Arsintescu 

 

 

 

Cu ocazia zilei Veteranilor de război ce se sărbătoreste pe 29 aprilie, am 

hotărât să aflăm povestea unui om de admirat, care a trăit zile grele in timpul celui 

de-al Doilea Război Mondial. Acest domn se numește Vasile Amariei,are vârsta de 

94 de ani și locuiește in Târgu Neamț. La rugămintea noastră de a ne povesti ce s-a 

întâmplat în acele vremuri, acesta ne-a primit cu drag și și-a deschis sufletul: ,,      În 

1943 trebuia să mă ia, dar m-au luat cu un an înainte, în 1942. Ca să vă spun cum a 

fost, eu am făcut armata la Vânătorii de Munte și aici unde  e școala (Colegiul 

Tehnic Ion Creangă) ,am făcut recrut patru luni de zile de instrucție și pe urmă am 

plecat pe front. Ne-a dus pe front in Rusia, la Sevastopol, că nemții nu puteau să 

cucerească Sevastopolul și apoi, mergând pe drum cu trenul ne-au anunțat 

comandanții că sunt niște nemți înconjurați de ruși și nu se pot elibera. („nemții au 

fost cu războiul, noi am fost luați ca ajutor împreună cu ungurii, cehoslovacii...). Și 

nu am apucat ajunge la Sevastopol , și pe tren am auzit că a căzut Sevastopolul. Și 

ne-au băgat în munții Crimeei după partizani, erau în pădure vreo treizeci de 

partizani ruși […]. Ne-au ținut trei zile și apoi am fost rănit, și pe noi, cei răniți ne-

au dus la Sevastopol la un spital, unde am stat o lună apoi ne-au dus înapoi după 

partizani […]”. 

Domnul Vasile surprinde o amintire în care au prins un partizan rus căruia i-

au cerut informații apoi își continuă povestea: „Și am stat acolo o săptămână. După 

o săptămână ne-au scos de acolo și ne-au dus pe front. Pe front... Vai de zilele 

noastre! Am stat patru săptămâni apoi ne-au retras de pe front și ne-au dus într-un 

oraș, în Fiodosia ,unde am stat pe malul mării de pază pentru că veneau rușii să intre 

în Fiodosia. A fost toamna ... am stat acolo toată iarna apoi ne-au luat și ne-au dus 

în Caucaz. Ne-au dus pe mare într-un bac  [...] am ajuns acolo unde trebuia. De 

acolo, pe urmă ne-a băgat în niște „bordeie sub pământ ” unde am stat patru luni, 

făceam pază cu schimbul. În anul acela a fost o foamete de nu s-a mai putut! Numai 

trei sute de grame de pâine pe zi ne dădeau  […]. Armata lipsită tare de alimente ”. 

„Într-o dimineață am auzit: „Îmbarcarea, trebuie să plecăm în Caucaz ”, am 

trecut marea cu sacurile ne-au dus într-un port Tomarapoi în munți. Vai de capul 

nostru! Numai noi știm cum a fost, am suferit mult tare.Ne-au ținut o lună de zile 

apoi ne-au dus înapoi în Crimeea.  De acolo, nu am apucat   să ne  refacem că au 

venit mașinile să neducă într-o comunăVarvaroska ca să eliberăm niște nemți. Pe 
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drum   ne-au bombardat rușii în mașină și locotenentul nu vroia să oprească. Noi  

strigam: „Oprește că ne omoară în mașină ”apoicâțiva am săritjosși au opritmașinași 

ne-am adăpostitpeunde am apucat”. „ Când am ajuns, erau niște nemți înconjurați 

de ruși și trebuia să îi eliberăm. După care ne-au bombardat rușii.Vai de mine și de 

mine! A dat Dumnezeu și nu am fost rănit atunci”. 

„Într-o dimineață am auzit că plecăm iar. Când auzeam că plecăm pe front, 

plângea lumea și eram flămânzi. Nu puteau veni avioanele noastre să ne alimenteze 

pentru că le bombardau. Ne-au dus în Caucaz unde am stat două săptămâni apoi ne-

au trecut marea înapoi. Ne-am refăcut timp de trei săptămâni și ne-au dus iar pe 

front. Nu știu cum am putut rezista atât.Când a fost timpul s-a terminat 

războiul.Lumea sărea de bucurie ca la o nuntă dar foamea ne-a omorât. A dat 

Dumnezeu   și am scăpat de acolo. Pe urmă ne-au adus în țară, după doi ani de stat 

pe front.În țară, toți ne întrebau cum a fost”. 

După această poveste, am auzit de la fiica acestuia că a fost luat prizonier. 

La rugămințile noastre domnulVasileAmariei și-a reluat povestea din acel moment: 

„ Când ne-au prins prizonieri (eram tot înRusia) au venit rușii într-o noapte, ne-au 

înconjurat și am căzut prizonieri la ei. Au vrut să ne ducă în lagăr. Nu știu ce s-a 

întâmplat de nu ne-au dus acolo. […]Am stat prizonieri într-o regiune, Tomsa.    

Acolo am lucrat în mine de cărbuni timp de zece luni. Ne dădeau ei de 

mâncare, ce era. În 1944 a fost o foamete pentru că nu puteau să vină avioanele cu 

alimente și mureau oameni de foame. Era toamna.Când ne-au dat drumul ,eram doi 

din Moldova, eu și unul de la Răucești și cu el am venit acasă. Am ajuns la Focșani 

cu trenul. Era un lagăr pe un câmp mare și ne-au băgat în lagărul acela, când am 

văzut că ne bagă în lagăr și la noi, vai de capul nostru! Ne-au ținut doar două zile, 

acolo ne-au luat toate datele și informațiile despre război.Pe urmă ne-au cercetat 

apoi ne-au eliberat.Ne-au dat câte două pâini și câte două sute de lei. „De acum 

sunteți liberi!”. De acolo am plecat cu tovarășul meu și am mers cu trenul de la 

Focșani până la Pașcani.” Aici ,domnul Vasile ne-a povestit cum i-au găzduit 

polițiștii din Pașcani . „Am venit pe drum pe jos până Tg.Neamț, în Barieră . Un om 

m-a văzut și m-a recunoscut . A strigat la mine:„Vasile, tu ești? ” iar eu i-am 

răspuns :„Eu, bădiță Ghiță, eu!” , „Când te-a vedea mătușa Marița (mama 

domnuluiVasile), cade jos ” mi-a spus el ”. 

„Mama îmi făcuse și praznice, îmi dăduse tot de pomană și hainele. Credea 

că sunt mort.Venea fugind pe stradă ca să mă vadă. Eu nu am avut răbdare și am 

ieșit îaintea ei. Mama a căzut jos și am fugit să o ridic.  A ieșit din crâșmă și m-au 

luat cu ei. Nu mai puteam ieși din crâșmă de oameni, toți erau în jurul meu, apoi am 

mers acasă”. 

„Sunt ani de zile de când am venit…greu… și în ziua de azi, noapte, mă 

visez acolo la ei”. 
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A fost o plăcere să-l ascultăm pe domnul Vasile Amariei și cu admirație îi 

ducem povestea mai departe, pentru a afla cât mai multă lume ce om curajos și 

puternic a fost și încă este la înaintata vârstă de 94 de ani . 
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ANTICOMUNISM ȘI REPRESIUNE COMUNISTĂ 

ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC 
 

 

 Elevii Iustin PRUNICI, Vladislav ARHIP, clasa a XI-a  

Liceului Teoretic Republican „Aristotel”, Chișinău 

coordonator: prof. Pavel Cerbușcă, doctor în pedagogie 

 

 

Argument 

 

Sistemul politic existent în URSS a fost unul totalitar și antiuman. Partidul 

Comunist a deţinut monopolul asupra puterii în stat, iar organele secrete (NKVD, 

MVD, KGB) au asigurat prin teroare stabilitatea regimului. Pe timpul lui Iosif 

Stalin, până în 1953, orice cetăţean sau membru de partid putea fi dizgraţiat în orice 

moment şi putea fi executat. Popoare întregi erau supuse deportării în masă, 

invocându-se interese de securitate ale URSS. Stalin lua decizii de unul singur. La 

Congresul al XX-lea al PCUS din 1956, Nichita Hruşciov a codamnat crimele lui 

Stalin, dar situația nu s-a schimbat foarte mult.  

Pentru mulţi însă numele lui Stalin a rămas echivalent cu puterea sovietică, 

care se consolida pe baza represiilor împotriva propriilor cetățeni. Pe timpul altor 

lideri sovietici, Hrușciov, Brejnev, Andropov, Cernenco, chiar și Gorbaciov 

comunismul a fos un regim anitiuman și aninațional.  

 

Esența regimului sovietic în Basarabia 

 

În anul 1940, în baza pactului Stalin-Hitler, URSS a invadta Basarabia și 

Bucovina de Nord. Au încercat să instaureze regimul sovietic, prin represii 

împotriva băștinașilor, dar nu au reușit, deoarece s-a început războiul.  

Cadrele de conducere din Basarabia, în timpul primei ocupații sovietice, 

erau persoane agramate, aduse din Rusia, Ucraina și RASS Moldovenească 

(teritoriu separatist din stânga Nistrului). La data atacului sovietic mișelesc 

împotriva României, în sistemul de lagăre și pușcării al URSS, denumit GULAG, își 

ispășeau pedeapsa două milioane de cetățeni. Alte câteva milioane, oameni 

nevinovați, erau forțați să muncească în regim de deportare. În doar trei ani, au fost 

executați prin sentințe improvizate și îngropați fără urmă sau în gropi comune circa 

un milion de oameni. Așa arată doar cifrele oficiale. În realitate, cercetătorii au 

descoperit mule alte victime ale odioasei poliții sovietice NKVD. Și aici apare o 

simplă întrebare: Cum e posibil ca un regim, care-și omora sau își ținea prin temnițe 

milioane de cetățeni, să aducă eliberare altor popoare? 
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Imediat după ce a intrat pe pământul României, agresorul a tratat populația 

Basarabiei cu ostilitate, neglijând tradițiile, istoria și alte valori ale băștinașilor. În 

doar câteva zile, au fost lichidate instituțiile de stat românești, în sediile acestora 

fiind postați comandanți militari. Au fost confiscate averile celor bogați și 

pământurile gospodarilor, ale bisericilor și mănăstirilor. Limba de comunicare în 

cancelariile nou-formate și în spațiul public a devenit exclusiv rusa. Odată cu 

impunerea scrisului rusesc, basarabenii au fost declarați analfabeți. Nu încape 

îndoială că, la 28 iunie 1940, pământul nostru a fost invadat de străini, după cum ne 

vom convinge și din cele ce urmează.  

Sovieticii aveau deja o bună practică de încorporare a pământurilor străine. 

În septembrie 1939, armata roșie ocupase, prin aceeași metodă a atacului 

surprinzător, un vast teritoriu al Poloniei. Iar cu două săptămâni înainte de a trece 

Nistrul, URSS a pus stăpânire pe statele baltice. 

Și în Basarabia structura guvernării era pregătită din timp, în vârful 

piramidei puterii situându-se comitetele partidului comunist bolșevic, care activau 

în strânsă legătură cu organele NKVD. Raionul Strășeni, numit inițial de sovietici 

drept „volostie”, i-a fost încredințat unui oarecare Vasili Makarenko, ucrainean de 

origine, care a fost numit în funcția de prim-secretar al comitetului raional de partid. 

Acesta avea doar trei clase și, necunoscând nici o limbă străină, cu atât mai puțin 

înțelegea româna. Venind aici cu tancul din regiunea Voroșilovgrad, el și-a 

demonstrat lipsa totală de competență pentru a ridica bunăstarea băștinașilor. Din 

contră, a instaurat un regim antiuman, semănând teroare și batjocură și plecând din 

Strășeni peste vreo trei luni. 

Așa numiți specialiști” erau aduși din o regiune separatistă - republica 

autonomă sovietică socialistă moldoveniească (RASSM), cu sediul la Tiraspol. Nu 

putem trece cu vederea, în acest context, și specialiștii aduși din teritoriul din stânga 

Nistrului, încorporat mai înainte în statul rus. Chiar dacă își spuneau „moldoveni” și 

poate mai dezlegau câteva cuvinte românești, aceștia făceau parte din nomenclatura 

sovietică total rusificată. 

Printre cele 37 de persoane înscrise într-o listă a conducătorilor organelor 

raionale de partid din Strășeni, datată la 17 septembrie 1940, nu găsim nici un 

băștinaș, ci tocmai trei „moldoveni” din stânga Nistrului. Ceilalți erau aduși din 

Rusia. Este vorba de tiraspolenii Semion Mițul, inspector școlar al raionului, care 

avea studii medii și anterior deținuse o funcție similară în capitala RASSM, și 

Mefodie Scurtul, cu studii medii neterminate, fost muncitor la o fabrică de mobilă, 

care a fost numit în calitate de șef al secției personal a Executivului raional. Al 

treilea „cadru național” era Ivan Derevici din Râbnița. Acesta venise la Strășeni, 

însoțit de un grup de tineri, pentru a forma organizația de comsomol a raionului. 

După război, în perioada martie-august 1944, în partea de nord-est a 

Basarabiei a fost reinstaurat regimul sovietic, centrul autorităţilor sovietice fiind 



 
210 

 
 

 

 

 

oraşul Soroca. După operaţia Iaşi-Chişinău, organele sovietice şi-au extins puterea 

asupra întregului teritoriu al Basarabiei. Toate organele centrale ale puterii de stat 

au fost transferate la Chişinău. Regimul sovietic, ce se sprijinea pe prezenţa 

armatelor sovietice de ocupaţie, a fost restabilit cu forţa, prin metode represive.  

Odată cu unităţile armatei, în judeţele Basarabiei au pătruns organele 

securităţii şi unităţile N.K.VD. Au urmat arestări şi deportări în rândurile foştilor 

funcţionari ai administraţiei române, membri ai partidelor politice, preoţilor şi 

învăţătorilor, altor reprezentanţi ai intelectualităţii, care n-au reuşit să se evacueze.  

 Și astăzi apar multe articole despre consecințele regimului comunist. Printre 

acestea este și mărturiile lui Boris Vasiliev care a publicat în cotidianul ”Timpul” 

articolul: „Stalin mi-a furat copilăria”. Scriitorul şi avocatul Boris Druţă, moderator 

al reuniunii, a menţionat că Basarabia în secolul XX a avut cea mai cumplită istorie 

din destinul său. O filă îngrozitoare a acestei istorii au constituit-o cele două valuri 

ale deportărilor din 1940-41 şi din 1947-1950. Boris Vasileiv avea doar 9 ani când 

sovieticii au început deportările. În acest sens, titlul cărţii sale este destul de 

sugestiv: „Stalin mi-a furat copilăria”. 

„În calitatea mea de avocat, afirm cu toată certitudinea că această lucrare este un 

rechizitoriu al unui viitor proces, la care urmează să fie supuse condamnării 

dictatura comunistă şi totalitarismul”. 

Este important  că la sfârşitul cărţii putem găsi dosarul din arhiva KGB-ului, în 

baza căruia autorul şi familia sa au fost supuşi deportărilor. 

Întâmpinat cu multă căldură de către cei prezenţi, Boris Vasiliev a povestit printre 

lacrimi despre chinurile prin care a trecut, despre munca la cartea sa, oprindu-se 

asupra unor scene zguduitoare, cum ar fi despărţirea membrilor familiei, 

organizarea târgului de robi de la Tomsk, moartea persoanelor deportate, jefuirea 

de către „eliberatori” a celor pe care i-au ocupat… 

„De două ori am fugit. Prima dată, în 1946, am ajuns până acasă. Dar m-au 

descoperit şi am fost din nou deportat, de astă dată - în 1949. A doua oară, când 

am fugit, veniseră alte vremuri şi am fost ”lăsat în pace”, dar departe de 

meleagurile natale” .   

Autorul studiului de caz a organizat o dezbatere cu concetățenii săi despre 

crimele comunismului. Participanţii la dezbateri au completat tema supusă analizei. 

Spre exemplu, primarul de Cimişlia, Gheorghe Răileanu, a povestit despre socrii 

deportaţi. Maria Taşcă, profesoară de istorie, şi-a amintit despre bunelul trimis în 

îndepărtata Siberie. Anastasia Balmuş, preşedinta Societăţii istorice „Ştefan cel 

Mare şi Sfânt”, a mulţumit lui Boris Vasiliev pentru această carte, specificând că 

deportările sunt nişte pete negre ale istoriei noastre. 

 

Foametea organizată (1947-1948) 

  



 
211 

 
 

 

 

 

În iarna și primăvara anului 1947, foametea organizată de regimul sovietic 

în Basarabia atinse apogeul. Prin localitățile sărăcite de „eliberatori”, moartea era 

stăpână aproape în fiecare casă, iar deznădejdea - în fiecare om. În documente, 

flămânzii erau înscriși ca „bolnavi de distrofie”. Mortalitatea creștea substanțial pe 

fondul scăderii drastice a natalității. De exemplu, în s. Tătărești, r-nul Strășeni, unde 

conform datelor oficiale locuiau 925 de persoane, în prima lună a lui 1947 s-au 

născut cinci copii și au murit 15 oameni. În februarie, nu s-a născut nimeni, însă au 

decedat 23 de săteni. În martie, a apărut pe lume un singur copil, dar s-au despărțit 

de lume 29 de oameni. Adică, în doar trei luni, au văzut lumina zilei șase suflete și 

au plecat dintre cei vii 67. Această statistică zguduitoare a fost ascunsă zeci de ani, 

sub parafa „strict secret”. Printre cei decedați erau și foarte mulți copii. 

O situație asemănătoare se înregistra pe atunci în toată Basarabia (RSSM). 

Autoritățile nu ignorau cu desăvârșire această nenorocire, încercând barem să ducă 

evidența morților. Se menționa, printre altele, că, de la începutul anului 1947 până 

la 5 martie, în s. Sireț, același raion, au murit 79 de persoane din lipsă de hrană și că 

numărul decedaților crește. Nota a fost semnată la 6 martie, cu o zi mai târziu de 

încheierea misiunii. Astfel, autorul, comisarul militar raional Dobrovolschi, face o 

remarcă cutremurătoare: „După plecarea noastră din sat, numai în noaptea trecută, 

până la acest moment, la Sireț au murit vreo zece oameni, care anterior n-au fost 

puși la număr…” 

Lipsa de hrană a condus la cazuri inimaginabile în istoria poporului nostru. 

Din mai multe părți ale RSSM au început a se răspândi vești triste despre cazuri de 

canibalism, care erau descrise doar în rapoartele administrației de atunci. Flămânzi, 

oamenii își pierdeau mințile, se aruncau unul peste altul, omorându-se și 

alimentându-se din carnea propriilor victime, care de multe ori erau vecini și 

membri ai familiilor lor. Istoricii au descoperit prin arhive cel puțin o sută de 

asemenea cazuri. 

Astfel, politica promovată de autorităţile sovietice: teroarea, foametea 

organizată, colectivizarea forţată, deportările în masă - au provocat nemulţumiri 

largi în rândurile populaţiei din Basarabia, soldându-se cu ample manifestări 

împotriva regimului existent. Timpul a trecut, dar și astăzi au rămas urme, care nu 

se vor șterge nici odată din memoria oamenilor.  
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RADU GYR 

DATE BIBLIOGRAFICE 

Elev Maria Georgiana GIANGU, clasa a XI-a, 

Liceul „Vasile Contaˮ Târgu Neamț 

 coordonator: prof. Mihaela Pavăl 

 

Poet, dramaturg, eseist, gazetar și doctor în litere, Radu Demetrescu Gyr s-

a născut pe 2 martie 1905 la poalele Gruiului din Câmpulung Muscel, de unde și 

pseudonimul literar Gyr. 

În toamna anului 1912, păşeşte, voios, pragul şcolii primare. Ştia să citească şi să 

scrie „de-acasă”, astfel se va număra, an de an, printre fruntaşii clasei, cu note 

maxime la toate obiectele de învăţământ înscrise în catalog, cu o singură excepţie: 

matematica, obiect la care se considera a fi fost „mediocru”. 

Intrarea României în război, la 15 august 1916, l-a aflat absolvent al 

claselor primare și cercetaş. În calitate de „cercetaş de război”, va lua parte, cu o 

ambulanţă sanitară a Spitalului de Campanie nr. 21, cantonat în Craiova, la 

„încleştarea” de la Târgu Jiu, unde, alături de trupele române, populaţia oraşului 

încerca să stăvilească intrarea trupelor inamice. Acolo va fi rănit. Eu – notează el – 

în 7 noiembrie 1916  aveam… unsprezece ani şi 

jumătate. 

A debutat la vârsta de 14 ani, cu poemul 

dramatic În munţi, publicat în revista liceului 

„Carol I” din Craiova, unde era elev. Devenit 

student al Facultăţii de Litere şi Filosofie a 

Universităţii din Bucureşti, a publicat primul 

volum de versuri Linişti de schituri,  în 1924.  

Radu Gyr a colaborat la numeroase 

reviste ale vremii şi a fost membru important al 

Mişcării Legionare, el conducând legionarii din 

zona Olteniei. Radu Gyr a fost autorul textului 

Sfânta tinereţe legionară, imnul neoficial al 

Mişcării Legionare.   

Poetul şi-a petrecut aproape 20 de ani în 

închisoare. Prima perioadă de detenţie a fost în 

timpul dictaturii regale a lui Carol al II-lea. 

Atunci a fost închis în lagărul de la Miercurea 

Ciuc, alături de Mircea Eliade, Nae Ionescu şi 

alţi intelectuali. După eliberarea din detenţie, a fost trimis, pentru „reabilitare”, în 
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batalioanele de la Sărata. S-a întors din război rănit, dar cu o raniţă plină de poeme 

pe care le-a publicat în 1942, în volumul Poeme de războiu, carte ce a fost 

cenzurată de regim.    

În 1945, regimul comunist l-a încadrat în „lotul ziariştilor creştini”, alături 

de Nichifor Crainic şi Pamfil Şeicaru. Justiţia l-a condamnat la 12 ani de detenţie 

politică. A revenit acasă în 1956. Comuniştii l-au arestat din nou şi l-au condamnat 

la moarte pentru poezia-manifest Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!, 

considerată de autorităţi drept mijloc de instigare la luptă împotriva regimului 

comunist.  

În 1963 este grațiat, însă sechelele pușcăriei comuniste i-au scurtat viața. S-

a stins în ziua de 29 aprilie 1975, ca urmare a unei congestii cerebrale, după ce 

trupul îi fusese măcinat de boli: hemofilie, ulcer duodenal, leziuni pulmonare. Din 

1963 și până la moarte, a fost permanent urmărit de Securitate, mereu pus să dea 

declarații privitoare la activitatea sa. 

 

Activitatea literară 

 

Paralel cu studiile universitare, frecventează Cenaclul literar condus de 

profesorul universitar Mihai Dragomirescu, la catedra căruia va fi numit, după 

absolvire, asistent, apoi conferenţiar şi unde va susţine cursul „Evoluţia criticii 

estetice şi aspecte literare contemporane”. 

A publicat, până la sfârşitul Primului Război Mondial (în afara volumului 

de debut) următoarele culegeri de poezie: Plânge Strâmbă-Lemne (Craiova, 1927); 

Cerbul de lumină (Bucureşti, 1928); Stele pentru leagăn (Râmnicu Vâlcea, 1936); 

Cununi uscate (Bucureşti, 1938); Poeme de război (Bucureşti, 1943); Balade 

(Bucureşti, 1944) şi poemul dramatic Corabia cu tufănici (Bucureşti, 1939). 

A scris şi publicat, de asemenea, literatură pentru copii: Căciuliţa roşie – o 

poveste din pădure cu pitici şi cu o fetiţă (în colaborare cu N. Milcu, Bucureşti, 

1926); Floarea lui Sânzien (în colaborare cu N. Milcu, Bucureşti, 1927); Muţu 

Cotoşmanul. Poveşti în versuri (Bucureşti, 1942); Bimbirică în lună; Sandu, Sanda 

şi Lăbuş; Poznele Boanţei; Bimbirică aviator; Bimbirică în Africa; Bimbirică 

sportiv, Bimbirică în submarin, Aventurile baronului Munchausen; Pinocchio 

automobilist; Micky Maus – paraşutist; Voinicul Argeş; Fata babei şi fata 

moşneagului; Zâna Munţilor; Darurile lui Moş Crăciun (Bucureşti, 1942-1944). Tot 

destinată micilor cititori este şi seria de broşuri subintitulată Povestire haslie în 

imagini, tipărită la Editura „Bucur Ciobanul”, în timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial. 

Radu Gyr a mai elaborat şi publicat unele conferinţe de larg interes: 

„Studenţimea şi idealul spiritual” (Bucureşti, 1935); „Femeia în eroismul spiritual, 

moral şi naţional” (Bucureşti, 1937); „Studii critice: Învierea de Tolstoi” 
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(Bucureşti, 1927); „Eposul popular 

iugoslav” (în colaborare cu A. Balotă, 

Bucureşti, 1936); Eseuri – „Curentele de 

avangardă” (Bucureşti, 1937); Traduceri – 

„J. Kessel”, „Păpuşa” (Bucureşti, 

1930);„Când şi-aduce omul aminte…” 

(Bucureşti) ş.a.  

El este, de asemenea, autorul unui 

„Manual de limba franceză” (1935) şi 

(împreună cu Iosif Gabrea şi Ion 

Andreescu) al unui „Abecedar” (în două 

părţi, 1935-1936). 

Postum (după 1992) vor vedea lumina 

tiparului următoarele cinci volume:  

„PoeziiI, Sângele temniţei, Balade” 

(Editura „Marineasa”, Timişoara, 1992) - 

un volum îngrijit de Simona Popa, fiica 

poetului;  

„Anotimpul umbrelor. Sonete şi rondeluri” 

(Editura „Vremea”, Bucureşti, 1993) - 

volum îngrijit şi prefaţat de Barbu 

Cioculescu;  

„Poezii II. Stigmate” (Edit „Marineasa”, Timişoara, 1993) – volum îngrijit de 

Simona Popa;  

„Poezii III. Lirica orală” (Edit „Marineasa”, Timişoara, 1994) – volum îngrijit de 

Simona Popa;  

„Ultimele poeme” (Edit. „Vremea”, Bucureşti, 1994) – volum îngrijit şi postfaţă de 

Barbu Cioculescu, care cuprinde poeziile create în închisoare, transmise pe cale 

orală, precum şi multe din ele scrise din 1963 – anul graţierii şi 1975 – anul în care 

autorul trece, gânditor şi trist, în împărăţia Umbrelor. 

Un loc aparte  şi foarte important  în creaţia lui Radu Gyr îl ocupă volumul  

„Calendarul meu” (cu un subtitlu „mai mult decât sugestiv”: „Prieteni, momente şi 

atitudini literare”), un volum autobiografic.  

Un volum în care, privind peste umăr, la anii care au fost şi s-au dus, poetul 

îşi prezintă (ţesuţi din amintiri) anii copilăriei şi adolescenţei, petrecuţi în tovărăşia 

unor colegi de liceu – care i-au rămas prieteni toată viaţa – la Craiova, continuând 

cu cei ai „unei tinereţi tumultoase”, cu „acumulări sigure, filtrate din creaţia 

marilor profesori, scriitori, oameni de teatru cu care a venit în contact. 

Poetul a primit, în semn de apreciere, mai multe distincţii literare: Premiul 

Societăţii scriitorilor Români (pentru sonet, 1926); Premiul Institutului pentru 
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Literatură (1927); Premiul „Adamachi” al Academiei Române (1930); Premiul 

„Socec” al Societăţii Scriitorilor Români (pentru poezie, 1939). 

Pentru o vreme, a fost director general al Teatrelor şi Operelor din 

România, membru fondator al Asociaţiei Scriitorilor Olteni, membru al Asociaţiei 

Publiciştilor Români si membru al Societăţii Scriitorilor Români. 

 

„Cu poetul Radu Gyr în celulă la Aiud” 

Mărturisirea deputatului român Nicolae Enescu 

 

„Poezia în lanțuri” a lui Radu Gyr a reușit să le dea putere deținuților. 

Atunci când era recitată poezia „Iisus în celulă” toți parcă uitau de foame și durere. 

Fiind student la “Facultatea de Litere și Filozofie”, Nicolae Enescu l-a avut 

profesor pe poetul Radu Gyr, spunând despre acesta că i-a fost „profesor, părinte și 

frate” și totodată profesorul care i-a rămas în minte și în suflet.  

Vestea arestării profesorului preferat, în 1945, l-a întristat puternic pe 

Nicolae Enescu. Radu Gyr era prezent în toate rugăciunile lui Enescu, dar mai ales 

în marea rugă a acestuia: „Du-mă, Doamne, în celulă cu profesorul Radu Gyr!”.  

Ruga lui Nicolae Enescu a fost ascultată, astfel după o sentință la Craiova, 

acesta a fost transferat la Închisoarea Aiud unde era întemnițat și Radu Gyr. Enescu 

spunea despre Aiud că era „mormântul deținuților”, deoarece, deși abia venise, 

acesta făcuse o congestie pulmonară, fiind mutat la secția TBC. Ajuns acolo află că 

în același salon se află și poetul Radu Gyr.  

Nicolae Enescu și Radu Gyr au stat împreună aproape doi ani. În tot acest 

timp, Enescu i-a fost mereu alături poetului, idiferent de cât de dărâmați erau 

amândoi. Radu Gyr ajunsese „slab, galben, veșted”, însă dimineața spunea mereu 

versurile pe care le crea noaptea. Ceilalți le învățau și le trasminteau prin alfabetul 

Morse și astfel au fost salvate poeziile lui Radu Gyr, dar și cele ale lui Nichifor 

Crainic.  

Radu Gyr este pentru unii „poetul poeziei în lanțuri”, care a dezvăluit 

suferințele de neimaginat prin care au trecut personalitățile românești în temnițele 

comuniste. Pentru alții, el este profesorul universitar desăvârșit, care a luminat 

spiritual generații de studenți. Însă pentru Nicolae Enescu, pe lângă acestea, Radu 

Gyr este unul dintre „trimișii lui Dumnezeu, care i-au întărit sufletul cu dragostea 

și credința sa”. O bună parte din viața lui Enescu a mers, spiritual, alături de el, de 

„poetul care pășea, prin adevăr, pe calea Domnului!”. 

 

Radu Gyr – „un creștin desăvârșit”  

Mărturisirea Părintelui Dimitrie Bejan  
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Părintele Dimitrie Bejan este unul dintre cei mai cunoscuți preoți 

mărturisitori din perioada comunistă.  

Dimitrie Bejan l-a cunoscut pe Radu Gyr în pușcărie, spunând despre el că 

„era un om pur”. Radu Gyr nu era condamnat de regimul comunist, ci de cel al lui 

Antonescu. Era un om bun la suflet, căsătorit cu o femeie cuminte care l-a așteptat 

22 de ani, în acești ani el fiind la Aiud, la o închisoare militară și un an la Jilava. Un 

creștin desăvârșit, Radu Gyr a intrat în pușcărie „cu fruntea sus” și la fel de curajos 

a ieșit din pușcărie.  Radu Gyr nu a murit în pușcărie, ci acasă în București, în 1975. 

Dimitrie Bejan a mărturist că a fost la înmormântarea lui, cât și la cea a lui Nichifor 

Crainic. 

 

Cum a fost condamnat la moarte Radu Gyr pentru poezia     

„Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!” 

 

„Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!” este una dintre cele mai cunoscute 

poezii ale poetului Radu Gyr. Poezia a fost scrisă în timpul primei detenţii. Poetul a 

creat-o în celulă şi a memorat fiecare vers. În perioada de libertate de după 1956, 

Radu Gyr a aşternut poezia pe hârtie.  

Versurile au fost considerate de autorităţi drept o instigare împotriva 

regimului comunist şi l-au condamnat pe poet la moarte.  

„…Nu pentru-o lopată de rumenă pâine, 

nu pentru patule, nu pentru pogoane, 

ci pentru văzduhul tău liber de mâine, 

ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! 

 

Pentru sângele neamului tău curs prin şanţuri, 

pentru cântecul tău ţintuit în piroane, 

pentru lacrima soarelui tău pus în lanţuri, 

ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!...” 

 

Pentru versurile din Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!, Radu Gyr a 

primit, iniţial, pedeapsa cu moartea. "Tribunalul în numele poporului hotărăşte: 

făcînd aplicarea articolului 211 Cod Penal, cu unanimitate de voturi condamnă pe 

Demetrescu Radu Gyr la moarte pentru crima de insurecţie armată prevăzută şi 

pedepsită de articolul 211 Cod Penal prin schimbarea calificării conform 

articolului 292 Cod Juridic Militar din crima de uneltire contra ordinei sociale 

prevăzută şi pedepsită de articolul 209 punct 1 Cod Penal”, scria în sentinţa 

judecătorească din 1959. Poetul a făcut recurs în aprilie 1959, dar cererea a fost 

respinsă. Comuniştii îi vor comuta ulterior sentinţa la 25 de ani de muncă silnică. 

Închis în temniţa comunistă, Radu Gyr a aflat abia după 11 luni de modificarea 
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sentinţei. Poetul a efectuat, în final, şase ani de detenţie. A fost eliberat din 

închisoare la amnistia generală din 1964. 

 

Mărturisirea de credință 

 

Regimul comunist l-a discreditat pe Radu Gyr, atât în închisoare cât și după 

eliberare, silindu-l astfel să își renege crezul. Însă poetul a lăsat o ”mărturisire de 

credință” care îi servește ca pledoarie de dincolo de mormânt: 

„Eu am avut o credință. Și am iubit-o. Dacă aș spune altfel, dacă aș 

tăgădui-o, dumneavoastră toți ar trebui să mă scuipați în obraz. Indiferent dacă 

această credință a mea apare astăzi bună sau rea, întemeiată sau greșită, ea a fost 

pentru mine o credință adevărată. I-am dăruit sufletul meu, i-am închinat fruntea 

mea. Cu atât mai intens sufăr azi, când o văd însângerată de moarte. Prăbușiri de 

idealuri, năruiri de aspirații înregistrăm cu toții. Și poate, uneori greșim tocmai în 

credințele noastre cele mai curate, cele mai cinstite. Istoria va vedea unde am greșit 

și unde nu.” 

 

Reabilitare după patru decenii 

 

Radu Gyr a murit la Bucureşti, pe 29 aprilie 1975. La aproape patru decenii 

de la dispariţia sa, în urma demersurilor făcute de unicul său copil, Simona-Carmen 

Popa, poetul a fost reabilitat de instanţa românească. În 2010, fiica poetului a cerut 

magistraţilor de la Tribunalul Bucureşti revizuirea condamnării primite de tatăl său 

în baza Legii 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile 

administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 

decembrie 1989.      

Fiica poetului a cerut constatarea judiciară a caracterului politic al 

condamnării tatălui la 20 de ani de detenţie, reabilitarea tatălui său, daune morale de 

3 milioane de euro şi daune materiale de un milion de euro pentru confiscarea 

averii. Judecătorii de la Tribunalul Bucureşti au recunoscut caracterul politic al 

hotătârii din martie 1959  şi au admis daune morale de 20.000 de euro. În urma 

recursului făcut la Curtea de Apel Bucureşti s-a decis irevocabil că decizia de 

condamnare a lui Radu Gyr a avut caracter politic, dar nu s-a admis plata daunelor 

morale.  
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ASPAZIA OŢEL PETRESCU – MĂRTURISITOAREA LUI HRISTOS 

 
Elev Oglinzanu Roxana-Petronela, clasa a XI-a 

Liceul „Vasile Contaˮ Târgu Neamț 

coordonator: prof. Mihaela Pavăl 

 

 

 

 
Aspazia Oţel Petrescu este una dintre 

româncele care au  pătimit în închisorile 

comuniste pentru credința în Hristos și iubirea de 

neam. Născută pe 9 decembrie 1923, în 

localitatea Cotul Ostriței, în Ucraina de astăzi, 

mărturisitoarea Aspazia a pătimit vreme de 

paisprezece ani în închisorile comuniste din 

Miercurea Ciuc, Mislea, Dumbrăveni, Jilava, 

Botoșani și Arad. 

Urmează cursurile primare la şcoala din comuna Ghizdiţa (Fântânele). Este 

înscrisă la Liceul din Bălţi, mai apropiat de casă decât Soroca, fiind retrasă după un 

trimestru, pe caz de boală. 

Între 1936-1940 urmează cursurile la ”Liceul ortodox de fete” Elena 

Doamna din Cernăuţi. În frământările anului 1940, pierde din nou un an şcolar. 

În 1941 reia cursurile la acelaşi liceu, recuperând anul pierdut şi urmând regulat 

clasa a V-a şi în particular, concomitent, clasa a VI-a. Îşi ajunge din urmă generaţia 

în clasa a VII-a. La 18 martie 1944, întrerupe şcoala, luând calea refugiului, 

dramatic şi definitiv. Îşi ia bacalaureatul la Orăştie, în 1944, sub bombardamente. 

Între 1944-1948 urmează Facultatea de Litere şi Filosofie de la 

Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj; primul an va studia la Sibiu, unde U-

niversitatea era refugiată, şi apoi la Cluj. În timpul facultăţii, conferenţiază în cadrul 

FORS (Frăţia Ortodoxă Română Studenţească), cu lucrarea Iisus în poezia 

română. Este una dintre elevele preferate ale lui Lucian Blaga, care o va încuraja 

să-şi cultive talentul literar. De altfel, filosoful îi va urmări mereu traseul, întrebând, 

după închiderea autoarei, dacă aceasta a fost eliberată. Coincidenţa unei rânduieli 

tainice a făcut ca şi maestrul Lucian Blaga, căreia autoarea îi va păstra o vie şi caldă 

amintire, să ia drumul închisorilor comuniste, asemenea întregii sale generaţii de 

sacrificiu, al cărei destin a oscilat între temniţă şi exilul anticomunist. 

Între 1946-1948 a funcţionat ca dactilografă la prestigiosul Centru de Studii 

Transilvane, condus de remarcabilul profesor academician, istoricul Silviu 

Dragomir. La 9 iulie 1948 este arestată în plină sesiune de examene, fără să fie 
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absolventă şi fără posibilitatea de a susţine examenul de stat. Este condamnată la 10 

ani de temniţă grea, pe care i-a executat în diferite închisori: Mislea, Dumbrăveni, 

Miercurea Ciuc. 

Motivul arestării a fost unul simplu şi devenit deja clasic pentru ideologia 

comunistă, atee: aderenţa la Cetăţuia – organizaţia de tineret a femeilor din 

Mişcarea Legionară, similară Frăţiilor de Cruce – organizaţia de tineret a bărbaţilor 

– din cadrul „Liceul ortodox de fete” Elena Doamna din Cernăuţi. Aceste 

organizaţii încercau în 1948 să manifeste spiritul românesc în opoziţie cu acţiunile 

agresive ale comuniştilor de acaparare a studenţimii clujene.  

La sfârşitul celor 10 ani de temniţă, Aspazia Oţel Petrescu a fost dusă la 

biroul de eliberare: După ce am semnat biletul de ieşire m-au pus să ies afară şi m-

au aşezat într-un pluton. Am fost calificată drept irecuperabilă şi am crezut că merg 

să mă împuşte, povestea ea. În scurt timp, a aflat că pedeapsa i s-a prelungit cu patru 

ani şi că va fi dusă la Mislea. M-au închis singură foarte mult timp, aproape că am 

uitat să vorbesc. Nu mă aşteptam să mai scap de acolo, îşi amintea Aspazia Oţel 

Petrescu. 

În 1958, în loc de eliberare i se acordă încă 4 ani, pe care îi execută 

între 1958-1962, trecând prin închisorile comuniste Mislea, Jilava, Botoşani şi 

Arad, de unde este eliberată.  

După 14 ani de chinuri în lagăr, Aspazia Oţel Petrescu a văzut din nou 

lumina soarelui şi mărturisea: Lumea de afara era altfel, comunismul devenise 

victorios. Mi-a fost mai greu să mă acomodez cu acea «libertate», decât cu 

închisoarea. 

După decembrie 1989 participă la toate comemorările martirilor şi 

mucenicilor din temniţele comuniste, fiind co-organizatoarea Sfântului Paraclis de 

la Mislea (târnosirea are loc la 12 noiembrie 1994), locul de pomenire a tuturor 

tinerelor legionare, a martirelor şi sfintelor din temniţele comuniste.  

Pe 11 noiembrie 2017, în ziua de cinstire a Sfântului Mare Mucenic Mina, 

sfânt față de care Aspazia Oțel Petrescu vădea o evlavie deosebită, boala cancerului 

care o chinuia de câțiva ani a răpus-o la pat. Moment de mare cumpănă pentru cea 

care purtase cu demnitate și noblețe apăsarea celor 94 ani de viață, fără să se plângă 

vreodată de greul lor, nădăjduind doar ca în ultimele clipe să-și poarte crucea 

durerilor, slujindu-se singură și neîmpovărând pe cei dragi din jurul ei. Însă, 

Dumnezeu, în marea Lui înțelepciune și pronie mântuitoare, a vrut ca la sfârșitul 

vieții să-i împletească o nouă și neveștejită cunună.  

În ultimele luni de boală, maicile Pantelimona și Dositeia de la 

Mănăstirea Paltin Petru-Vodă i-au fost permanent alături, până la obștescul 

sfârșit, sprijinind-o în ceasurile de înfricoșătoare pătimire, de încleștare 

supraomenească cu durerile sfâșietoare ale trupului și cu atacurile nemiloase ale 

duhurilor necurate care au încercat în fel și chip să-i răpească mântuirea. Mărturia 

http://www.fericiticeiprigoniti.net/mislea
http://www.fericiticeiprigoniti.net/jilava
http://www.marturisitorii.ro/category/martiri-marturisitori/aspazia-otel-petrescu/
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lor este o dovadă în plus că dragostea de 

semeni, rugăciunea neîncetată și asumarea 

suferinței după pilda Mântuitorului Iisus 

Hristos ne agonisesc arvuna Împărăției 

veșnice. 

În ciuda durerilor insuportabile pe 

care le avea zi și noapte, doamna Aspazia 

găsea resurse sufletești nebănuite ca să se 

roage mai tot timpul. În ultima lună de 

suferință, zicea mereu, chiar și în somn, 

troparul Sfintei Cruci. A fost ca un 

laitmotiv pe toată perioada aceasta de 

înfiorătoare pătimire. Altă rugăciune pe 

care îi plăcea să o rostească era rugăciunea 

Sfântului Ioanichie cel Mare. Luni, în ziua 

dinaintea plecării ei la Domnul, a fost 

destul de tăcută. Nu prea comunica. Au 

venit părinții de la Petru-Vodă și i-au făcut Sfântul Maslu, i-au citit canonul de 

ieșire a sufletului și au spovedit-o. După această rânduială a început să-i fie din ce 

în ce mai rău şi să respire din ce în ce mai greu, în cele din urmă dându-și ultima 

suflare şi plecând să se odihnească lângă cei dragi de dincolo. 

Prin viața ei de jertfă și de luptă, prin bărbăția cu care a înfruntat ispitirile 

dinaintea ceasului morții, fără îndoială că Aspazia Oţel Petrescu a dobândit cununa 

biruinței în cămara Împărăției Celui de Sus. A fost înmormântată în ziua în care 

mama ei decedase, în anul 1977, pe 25 ianuarie. 
 

,,Cu Iisus în celulă...”  
Aspazia Oțel Petrescu îi îndemna mereu pe tinerii din zilele noastre să 

creadă în Mântuitorul Iisus Hristos pentru a face față încercărilor. Ea a reușit să 

suporte greutățile închisorii datorită rugăciunilor și credinței în Iisus. Dumneaei 

susținea că în închisoare bărbații aveau norocul de a fi mai aproape de Iisus 

deoarece printre ei se aflau și preoți, care îi eliberau de apăsările sufletești prin 

intermediul rugăciunilor, pe când femeile trebuiau să se roage singure pentru soarta 

lor. Ea considera că rugăciunea este o cale de comunicare a deținuților cu lumea 

exterioară, cu lumea divină, fiind un mod de supraviețuire în situațiile critice ale 

vieţii.  

Cu toate acestea, recunoaşte că în unele împrejurări nu a știut să facă apel la 

rugăciune. În aceste condiții, povestește cum a trebuit să suporte chinul unei 

percheziții și a unei izolări de colegele de celulă pentru că nu a vrut să spună 

adevărul despre una dintre ele care a încălcat regulamentul. În tot acest timp a fost 
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nevoită să poarte o pereche de cătușe care săpau adânc în carne la orice mișcare a 

mâinilor. Izolarea a constat în închiderea într-o pivniță întunecată, cu pereți umezi și 

plini de mucegai. Pentru Aspazia Oțel Petrescu acesta nu reprezenta un loc în care 

era insuportabil de stat, deoarece nu era singurul loc de acest fel pe care îl văzuse în 

experiența sa din închisoare. Ce făcea ca acest loc să devină un adevărat infern erau 

șobolanii, cel mai mare dintre ei având mărimea unei ,,mâțe mare, mare” cu ,, niște 

ochi mici, rotunzi fără pleoape... cu o privire goală”. Spaima că trebuia să stea lângă 

asemenea ,,jivine” a făcut-o pe Aspazia Oțel Petrescu să le numească ,,bestii fără 

nici o expresie” și să trăiască toată viața cu frică de aceste animale.  

Acesta a fost momentul în care s-a simțit neajutorată, în preajma disperării, 

ajungând să se gândească pentru prima dată la sinucidere, în pofida firii sale 

credincioase. Cu o ultimă speranță în suflet a strigat spre Părintele Veșnic, pe care Îl 

considera ultima poartă de salvare. Datorită strigătului ei, o clipă mai târziu a fost 

cuprinsă de o ,,lumină ireală” care a rupt-o de realitate. Atunci a realizat că poarta 

Mântuitorului este mereu deschisă pentru cei care cred în El și în rugăciune Îi cer 

ajutorul. 

Poate este greu pentru oamenii veacului XXI să înţeleagă torturile şi 

suferinţele prin care au trecut cei închişi în temniţele comuniste. Condiţiile în care 

au fost întemniţaţi cei care au avut curajul să se opună sau să nesocotească măsurile 

impuse de statul comunist ateu au fost inumane. Aspazia Oţel Petrescu a prezentat 

rezultatul unui sondaj făcut printre colegele de detenţie, care erau întrebate Ce este 

mai greu de suportat: foamea, frigul, teroarea, murdăria, aglomeraţia sau 

singurătatea? Majoritatea a răspuns că cel mai greu de suportat în temniţă era 

singurătatea, ceea ce sublinia importanţa pe care o avea pentru deţinuţi comunitatea.  

Poate din acest motiv mărturisitoarea lui Hristos identifica drept unul dintre 

cele mai grele episoade din lagăr momentul când a stat la izolator, pentru că nu a 

dorit să pârască. Ne ţineau două zile flămânzi şi în a treia zi ne aduceau jumătate de 

porţie de mâncare, rece ca gheaţa. M-am făcut ca o vişină putredă, a povestit ea 

pentru ziarul „Adevărul”. 

 

,,Rugăciunea mi-a salvat viața!” 
Chiar dacă experiența închisorii a marcat-o pe viață și a trăit momente 

cumplite închisă în celulă, Aspazia Oțel Petrescu a avut puterea de a afirma că 

perioada detenției a fost o onoare pentru ea, deoarece Dumnezeu a adresat o 

chemare credincioșilor care trebuiau să arate că sunt dispuși să se jertfească.  

O altă experiență pe care a trăit-o în închisoare a fost boala de tuberculoză, 

de care a aflat după ce s-a vindecat. Vindecarea s-a datorat multiplelor rugăciuni ale 

persoanelor din jur pentru sănătatea ei. 
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Aspazia Oțel Petrescu a povestit că, pe lângă numeroasele chinuri suferite 

în închisoare, au existat și momente armonioase, în care fiecare își arăta dragostea 

față de celălalt, împărtășind aceleași trăiri și emoții. 

Astfel, a început să se întrebe cum a reușit să supraviețuiască în fața unui 

regim atât de strict, impus de regulamentul închisorii, iar singurul răspuns care i-a 

venit în minte era că rugăciunea a ajutat-o să uite de frig, foame, sete, teroare, 

dispreț și umilire. 

Unul dintre locurile în care a fost închisă este închisoarea Mislea, care, 

pentru ea, reprezenta ,,iadul în înveliș de rai” deoarece era situată în mijlocul unei 

grădini cu pomi fructiferi. Singura lumină a acestui tablou straniu al închisorii era 

biserica, unde deținuții se strângeau pentru a se încărca cu energie pozitivă. În 

cadrul acestei închisori, Aspazia a sărbătorit Învierea Domnului. Ajutată de colegele 

de celulă, a reuțit să creeze o atmosferă duhovnicească în incinta cantinei, prin 

intermediul rugăciunii și intonării versetelor Prohodului. A rămas profund surprinsă 

când paza închisorii a fost de acord cu acest eveniment, lăsându-le să își desfăsoare 

activitățile.  

Doamna Aspazia Oțel Petrescu se simţea împlinită deoarece a avut ocazia 

să vadă că jertfa din temniță a rodit în generația zilelor noastre. Acest lucru a fost 

evident în anul 1989, când tinerii din Piața Universității cântau Cu noi este 

Dumnezeu și strigau în cor Vom muri, dar vom fi liberi!. Ea a înțeles atunci că 

tinerii sunt dispuși să se jertfească pentru îndeplinirea dorinței de a nu fi supuşi. 

Rămâne de văzut dacă această jertfă nu a fost în zadar...   
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PANTELIMON HALIPA ÎN DOSARELE SECURITĂȚII 

 

 
Eleve Bistriceanu Ana-Maria, Bistriceanu Narcisa, clasa a XI-a 

Liceul „Vasile Contaˮ Târgu Neamț 

coordonator: prof. drd. Emanuel Bălan 

 

 

 

           Pantelimon Halipa s-a născut la 1 august 1883, în comuna Cubolta 

județul Bălți, fiul lui Nicolae și al Paraschivei, de profesie profesor-pensionar, 

căsătorit cu Eleonora Circau, are un 

fiu numit Nicolae, născut în 

Chișinău în anul 1920, serviciul 

militar satisfăcut la Cohortele 

Milițienești din Chișinău, cu 

domiciliul în București, strada 

Alexandru Donici, numărul 32, în 

imobilul său propriu, cumpărat în 

anul 1940. 

            Este absolvent al Facultății 

de Litere din Iași. A fost profesor la 

Liceul de băieți din Chișinău. Soția 

sa a fost deasemeni profesoară la Liceul de fete din Chișinău. 

Poet și publicist încă din 1906, colaborând intens la revistele și ziarele: 

,,Basarabia”, ,,Arhiva” și ,,Cuvântul Moldovenesc”, ,,Viața Basarabiei” și ,,Viața 

Românească”.  
           În tinerețe, sub regimul țarist, a făcut politică social-democratică. 
           În anul 1905, a fost exclus de la universitatea din Dorpart/ Estonia, pentru 

greva studențească anti-țaristă și ca unul ce făcea parte din partidul social-democrat.  
             În anul 1906, a colaborat intens la ziarul moldovenesc ,,Basarabia”, fiind 

director. Acest ziar a fost suspendat, iar el a fost arestat și închis la Moscova. 
A mai fost arestat și închis la Kursk și la Chiev-Lukianovka, pentru 

participare la organizația ,, Liga țărănescă”.  
             Vine din Rusia la Chișinău și întemeiază revista ,, Viața Basarabiei”, prin 

care face o continuă propagandă curentului regionalist-basarabean, considerând pe 

cei din vechiul regat ca venetici. Acest fapt a determinat mai târziu pe unele 

elemente să demisioneze din cadrele organizației PNȚ din Chișinău. 
              În anii 1910-1912, fiind student la Iași, a participat la ședințele cercurilor 

interlectiale și muncitorești socialiste, întreținând legături cu Dobrogeanu Gherea, 
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Zamfir Arbore, Ilie Moscovici, Dr. Ghelerter, Axente Frunza și alți socialiști din 

București-Iași. 

Între anii 1913-1916, la Chișinău, a organizat împreună cu profesoara 

Caraman, școala duminicală pentru muncitori și adulți, iar cu învățătorul Jevieva, 

prima școală moldovenească. Tot atunci a scos prima carte de citire pentru 

moldoveni.  
             În timpul primului război mondial, vine la Iași unde militează pentru unirea 

Basarabiei cu vechiul regat, prin ziarul ,,Cuvântul Moldovenesc”. Prin ziar, 

propovăduia ideia înființării școlilor românești în Basarabia și legiferarea muncii de 

folos obștesc. A organizat o editură de cărți și calendare. 
              În anul 1918, a fost ales vice-președinte și apoi președinte al Sfatului Țării 

din Basarabia. Tot anul 1918, a fost ales membru corespondent al Academiei 

Române, pentru activitatea sa publicistică. 

           Sub guvernarea liberală a fost arestat la Zgurița-Soroca, sub Goga-Cuza la 

Lăpușna, iar sub legionari, a trebuit să stea ascuns, fiind amenințat cu pierderea 

libertății.  
             A ajutat pe prof. P. Constantinescu din Iași, în procesul pe care l-a avut la 

Curtea Marțială din Chișinău. A creat multe dificultăți PNT-ului din punct de 

vedere politic, partid care nu l-a cultivat decât pentru faptul că a părăsit pe Stere 

Constantin și că era reprezentantul Regionalei PNȚ-Basarabia. În alegerile din 1937 

a luat parte activă la campania electorală a PNȚ-ului. 
 Tot în anul 1937 a fost atacat de presa național-tărănistă, pe motivul că ar fi 

avut un frate inspector școlar în U.R.S.S. A activat intens în masonerie, unde avea 

intense legături. A fost inspector al “Fundațiilor regale” din București. 
            La 15 Ianuarie 1939, este semnalat că, cu ocazia unei șezători culturale, 

ținută în căminul cultural din orașul Tighina, a ținut o conferință cu subiectul: “În 

slujba scrisului românesc”, arătând și îndemnând la luptă pentru romanizarea 

provinciei dintre Prut și Nistru. 
Tot în anul 1939, este semnalat printre persoanele care erau în contact cu 

cercurile germane. La 28 Iunie 1940, s-a evacuat din Basarabia/Chișinău, 

stabilindu-se cu familia sa în București, str. Al. Donici, nr. 32.În anul 1940, ziarul 

,,Investiția”, i-a reamintit că în tinerețe se manifesta ca un profund admirator al 

limbei și literaturii ruse, iar acum face pe naționalistul român. 

           În iunie 1941, sediul Asociației Generale a Refugiaților din Basarabia și 

Transnistria, figura la locuința susnumitului. Această asociație avea ca președinte de 

onoare pe Mihail Antonescu, asociație ce avea drept scop strângerea relațiilor dintre 

refugiații din Basarabia și Transilvania, de a lupta pentru susținerea intereselor lor, 

în fața organelor Statului Român și de a lupta pentru reîntregirea granițelor 

României.   
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La 20 noiembrie 1942, este semnalat că a conferențiat în foste Academii 

Comerciale din București, despre ,,țăranul basarabean”. Conferențialul a făcut un 

scurt istoric al împrejurărilor în care a fost ,, răpită” Basarabia și a arătat aportul 

adus de către fostul partid național-țărănesc basarabean, în ,,opera de redeșteptare a 

conștiinței românilor din acea provincie”. 

             Înainte de 23 august 1944, a luat parte la o ședință a delegaților permanente 

a PNT-ului, unde n-a pus problema răsturnării regimului antonescian. 

             La 3 Ianuarie 1946, a participat la ședințele delegației permanente a PNȚ-

ului, cu care ocazie s-au discutat hotărârile conferinței de la Moscova. La 11 aprilie 

1946, se semnalează că, conducerea PNȚ intenționează să întreprindă prin 

Pantelimon Halipa, o acțiune energică și hotărâtă pentru organizarea refugiaților 

basarabeni, ale căror doleanțe urmează să fie canalizate și cristalizate sub formă de 

memorie, care vor fi dispuse la Conferința Păcii de la Paris, prin intermediul 

reprezentanților anglo-americani, agitând în felul acesta problema Basarabiei, 

căutând să-și bazeze argumentele lor pe principiile cuprinse în Charta Atlanticului.  

             La 10 iulie 1946, este semnalat că furniza numeroase date și informații lui 

Adrian Holman, reprezentantul Misiunii Engleze din București, cu privire la situația 

din Basarabia. La 9 august 1946, este semnalat că împreună cu profesorul 

Universitar Ciobanu Ștefan și profesorul Gabriel Tepelea, a furnizat Misiunilor 

engleze și americane din Capitală, chiar un memoriu la Paris, prin intermediul 

Misiunilor anglo-americane, prin care se cerea retrocedarea Basarabiei. 
             Susnumitul polariza în jurul său întreaga activitate a refugiaților basarabeni 

din capitală. 
           La 25 iulie 1947, a fost reținut în cadrul ord. 18.000/947 și eliberat la 22 

august 1947, întrucât în complotul descoperit în cadrul PNȚ-ului, a avut numai rol 

de martor. 

După dizolvarea PNȚ-ului, nu a mai depus o activitate fățișe în cadrul 

fostului PNȚ, ocupându-se cu traduceri de cărți din rusește în românește și pentru 

pregătirea unei enciclopedii tehnice. În prezent, nu a fost semnalat cu manifestări și 

nici cu legături de natură politică.  
 

Sentința 

Tribunalul militar în ședința din 22 iunie 1952, luînd în dezbatere cazul 

numitului Halipa N. Pantelimon, născut în 1883, originar din satul Cobulta, raionul 

Balți, R.S.S.M., de naționalitate ucrainian, cetățean al R.P.R., până la arestare, cu 

domiciliul în București, acuzat pentru crimele prevăzute în art. 54-6 c.l., 54-4, 54-II 

C.P. R.S.S.U. 
           A stabilit, că Halipa, în 1917-1918, a luat parte activă la mișcarea 

antisovietică după în vederea alipirii forțate a Basarabiei de România. 
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           În 1923-

1924, cu ajutorul 

organelor 

centrului de 

spionaj român, 

Halipa a înființat 

în Basarabia 

,,Comitetul 

refugiaților 

transnistriei” 

care se ocupa cu 

alegerea 

agenturii și cu 

munca de spionaj îndreptată împotriva U.R.S.S. 

În 1920 Halipa, cu ajutorul organelor serviciului de spionaj străin, în mod 

ilegal a trecut pe agenții ARBORE și FILIPCODREANT pe teritoriul sovietic.  
             În afară de aceasta începând din anul 1919-1937, Halipa a ținut legătura cu 

consulul francez și cu consulul polonez Dutchevici, schimbând cu aceștia diverse 

informații cu caracter de spionaj despre Uniunea Sovietică. 
 
 

 

 

A fost predat organelor de frontieră ale U.R.S.S. 
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În urma acestei predări a fost încheiat un proces verbal de cătresubsemnații: 

Locotenent Bogza Ioan și Locotenent Major Dumitrecu Gheorghe, reprezentanți pe 

de o parte ai grănicerilor români și pe de alta parte ai grănicerilor sovietici Maior 

Sidiuc și I. Popov 

A fost cerută transferarea lui Pantelimon Halipa aflat în sus menționatul 

penitenciar, la dispoziția DGSS la Penitenciarul Sighet de către Direcțiunea 

Generală a Penitenciarelor. 

 

 

 

Surse: Arhiva CNSAS dosar 001149, vol.7 
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ISTORIE UNIVERSALĂ 

 

LĂPUŞNA- LOCALITATE CU O FRUMOASĂ ISTORIE, 

TRECUTĂ PRIN ORORILE COMUNISMULUI 
 

Prof. Viorica ROTARU, 

Liceul Teoretic Lăpuşna, Hâncești, R. Moldova 

       

 

Localiatea Lăpuşna este un spaţiu istoric românesc din stânga Prutului,  

sat de reşedinţă al comunei cu acelaşi nume din raionul Hînceşti, Republica 

Moldova. Lăpuşna este o localitate străveche, situată în valea râului Lăpuşna 

(Lăpuşniţa), afluent de stânga al Prutului, la 18 km NV de Hînceşti şi la 54 km SV 

de Chişinău, 22 km de vama Albiţa.  

         Numele localităţii Lăpuşna, identic cu cel al rauleţului Lăpuşna pe care este 

situată, provine conform opiniei cristalizate în istoriografia romanească de la 

cuvantul de origine slavă veche „лопух” (lopuh): brusture, scai, scăiete.   

      Târgul Lăpușna reprezintă unul dintre centrele de seamă ale Țării 

Moldovei din secolele XV-XVII. Atestată documentar la începutul secolului al XV-

lea în sud-estul Moldovei ca punct vamal pentru colectarea taxelor din transportul 

de mărfuri pe renumitul drum tătăresc, această localitate a devenit odată cu trecerea 

anilor un important centru administrativ, economic și cultural. Pe parcursul a 

câtorva secole, târgul Lăpușna a reprezentat un punct strategic regional de 

rezonanţă, care a influenţat benefic dezvoltarea socioeconomică şi culturală a 

spaţiului românesc de la marginea de răsărit. În acest context, cunoașterea trecutului 

acestei localități situate în preajma lumii orientale, contribuie la lărgirea orizontului 

istoric de la sfârşitul epocii medievale şi începutul celei moderne.  De menţionat, că 

pentru prima dată interesul special față de istoria acestei localități s-a cristalizat în 

perioada dintre cele două războaie mondiale, cand, datorită investigațiilor realizate 

de Aurel V. Sava, președintele Secției a III-a a Tribunalului Lăpușna, a fost publicat 

unul dintre primele volume de documente dedicate istoriei târgului și ținutului 

Lăpușna. Această lucrare pană în prezent continuă, alături de documentele de 

arhivă, să fie sursa principală de reconstituire a trecutului acestei așezări. Aceluiași 

autor îi aparține şi unul dintre primele studii dedicate Lăpușnei și relației dintre 

locuitorii ei cu stăpanii moșiei la începutul secolului al XIX-lea. In acest context, 

Aurel V. Sava aprecia disputa dintre sătenii și moșierii Lăpușnei drept „o adevărată 

revoluție locală țărănească... cu atât mai interesantă cu cât s-a produs cu 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sat-re%C8%99edin%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_L%C4%83pu%C8%99na,_H%C3%AEnce%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_H%C3%AEnce%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_L%C4%83pu%C8%99na,_Prut
https://ro.wikipedia.org/wiki/Prut
https://ro.wikipedia.org/wiki/H%C3%AEnce%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Chi%C8%99in%C4%83u
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patrusprezece ani mai degrabă decât 

tulburările asemănătoare care au avut loc 

de-a dreapta Prutului în 1831”.     

     O altă mențiune a ținutului o 

întâlnim în Letopisețul Țării Moldovei de 

Miron Costin, care descrie retragerea prin 

Moldova, pe la mijlocul secolului al 

XVII-lea, când „încărcați tătarii de robi și 

de plean din Țara Leșască” au fost atacați 

de moldoveni pe la Lăpușna și deposedați 

de cele jefuit. Cartea Descrierea 

Moldovei  de Dimitrie Cantemir, a fost 

înalt apreciată de specialişti ca o primă 

experienţă de descriere geografică 

regională complexă şi a fost marcată ca un 

eveniment în istoria culturii. Atestăm 

aici:”  Spre miazănoapte, cu ţinutul 

Fălciului se mărgineşte Ţinutul Lăpuşnei. 

... Din această pricină scaunul ţinutului este astăzi târguşorul Lăpuşna, aşezat pe 

râul cu acelaşi nume, unde se află doi pârcălabi, puşi acolo de voievod şi care se 

îngrijesc de treburile ţinutului.” 

        In perioada următoare, de pană la anii '90 ai secolului al XX-lea, 

problematica privind istoria așezării Lăpușna, deși a continuat să suscite interesul 

cercetătorilor și al localnicilor, cu excepţia unor investigaţii arheologice de mici 

proporţii, nu s-a materializat în niciun studiu. 

        După obținerea independenței Republicii Moldova, dat fiind creşterea 

semnificativă a preocupărilor față de istoria locală, mai mulţi cercetători, publiciști, 

jurnaliști și alți temerari au inițiat diverse acțiuni prin care şi-au propus să 

reanimeze trecutul istoric al plaiurilor basarabene. În acest context, la sfârșitul 

anilor '90, Primăria Lăpușna a iniţiat un proiect de cercetare a istoriei localităţii, 

care urma să se concretizeze într-o monografie de amploare. În realizarea acestui 

obiectiv s-a încadrat regretatul prof. univ., dr. hab. Ion Dron, care s-a implicat cu 

mare pasiune în adunarea documentelor istorice necesare şi în scrierea lucrării 

monografice, aceasta din urmă nefiind însă definitivată din cauza plecării premature 

a autorului în lumea celor drepţi.  

O nouă oportunitate a reapărut în anul 2012, odată cu inițierea proiectului 

de reabilitare în scop cultural-turistic a Curții medievale Lăpușna, când, la iniţiativa 

Primăriei locale, un grup de cercetători în domeniul istoriei, arheologiei, arhitecturii 

şi etnografiei s-au angajat în elaborarea unei culegeri de studii dedicate târgului 

Lăpușna, din cele mai vechi timpuri până în epoca modernă.  



 
231 

 
 

 

 

 

        In cadrul reformei teritorial-administrative a Republicii Moldova de la 

sfarșitul anilor '90 ai secolului trecut, în mare parte s-a revenit la vechile tradiţii, la 

denumirile ţinuturilor şi judeţelor de altădată din spaţiul dintre Prut şi Nistru. In aşa 

fel, unul din judeţele nou formate şi-a recăpătat numele de Lăpuşna. Din păcate, in 

urma venirii partidului comuniștilor la putere in 2001 s-a revenit la structurile 

administrative raionale și Lăpușna a rămas ca și pană atunci un sat din centru- sudul 

Republicii Moldova, cu urme adanci în trecut. Intr-adevăr, Lăpușna este o localitate 

cu o istorie deosebit de bogată, care trezește interes nu numai în partea locului, dar 

și în întreg spațiul romanesc. Comunismul a fost una din cele mai neagre 

perioade din istoria Lăpuşnei.... Secvenţe din spusele lăpuşnenilor despre 

deportări, foamete, colectivizare: 
      Din spusele d. Ion Ungureanu, care povesteste despre  deportarea 

strabunilor  din partea tatălui, aflăm că Matuşa Zamfira Ungureanu şi sotul ei, 

Afanase, în anii 38-40 duceau o viaţă mai bună, Afanase avea postul de primar si 

era de partea românilor. La 28 iunie 1940 Basarabia romanească a fost ocupata cu 

forţa de Uniunea Sovietica. Din primele zile de ocupaţie au început asupririle 

neamului românesc şi Afanase a fost destituit din funcţie pentru a fi  instaurată altă 

putere în localitate. Aşa s-a început calvarul deportărilor la Lăpuşna. La sfârşitul 

primăverii 1941, familia Ungureanu cu cei 2 copii ai lor, veneau într-o seară de la 

lucru. La poartă a apărut o camionetă cu securişti KGB, care i-au arestat. În 

camionetă erau mai multi consăteni, care au fost transportaţi la Chişinău, de acolo 

pe femei şi copii i-au despărţit de bărbaţi, îmbarcându-i în trenuri diferite, care erau 

foarte murdare şi urât mirositoare. Această familie, Ungureanu Zamfira şi Afanase, 

a fost arestată, pentru că erau consideraţi ”duşmani ai poporului”, ca de altfel mai 

multţi lăpuşneni, printre care. Bucur Ion şi Profira, Rusu Toader şi Maria şi alţii. 

Trenurile i-au deportat în Siberia, ţinutul Tiumeni. Afanasie, cu alţi bărbaţi, au fost 

duşi în localitatea Ircutsc, unde au fost supuşi represaliilor, au fost puşi la lucru în 

mine şi erau hrăniţi foarte prost (cu păsat opărit, borş cu crupă, peşte sărat, beau apă 

din băltoace etc.). Trăiau în barace de lemn. Săpau borţi comune, în care aruncau 

morţii. La 13 august 1941, Afanasie Ungureanu, împreună cu alţi pământeni, au fost 

executaţi. Mătuşa Zamfira , cu copiii erau în altă localitate.. La fel erau puşi la 

munci grele, erau bătuţi. Timp de 17 ani au fost chinuite prin Siberia aceste femei 

cu copiii. În 1958, când a fost eliberată şi a ajuns la Lăpuşna, a înţeles că soţul ei a 

fost executat. 

      Un alt val de deportări,  din anii 1949-1951, la fel a afectat populaţia din 

Lăpuşna. Oamenii care o viaţă întreagă s-au străduit să-şi injghebe o gospodarie, să-

şi crească copiii, să traiasca omeneste, acum erau arestati, deportati, alungati de pe 

pământurile stramoşesti. Iniţial, la primărie, au fost elaborate liste, după care au 

apărut maşini blindate şi au fost ascunse în padurea dinspre Bujor.. La miezul 

nopţii, au intrat în sat maşini cu soldaţi înarmaţi şi le-au spus sătenilor ca să fie gata 
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în 15 minute pentru a se îmbarca. De astă dată, din spusele d. Vasile Bubuioc, 

actualul secretar la Primăria Lăpuşna, au fost deportate 12 familii din Lăpuşna, 

printre care Bucur Draie, Sîli Pavel, Scai Anton, Ciobanu Ştefan, Cotorobai 

Nicolae, Rusu Fiodor, Rusu Gheorghe, Ţoncu Ion şi alţii împreună cu familii din 

satele vecine Cărpineni, Nemţeni, Bujor, Mingir.După îmbarcare în maşini, cam 50 

la număr, au mers până la Staţia Ghidighici, apoi oamenii au urcat în trenuri de 

marfă.Au mers 14 zile pînă au ajuns în Siberia, în regiunea Tiumeni, , satul Lesnaia 

Iurga. În această regiune erau cam 40 familii din Lăpuşna. După moartea lui Stalin, 

în 1953, s-au întpors înapoi la Lîpuşna, deşi unii, cam 10 lşa număr s-ar fi stabilit 

acolo cu traiul. 

Colectivizarea în Basarabia a început din primele zile de ocupatie. La 

conducere au aparut din nou acei dusmani ai neamului romaneasc, care continuau 

faradelegile si crimele: arestari, deportari. A continuat infiintarea colhozurilor. La 

Lăpuşna, Nicolae Solonaru,a  fost director de KOLHOZ. Nu se uitau ca in 1946-'47 

au fost ani de seceta, ei au stabilit impozite mari. Taranii erau obligati sa dea la stat 

cereale, fructe, legume, alimente pentru diferite motive: ba pentru Armata Rosie, 

pentru fondul apararii, ba pentru ajutoare internationale, pentru tarile socialiste, 

pentru China sau altele unde erau revolutii comuniste... Aceste impozite lasau fara 

hrana familiile lăpuşnenilor care se straduiau sa ascunda ceva rezerve din productie. 

Atunci veneau membrii sovietici de la raion cu activistii din sat, rascolind totul, 

pana si pamantul. Daca gaseau ceva, ii pedepseau pe oameni, luandu-le totul, chiar 

si condamnandu-i la ani grei de puscarie. Ion Moraru avea  în posesia sa peste 12 ha 

de pământ, el a fost prins şi legat  de picioare, apoi atârnat deasupra unei fântâni, în 

cazul în care nu semna  “benevol”, i se tăia funia şi a ar fi căzut în fîntână, după care 

a rfi trebuit să fie aruncaţi şi ceilalţi membri ai familei.  Colectivizarea, ca si 

educaţia comunistă au distrus morala oamenilor. Notiunile de onoare, adevar şi 

dreptate au disparut, oamenii erau crescuti în minciuna şi servilism. Asa s-a 

înfăptuit colectivizarea în Republica Socialista Moldoveneasca, exact aşa a fost şi la 

Lăpuşna. Oamenii bătrâni îşi mai aduc aminte şi azi de "postavca" sovietică şi de 

fărădelegile acelor conducători. Cu timpul, viaţa în colhoz a devenit ceva mai bună, 

datorită faptului că lăpuşnenii au fost şi sunt un popor foarte muncitor şi stăruitor.  

Foametea- 46-47. Anul 1946 a fost unul secetos. Roadă nu s-a făcut. Cu 

toate acestea, rezervele de grâne şi cereale ale lăpuşnenilor îi asigurau, cu anumite 

dificultăţi, să iasă din iarnă. Nu a fost să fie aşa, deoarece, indiferent de recolta 

obţinută, agricultorii erau obligaţi să predea la stat cotele de cereale impuse - aşa-

numita postavka (grâu, floarea-soarelui, cartofi, soia, carne, ouă, lapte, brânză şi 

lână), stabilite prin două hotărâri ale Consiliului Comisarilor Poporului al RSSM şi 

Comitetului Central al Partidului Comunist (bolşevic) din Moldova din 9 aprilie 

1945. Pentru neexecutarea acestei obligaţiuni ţăranul risca, cel puţin, o amendă şi 

confiscarea celor datorate, iar în cazul opunerii rezistenţei - ani grei de lagăr.  Odată 
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cu venirea toamnei, fără a se ţine cont de secetă, upolnomocenul, responsabilul 

pentru colectarea impozitului agricol, însoţit de activiştii satului(Solonarui Nicolae, 

Rusu Ion, Munteanu Vasile ), de partid şi comsomol, s-au apucat „de lucru”. 

Aceştia au perseverat „în muncă”, măturând podurile şi hambarele, scotocind 

locurile în care ţăranul îşi ascundea puţinul care îi mai rămăsese, confiscând bunuri 

şi animale în contul postavkăi. Cu alte cuvinte - lăsând basarabeanul fără produsele 

minime de existenţă, căci planul dictat de sus trebuia îndeplinit.  În consecinţă, a 

apărut foametea. Problema s-a agravat la începutul, dar mai ales, la mijlocul iernii 

anului 1947, când mai toată populaţia RSSM suferea de foamete. Mătuşa Nastea 

Pruteanu, deşi mult trecută de 80 de ani, povesteşte cu lux de amănunte, din acele 

momente. Tatăl lor murise pe front, şi mama, rămasă văduvă cu 5 copii, abia de 

putea ţine pasul. . Mama îşi încuia copiii în casă, de frică să nu vină cineva sa-i 

mănânce. Nu aveau ce mânca, dacă găseau câteva boabe de grăunţe, le fierbeau, ca 

să se umfle, să fie mai mult, uneori adăugau „urluială”., prelucrau „curnuţii”, îî 

fierbeau şi îi mâncau. Carnea de tot felul de animale era măncată. 

     În prezent Lăpușna este o comună  care are în jur de 5700 de locuitori, care 

are nu doar uliţe umbrite de livezi şi case, cu ogrăzi atotcuprinzătoare, ci are oameni 

harnici şi gospodari, cu suflet minunat şi suflu românesc, cu credinţă în Dumnezeu 

şi care trăiesc şi muncesc din dragoste deosebită faţă de pămant, de casa, de familie, 

Lăpuşna este un spaţiu bogat în tradiţii, în cântece şi datini, în hărnicie şi omenie, 

loc înzestrat, plin de comori morale şi spirituale.  
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Viaţa şi opera Papei Ioan Paul al II-lea au contribuit în chip crucial la 

afirmarea adevărului şi demnităţii ca valori definitorii ale existenţei umane. Pentru 

Ioan Paul al II-lea, confruntarea cu forţele răului a reprezentat o obligaţie morală 

absolută. Asemeni altor luptători anticomunişti ca Aleksandr Soljeniţîn, Vaclav 

Havel, Ioan Paul al II-lea a ştiut că adevărul este cea mai eficientă armă de luptă 

împotriva minciunii totalitare. A fost mereu şi pretutindeni susţinătorul valorilor 

dreptăţii, toleranţei şi adevărului. Când a sosit în Polonia, în 1979, la un an după 

alegerea sa ca papă, Ioan Paul II –lea le-a spus polonezilor: „Nu trebuie să vă 

temeţi!”. Era un îndemn la onoare, cinste şi adevăr. Totalitarismul, un regim 

întemeiat pe duplicitate şi refuz al distincţiilor tradiţionale dintre bine şi rău, s-a 

dovedit neputincios în faţa acestor valori renăscute. Ioan Paul al II-lea a numit anul 

1989 annus mirabilis. Într-adevăr, triumful tumultului revoluţionar nu poate fi 

înţeles fără a accentua rolul decisiv al Papei în catalizarea rezistenţei antitotalitate. 
154  

Karol Wojtyla, viitorul papă Ioan Papă al II –lea, s-a născut într-o familie 

modestă, ca fiu al unui ofiţer în retragere. La vârsta de 9 ani şi-a pierdut mama. 

După absolvirea liceului Marcin Wadowita s-a înscris, în anul 1938, la cursurile 

Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii Jagiellonienie din Cracovia. În timpul 

celui de-Al Doilea Război Mondial şi al ocupaţiei naziste a Poloniei, Universitatea 

Jagielloniană a fost închisă şi Karol Wojtyla a fost nevoit să muncească într-o 

fabrică de produse chimice. În 1941 îşi pierde tatăl. Din 1942 a urmat studii 

universitare de teologie la Cracovia, sub îndrumarea cardinalului Adam Sapieha şi 

la 1 noiembrie 1946 a fost hirotonit preot la Cracovia. La scurt timp a fost trimis la 

Vatican, unde a studiat la Universitatea Papală Angelicum, sub îndrumarea 

dominicanului Garriou – Lagrage. În 1948 a obţinut doctoratul în teologie cu o teză 

despre Credinţa în gândirea Sfântului Ioan al Crucii. Reîntors în Polonia, este 

numit preot în Cracovia şi în acest timp obţine doctoratul în filosofie cu o teză 

despre filosoful german Max Scheler.155 În 1953 i se încredinţează catedra de 

teologie morală şi etică, la Facultatea de Teologie din Cracovia. Când aceasta este 

                                                           
154 Vladimir Tismăneanu, Reinventarea politicului,Europa Răsăriteană de la Stalin la Havel, Ediţia a 

II-a, Ed. Polirom, 2007, p. 261-262. 
155http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/santopadre_biografie/giova

nni_paolo_ii_biografia_breve_en.html. 
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desfiinţată în 1954 de către autorităţile comuniste, a fost numit profesor de etică la 

Universitatea Catolică din Lublin. Aici a fondat un Institut de Morală creştină pe 

care l-a condus până la alegerea sa ca papă, în 1978.156   

La 16 octombrie 1978 Colegiul Cardinalilor îl alege pe arhiepiscopul 

Cracoviei Karol Wojtyla în scaunul de episcop al Romei, papă al Bisericii Catolice. 

Analele Vaticanului au consemnat un eveniment cu totul special: alegerea primului 

papă neitalian după 455 de ani.  Cardinalul Karol Wojtyla este ales Papă după al 

optulea scrutin, cu 99 de voturi, din 111. Cardinalul Jean Villot, care asigura 

conducerea provizorie, s-a apropiat de noul ales şi l-a întreabat dacă acceptă 

alegerea. Cardinalul Wojtyla a răspuns ,,Supunându-mă credinţei în Isus Cristos 

Domnul meu, cu încrederea în Maica Domnului şi a Bisericii, în ciuda dificultăţilor 

atât de mari, accept.” 157 Cu alegerea sa se punea şi prima piatră către ceea ce avea 

să însemne o nouă etapă în destinul Europei de Est, prin căderea comunismului.158   

Personalitate complexă, Ioan Paul al II –lea este rezultatul unei varietăţi de 

factori: Polonia, Conciliul Vatican II şi Karol Wojtyla însuşi. Doar în această optică 

se va putea înţelege cum „diviziile” papei, asupra cărora Stalin se întreba, au învins 

un sistem şi, mai mult decât atât, au asigurat premisele luptei împotriva tendinţelor 

totalitare, ştiut fiind că sfârşitul unui proiect politic nu înseamnă neapărat anularea 

ispitelor totalitare. 

Primul discurs al Papei după alegerea sa a inclus un pasaj menit să schimbe 

balanţa puterii dintre lumea occidentală şi cea comunistă. El s-a adresat miilor de 

catolici din spatele Cortinei de Fier. Mesajul său suna ca o provocare directă la 

adresa URSS-ului. Kissinger, teoretician al Războiului Rece, era sigur că un papă 

polonez va răsturna balanţa puterii în lume. El afirma că în Polonia Biserica e legată 

de soarta naţiunii şi că un papă polonez va întări rezistenţa polonezilor împotriva 

comunismului. Brzezinski, american de origine poloneză şi consilier al 

preşedintului Carter pe probleme de securitate îl caracteriza pe Ioan Paul II drept o 

persoană dinamică, intelectuală şi creativă. La 5 noiembrie 1978, la Assisi, în Italia, 

mulţimea îl asculta pe Ioan Paul al II-lea; în mulţime un grup de tineri a strigat la un 

moment dat „Rugaţi-vă pentru Biserica tăcerii”. Replica lui Ioan Paul al II-lea a 

venit imediat : “Nu mai există Biserica tăcerii. Astăzi, ea vorbeşte prin vocea 

papei”. Era un semnal dat lumii comuniste şi totalitarismului. 159 

Alegerea primul polonez pe scaunul lui Petru nu putea să nu atragă atenţia. 

În vest, dar mai ales în est, evenimentul aduce cu sine frisoane la Varşovia, dar şi la 

                                                           
156http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/santopadre_biografie/giova

nni_paolo_ii_biografia_breve_en.html. 
157 Luigi Accattoli, Karol Wojtyla,Ed.Viaţa Creştină, Milano, 1998, pag.62. 
158 Ibidem, p.70. 
159 Nicolae Drăguşin,  Papa Ioan Paul al II-lea sau cum ideile pot fisura un sistem, în România Liberă, 

6 octombrie 2007. 
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Moscova. Jurnaliştii acreditaţi la Vatican, primii care vor face cunoscută vestea, au 

ştiut că de aici înainte nimic nu va mai fi la fel. Capii Biroului politic al Comitetului 

Central al partidului comunist au redactat  un document în care se spunea „Alegerea 

ca papă a unui cetăţean  dintr-o ţară socialistă va avea ca efect, în viitorul apropiat, 

creşterea religiozităţii în ţările socialiste şi, în primul rând în Polonia, dar şi în 

Lituania, în Ucraina şi în Bielorusia”. 160 Biroul politic a luat o serie de măsuri 

pentru a contracara impactul pe care îl va avea alegerea papei Wojtyla: a hotărât să 

însărcineze KGB-ul, poliţia secretă, cu publicarea în Occident de materiale 

informative.161 Imediat ce s-a aflat că un polonez a devenit şeful Bisericii Catolice, 

întreaga opinie publică internaţională a fost de acord că totul se va schimba, însă 

întrebarea care îi frământa pe mulţi era sensul în care atitudinea noului papă va 

merge. Prin numirea cardinalului Agostino Casaroli (responsabil cu politicile 

Bisericii în Estul Europei) ca şi colaborator, este clar că noul papă va continua linia 

predecesorilor săi. Papa Ioan Paul al II-lea nu va face doar acest lucru, ci mult mai 

mult: contribuţia sa este esenţială la căderea comunismului. Cardinalul Casaroli este 

încurajat să -şi multiplice mesajele pentru respectarea drepturilor omului, afirmarea 

identităţii fiecărui popor, unitatea spirituală a continentului. 162 Un semn clar pentru 

direcţia în care se va îndrepta pontificatul său este şi faptul că a doua scrisoare a lui 

Karol Wojtyla în calitate de papă este cea  adresată „poporului polonez”, prin care îl 

asigura că „Biserica a obţinut în Polonia o voce nouă. Opuneţi-vă la tot ce este 

contrar demnităţii umane şi degradează viaţa unei societăţi sănătoase”.163   

La Moscova, opţiunea pentru un papă polonez a readus în discuţie 

particularităţile cazului polonez; de altfel, în familia totalitarsimului comunist, 

Polonia pare copilul cel mai dificil.164 Mişcările populare nu doar că sunt cele mai 

numeroase (Poznan 1956, 1968, Gdansk 1970, 1980) cu efect contagios (Budapesta 

1956), ele conduc la schimbarea liderilor partidului (Wladyslaw Gomulka în 1956, 

Edward Gierek în 1970, Stanislaw Kania în 1980), lucru nemaiîntâlnit în nicio ţară 

din blocul comunist. Toate acestea sfârşesc prin realizarea primului guvern 

necomunist din Europa de Est, la 23 august 1989, o dată cu numirea lui Tadeusz 

Mazowiecki ca prim – ministru. În primele zile ale pontificatului său noul papă a 

rupt tradiţia vorbind despre o vizită externă înainte de a fi aranjată. El se referea 

evident la o vizită acasă, în Polonia. Perspectiva unei asemenea vizite a provocat 

panică printre liderii comunişti din URSS şi Polonia. Brejnev a primit informaţii 

conform cărora guvernul polonez făcea planuri pentru o vizită a Papei. L-a sunat pe 

                                                           
160 Luigi Accattoli, Op.cit., p. 69. 
161 Domenico Del Rio, Karol cel Mare, Ed.Pauline,Bucureşti, 2005, p.112. 
162 Nicolae Drăguşin, Op.cit. 
163 Ibidem. 
164 Ibidem. 
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secretarul general al Partidului Comunist Polonez, Gierek, pentru a-l avertiza să nu 

îl primească pe Papă deoarece va aduce numai probleme şi, în încheierea 

conversaţiei, l-a avertizat că va regreta mai târziu. 

Speranţa în mediile de comunicare ale lumii libere s-a confirmat prin ecoul 

stârnit  de alegerea papei, de atenţia arătata faţă de călătoria sa în Mexic şi mai ales 

de cea din Polonia. Papa le- a mulţumit jurnaliştilor, în 10 iunie 1979, la Cracovia, 

pentru atenţia pe care o acordau problemei comunsimului şi Poloniei în special:  ” 

Vă mulţumesc pentu că aţi adus lumea întreagă în Polonia, ţinând-o alături de mine 

şi ajutând-o să participe la aceste preţioase zile de rugăciune şi de întoarcere a mea 

acasă’’. 165 Speranţa pe care o aducea alegerea lui Karol Wojtyla era legată şi de 

faptul că era cunsocut ca un luptător anticomunist încă de pe vremea când era 

cardinal şi arhiepiscop al Cracoviei. Astfel, el a insistat ca în marele cartier 

industrial care a fost ridicat la periferia Cracoviei, să fie construită o biserică. La 

sărbătorile mari, el celebra sfânta liturghie sub cerul liber. Karol Wojtyla a reusit să-

şi obţină biserica şi s-o inaugureze cu mare solemnitate,pe 15 mai 1977.166 

Dilema asupra statului/autorităţii la care cetăţeanul polonez trebuie să 

răspundă nu este atât de dificilă: acceptarea statului se face numai în condiţiile în 

care acesta respectă valorile aşa cum sunt ele afirmate prin Biserică: libertatea de 

expresie, demnitatea sa ca om şi bunăstarea materială. Dificultatea convieţuirii într-

o soluţie de compromis cu partidul a plecat de la voinţa liderilor Bisericii Catolice 

de respectare a ceea ce ei percepeau ca datorie fundamentală a statului: locul religiei 

în învăţământ, libertatea de expresie, construirea de noi biserici şi dreptul de 

asociere. Percepţia asupra rolului Bisericii va fi definită în prima enciclică a 

pontificatului său: Redemptor Hominis, în care Ioan Paul al II-lea sublinia că 

“Biserica timpului nostru trebuie să fie conştientă de situaţia omului ... de 

ameninţările care se prezintă omului ... şi de tot ceea ce pare a fi contrar eforturilor 

care vizează redarea vieţii umane”. Prin aceste cuvinte, Papa relua o idee mai veche, 

susţinută la Conciliul Vatican II şi anume acceea că Biserica nu este o organizaţie 

ierarhică şi juridică, ea este „poporul lui Dumnezeu în lume”.  

Papa a jucat un rol extraordinar în pregătirea ,,răsturnărilor” pe care le va 

aduce anul 1989. Alegerea lui Ioan Paul al II-lea i-a incurajat pe polonezi şi în 

aceeaşi măsură a alarmat Kremlinul. Încurajarea a devenit deplină odată cu prima 

vizită în Polonia (2-10 iunie 1979). La întoarcerea în patrie, Ioan Paul al II-lea a 

mobilizat mari mase de oameni. Karol Wojtyla se întoarce în Polnia în calitatea de 

Papă, la 2 iunie, pe pământul pe care l-a părăsit la 3 octombrie 1978, în calitate de 

cardinal. Momentul ,,Întoarcerii în Patrie”, cum el însuşi o numeşte, este covârşitor 

                                                           
165 Luigi Accattoli, Op. cit., p.97. 
166 Ibidem, p. 110. 
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pentru noul papă. El însuşi declară ziariştilor în timpul zborului Roma-Varşovia că 

face eforturi mari pentru a nu se lăsa dominat de sentimente” . 167 

Cu ocazia primei vizite în ţara sa natală, le mulţumeşte polonezilor şi îi 

indeamnă să nu se teamă. Guvernul a fost mirat că milioane de polonezi l-au 

întâmpinat pe Papă spontan, măreţ, plini de emoţie. Ronald Reagan, aflat în cursa 

pentru prezidenţiale în SUA era captivat de vizita în Polonia a Papei şi s-a hotărât să 

facă din acesta aliatul său împotriva comunismului deoarece noul papă polonez 

putea influenţa atacul la structura sistemului comunist. Taina călătoriei, care o să 

uimească lumea şi o să pună pe gânduri Kremlinul, a fost comuniunea dintre Papă şi 

poporul polonez.168 Mulţimea îl înconjura ca într-o îmbrăţisare şi îl urmărea peste 

tot. În piaţa Victoriei, care este o piaţă folosită de comunităţi la evenimentele  lor, 

deci un simbol al regimului, Papa slujeşte liturghia.  Ioan Paul al II-lea rosteşte 

primele cuvinte de sfidare la adresa comunismului ateu care i-a fost impus 

poporului: ,,Nu poate fi exclus Isus din istoria omului,  în orice punct al globului şi 

pe orice longitudine şi latitudine geografică”.169 Comuniunea este deplină când Papa 

polonez vorbeşte despre patrie. Aplauzele devin parte componentă a mesajului, iar 

Papa le acceptă şi spune, la Cazestochowa, în 5 iunie 1979 că ,,Autenticul dialog 

trebuie să respecte convingerile credincioşilor, să asigure toate drepturile cetăţenilor 

şi condiţiile normale pentu activitatea Bisericii în calitate de comunitate 

religioasă”170. Principiul fundamental al mişcărilor anticomuniste din Europa de Est 

a fost captat în cuvintele din 1979 când le-a spus polonezilor: „Nu vă temeţi! 

Schimbaţi faţa Pământului!” 171Milioane de polonezi au înţeles atunci că nu trebuie 

să se teamă şi că au dreptul să trăiască în adevăr. Şi astfel a luat naştere 

Solidaritatea. 

Vizita din iunie 1979 este, de departe, evenimentul cel mai dens în 

semnificaţii pentru istoria anticomunismului. Fără a critica, prezenţa papei a fost 

caracterizată prin discreţie, iar în discursurile sale s-a referit la dragoste, credinţă, 

înţelegere. Papa a reuşit să realizeze una dintre cele mai mari manifestaţii văzute 

vreodată. Acest lucru a avut drept consecinţă recunoaşterea dreptului soceităţii la 

adevăr şi libertate. Scena pentu slujirea liturghiei a fost înălţată pe platforma care se 

afla la jumătatea căii ferate ce traversează câmpia principală. În timpul vizitei a fost 

vizibil faptul că liderii partidului erau inutili pentru polonezi (prim-secretarul 

Paridului Comunist Polonez, Gierek şi camarazii săi au trecut total neobservaţi); pe 

toată durata vizitei, atenţia tuturor polonezilor a fost Ioan Paul al II –lea.  

                                                           
167 Ibidem, p. 120. 
168 Ibidem, p. 113. 
169 Ibidem, p. 125. 
170 Ibidem, p. 134. 
171http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/santopadre_biografie/giova

nni_paolo_ii_biografia_pontificato_en.html. 
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Alegerea lui Karol Wojtyla ca Papă revine în toate cele nouă zile cât a durat 

vizita în Polonia, deoarce alegerea sa a readus speranţa în inima polonezilor. Ioan 

Paul al II-lea le vorbeşte muncitorilor din Nowa Huta despre cuvintele care vor da 

primul implus spre constituirea  Solidaritatăţii.. Ioan Paul al II-lea simte pentru 

prima dată nevoia de a linişti autorităţile comuniste, cu acest pasaj improvizat :,, 

Nimeni nu se poate mira că eu vorbesc aici în Polonia despre demnitate”172 

Una dintre cele mai importante realizări ale lui Ioan Paul al II-lea în lupta sa 

împotriva comunismului a fost lărgirea punţilor de legătură cu Moscova. Această 

deschidere s-a făcut în contextul în care Biserica recunoaşte autoritatea statului, 

acceptă sistemul politic, dar cu condiţia respectării identităţii culturale a fiecărui 

popor şi recunoaşterea religiei în societate.173 Altfel spus, papa nu se împotriveşte 

doar sistemului comunist, ci se împotriveşte esenţei totalitare: bineînţeles, era clar 

că acceptarea celor două valori apărate de Biserică însemna propria condamnare a 

regimului comunist.  Un alt factor care a contribuit la deschiderea relaţiilor cu 

Moscova a fost abilitatea Papei de a vorbi fluent limba rusă; cunoştinţele sale solide 

despre cultura şi civilizaţia rusă au făcut ca pentru prima dată Europa de Est să 

poată discuta direct şi uşor cu şeful Bisericii Catolice. Provenind din interiorul 

sistemului, bun cunoscător al esenţei totalitarismului, atât cel de extremă dreaptă – 

nazismul, cât şi cel de extremă stângă – comunismul, Ioan Paul al II-lea ştia că 

pentru a conferi o anumită greutate dialogului cu Moscova, trebuie să se afirme 

Biserica Catolică dincolo de Cortina de Fier. În acest scop a făcut călătoria în 

Polonia şi a relansat dialogul cu Biserica Ortodoxă, prin întâlnirea cu Patriarhul 

Ecumenic al Constantinopolului. 174  

Vizita papei în Polonia nu a trecut neobservată şi fără implicaţii. Cea mai 

importantă consecinţă a fost constituirea, în august 1980, a federaţiei de sindicate 

muncitoreşti, Solidaritatea. Protestele de la Gdansk, care au condus la formarea 

Solidarităţii, s-au bucurat de sprijinul Bisericii; în mijlocul muncitorilor s-au aflat 

preoţi, s-au afişat portretele papei şi simboluri religioase. Prezenţa preoţilor care 

oficiază slujbe duminicale sau la cerere, în mulţimea care protestează  este o 

consecinţă firească a atitudinii papei. Ierarhia catolică, prin vocea primatului 

Wyszynski a încercat să fie un liant între societate şi regim. Formarea sindicatului 

Solidaritatea a reprezentat instituţionalizarea unei stări de spirit creată cu un an 

înainte în timpul vizitei papei şi oficializarea unui discurs emanat din cea mai amplă 

manifestaţie de independenţă a societăţii poloneze şi formarea unei conştinţe 

colective, regăsită în unitatea şi disciplina din timpul grevelor din 1980. 175 Vizita sa 

                                                           
172 Ibidem, p. 135. 
173 Nicolae Drăguşin, Op.cit.. 
174http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/santopadre_biografie/giova

nni_paolo_ii_biografia_pontificato_en.html. 
175 Nicolae Drăguşin, Op.cit. 
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a întărit încrederea în unitatea naţională şi a dat un impuls greviştilor de la Gdansk, 

care au rezistat tuturor presiunilor comuniştilor, iar atitudinea lor i-a determinat pe 

liderii Partidului Comunist să recunoască sindicatul liber Solidaritatea.  

Ioan Paul al II-lea declara că nu predică democraţia, ci evanghelia, însă 

discursurile şi intervenţiile sale au constituit un pericol pentru regimurile 

dictatoriale. A susţinut mişcările dizidente din fostul bloc sovietic, în special 

sindicatul Solidaritatea şi a jucat un rol hotărâtor în prăbuşirea regimului comunist 

din Europa de Est, de la sfârşitul anilor ’80. Putem afirmă, fără a greşi, că în Polonia 

a debutat procesul de prăbuşire al comunismului (grevele de la Gdansk, geneza 

Solidarităţii, venirea la putere în iunie 1989 a unui Guvern condus de Tadeusz 

Mazowiecki, prieten al Papei) şi că toate acestea au fost direct legate de prezenţa 

spirituală şi rolul papei Ioan Paul al II-lea. Walesa însuşi  a spus că Papa l-a inspirat 

în revolta sa. 

Regimul comunist a negociat cu greviştii şi s-a semnat acordul de la 

Gdansk. Lech Walesa a semnat în mod simbolic, cu un stilou roşu, cu poza Papei, 

un suvenir de la vizita sa în Polonia din anul anterior. Guvernul sovietic era furios, 

iar stenogramele de la întâlnirea partidului din octombrie 1980 arată începutul 

panicii între liderii comunişti sovietici. S-a discutat introducerea legii marţiale, iar 

ministrul apărării din URSS a sugerat chiar invadarea Poloniei deoarece se temeau 

că această ţară va ieşi din sfera lor de influenţă. Perspectiva unei invazii sovietice 

era împărtăşită şi de liderii militari ai Poloniei şi de americani. Brzenzinski, 

consilier al preşedintelui american Jimmy Carter, era convins de acest fapt şi, în 

discuţia pe care a avut-o cu Papa i-a dat acestuia informaţii despre trupele sovietice 

din Polonia. Sovieticii au renunţat la ideea invaziei deoarece ocupaseră 

Afganistanul şi au simţit că nu pot provoca Occidentul şi mai mult. În ianuarie 1981 

Lech Walesa a călătorit la Roma şi a fost primit de către Papă. Nu mai era nici o 

îndoială că avea susţinerea acestuia.  

Secretariatul CC al PCUS, într-un document intitulat Decizie de lucru 

contra Vaticanului în privinţa statelor socialiste, a decis organizarea unei campanii 

sistematice împotriva Papei cu ajutorul guvernului, dar mai ales al KGB. În 

decembrie 1980 Papa a primit la Vatican un emisar de la Agenţia de Securitate a 

Franţei care l-a avertizat că existau comploturi care îl vizau, din partea comuniştilor. 

Papa a replicat că viaţa sa este în mâinile lui Dumnezeu. 

Pe 13 mai 1981, în timpul audienţei generale de miercuri, a fost împuşcat de 

turcul Ali Agca cu un pistol din Bulgaria. Au existat suspiciuni în ceea ce priveşte 

rolul KGB-ului în tentativa de asasinat, însă nu s-a putut dovedi nicio legătură între 

KGB şi atentat. În 1981 generalul Jaruzelski a fost numit, la insistenţele sovieticilor, 

prim-ministru deoarece aceştia doreau în Polonia un om care să le susţină interesele 

(distrugerea Solidarităţii şi a puterii Bisericii). Pe 12 decembrie 1981 Jaruzelski a 

decretat legea marţială care punea în afara legii Solidaritatea; drept urmare Walesa 
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a fost arestat. În ajunul Crăciunului, ca răspuns la acţiunile din Polonia, Papa a 

aprins o lumânare la fereastra balconului său şi a spus că gestul său e unul de 

„solidaritate cu naţiunile aflate în suferinţă”. De asemenea, a trimis mesaje secrete 

de susţinere liderilor Solidarităţii aflaţi în închisoare.176 Pe 7 iunie 1982 s-a întâlnit 

pentru prima dată cu Reagan şi au discutat despre susţinerea Solidarităţii. Întâlnirea 

lor a fost fundamentul unei alianţe strategice între Vatican şi administraţia Reagan.  

În 1983 Jaruzelski i-a acordat Papei permisiunea de a veni din nou în 

Polonia, dar i-a pus mai multe condiţii: să nu menţioneze numele Solidarităţii şi să 

nu viziteze Gdansk-ul. În primul discurs după sosirea în Polonia i-a salutat pe cei 

din închisori şi a spus că îi pare rău că nu îi poate vizita pe toţi. Liderii comunişti au 

început să tremure. Nu a rostit numele Solidarităţii, dar a menţionat în orice alt 

context cuvântul solidaritate. Papa a insistat să îl viziteze pe Walesa, iar guvernul a 

fost de acord cu o vizită privată.  

În 1989, după ce preia puterea în URSS,  Mihail Gorbaciov face o vizită 

istorică la Vatican, prima înlâlnire între un lider comunist şi un papă. Gorbaciov i-a 

vorbit atunci Papei despre intenţia sa de a reforma sistemul comunist şi i-a promis 

că va fi călăuzit de ideea demnităţii umane, că va respecta libertatea religioasă  

deoarece comunismul nu mai consideră Biserica un duşman şi de asemenea că 

trupele sovietice nu vor mai obliga statele să urmeze sistemul sovietic.  

La moartea papei Ioan Paul II în 2 aprilie 2005, după o lungă suferinţă, 

Biserica Catolică şi-a pierdut păstorul, iar omenirea a pierdut un campion al 

libertăţii. Papa Ioan Paul II a părăsit scaunul Sf. Petru în acelaşi mod în care a urcat 

pe el: ca martor la demnităţii vieţii umane. În Polonia sa natală această mărturie a 

lansat o revoluţie democratică ce s-a întins în toată Europa de Est şi a schimbat 

astfel cursul istoriei. În Vestul democrat papa a amintit permanent de obligaţia de a 

construi o cultură a vieţii în care cei puternici îi apără pe cei slabi; pe parcursul 

ultimilor săi ani de viaţă, mărturia sa a fost cu atât mai puternică prin curajul său 

zilnic în faţa bolii şi suferinţei. Ioan Paul II a fost o inspiraţie pentru milioane de 

oameni din lumea întreagă. Lumea îşi va aminti întotdeauna de umilul, înţeleptul şi 

neînfricatul preot care a devenit unul dintre cei mai mari lideri morali ai lumii. 

Arhitect spiritual al tranziţiei Europei către o nouă fază a istoriei va rămâne în 

documentele vremii şi în memoria colectivă ca acel fiu al Poloniei care a devenit 

episcopul Romei şi un erou pentru timpurile ce vor urma.  
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COMUNISMUL ÎN EUROPA DE EST. FORME DE MANIFESTARE 

 Elevă Cătălina TECĂU, clasa a IX-a 

Liceul Tehnologic „Petre Ionescuˮ Muscel, Argeș 

                                              coordonator: prof. Georgeta Smădu 

  
  
          În urma celui de Al Doilea Război Mondial, milioane de refugiați din întreagă 

Europa au rămas fără adăpost, iar o parte însemnată a infrastructurii industriale a 

continentului a fost distrusă. 
          Regatul Unit se afla în tabăra învingătoare la încheierea războiului, însă 

economia era scăzută din cauza conflictului care, timp de șase ani a măcinat 

resursele mai multor state. Sfârșitul conflagrației a adus Uniunii Sovietice o 

extindere teritorială însemnată, ocupând conform împărțirii dintre Marile Puteri o 

mare parte a Europei Centrale, de Răsărit și a Statelor Baltice. 
Perioada postbelică a marcat atât sfârșitul caracterului imperialist al marilor 

puteri, cât și recăpătarea treptată a independenței teritoriilor ocupate până în război 

de către puterile coloniale. 
Europa de Est cunoaște schimbări profunde în privința sistemului politic, 

trecând de la conducerea de tip autoritar la un sistem politic străin, impus de către 

armatele sovietice victorioase. 
La sfârșitul războiului, lumea a fost împărțită în două zone: partea 

comunistă, totalitară și partea capitalistă, democratică, sistemul de guvernare 

comunist având rolul de a elibera țările de sub ocupație germană. În scurt timp, 

partidul comunist din regiune s-a transformat într-un organism totalitar care se 

identifica cu proprii conducători. 
La începutul anilor 1950 în statele est-europene au fost create elemente de 

baza ale modelului stalinist de societate, printre acestea numărându-se și prezența 

partidului comunist că unic deținător al puterii reale; de asemenea se constată o 

centralizare economică și o trecere a proprietății private în seama statului, dar mai 

ales instituirea sistemului represiv. Hrușciov inițiază destalinizarea în Europa de 

Est, reprezentând un impuls pentru procesul de autodistrugere al regimurilor 

comuniste, în urmă morții lui Stalin. 
La 23 octombrie 1956 o mulțime de studenți mărșăluiesc în semn de protest 

și dărâma statuia lui Stalin aflată în capitală Ungariei. În timp ce Europa liberă și 

democratică se integra, cea comunistă se dezintegra. 
Ungaria se împarte în două tabere la 25 octombrie, una condusă de Imre 

Nagy care susținea revendicările anticomuniste și cealaltă condusă de Janos Kadar, 

un comunist conservator, pornind un conflict în urmă căruia Imre Nagy este reținut. 
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În România, mișcarea din țară vecină nu a rămas fără ecou, în centrele mari 

universitare – București, Timișoara, Cluj – inițiindu-se proteste, dar innabușite rapid 

de către autorități prin modalități specifice: arestări și exmatriculari. 
Detaliile  mișcării anticomuniste sunt aduse la cunoștința publicului abia în 

1989, după căderea lui Ceaușescu. 
Factorul major determinant al mișcării anticomuniste în România a fost 

aplicarea brutală a politicii comuniste, însă printre cauzele acestei mișcări se 

numără și “curățarea” sistematică a sistemului administrativ, refuzul dictaturii 

comuniste și tentative de rețele susținute din exterior. 
În România politica represivă a partidului a luat forma închisorilor de 

maximă securitate, în interiorul acestora având loc incredibile orori asupra celor ce 

nu voiau să accepte noul sistem. 
Închisoarea Pitești este numele sub care este cunoscut fostul penitenciar 

adresat aproape exclusiv intelectualilor români, renumit pentru așa-zisele încercări 

de reeducare. 
Acest experiment nu poate fi redus la scuză pentru administrarea unor bătăi 

și torturi brutale administrate zilnic, cu scopul de a reeduca total deținuții politici, 

majoritatea studenți, membrii ai grupărilor politice (Partidul Național Țărănesc și 

Partidul Liberal), precum și foști participanți ai Gărzii de Fier.   
Esență metodei folosite la Pitești a fost transformarea victimelor în călăi, 

tortura putând fi apreciată drept un mijloc, nu un scop. Cei care ajungeau aici erau 

forțați să se “lepede” de convingerile și idealurile politice, de cele religioase, 

deținuții ajungând să se degradeze ca ființe umane până își pierdeau orice urmă a 

personalității. Comuniștii și cei dedicați lor voiau să facă din deținuți persoane 

absolut obediente. 
În experimentul Pitești numărul victimelor atinge până la 5000 de persoane. 

A fost cel mai mare și cel mai agresiv program de spălare a creierului prin tortură, 

din Est. Închisoarea a fost construită înainte că experimental să înceapă, conform 

mărturiilor contemporanilor, clădirea fiind începută prin anii 1930, pe vremea 

regelui Carol al II-lea și terminată în timpul dictaturii lui Ion Antonescu. 
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DOILEA RAZBOI MONDIAL 
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Europa de Est cunoaşte la sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial o 

perioadă de transformari profunde in special in privinta sistemului politic, trecând în 

doar câţiva ani la forme de conducere autoritare, prin impunerea unui sistem politic 

total străin de valorile democratie occidentale, de catre armatele sovietice 

victorioase . Noul regim aducea cu sine un sistem de guvernare comunist -importat 

din Uniunea Sovietică- ale cărui valori de tip sovietic vor guverna de acum înainte 

viaţa politică şi socială din tarile respective. Impunerea noilor norme in politica 

tarilor est-europene are similitudini dar si deosebiri, datorate situatiei politice la 

momentul de incheiere al celui de-al doilea razboi mondial precum si a rolului real 

sau fictiv al trupelor sovietice in procesul de eliberare a tari respctive de sub 

ocupatia germana. Referindu-ne la similitudini intre procesul de impunere a 

comunismului in tarile Europei Centrale si de sud-est putem alcatui trei categori: 

Prima formata din Iugoslavia si Albania deoarece aceste tari si-au obtinut eliberarea 

fara ajutor sovietic, comunisti locali avand astfel un atu in fata propriului electorat, 

iar rusi nu au putut spune ca in cazul Romaniei ca ei au eliberat tara de germani. A 

doua categorie este formata din tari precum Romania, Polonia, Bulgaria, avand ca si 

caracteristica comuna sprijinul puternic primit de catre comunisti locali din partea 

Moscovei in actiunea lor de preluarea a puterii in aceste tari. O a treia categorie se 

constituie din Ungaria, Cehoslovacia si RDG, unde procesul de trecere la ,,un regim 

democratic” in fapt unul de democratie populara se realizeaza mai lent. 

Modalitatea efectiva de preluarea puteri si de impunere a noului regim 

politic s-a realizat prin intermediul formatiunilor politice de tip front, precum si a 

guvernelor de coalitie prin intermediul carora comunisti preiau controlul 

sectoarelor-cheie, fiind vizate in special aramata, justitia si internele. Trebuie 

mentionat faptul ca aceste actiuni au avut loc sub directa indrumare a Uniuni 

Sovietice, iar pentru a putea ajunge in cadrul unor guverne comunisti pe langa 

faptul ca s-au prezentat in alegerile locale pe liste unice dar au si fraudat aceste 

alegeri, asigurandu-si in acest fel o pozitie dominanta in cadrul noilor structuri 

politice. Pentru a exemplifica cele amintite anterior vom face o parelala intre 

situatia existenta in Europa de Est in perioada anilor 1944-1948 

Dupa consumarea parteneriatului strategic necesar invingerii Germaniei si 

trecerea anilor in care sovieticii afirmau ca nu intentioneaza sa schimbe regimul 
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politic in tarile pe care le va "elibera", lucrurile au inceput sa se schimbe in tarile 

din Europa centrala si de sud-est. In Asia comunistii dupa ce castiga razboiul civil 

instaureaza un regim marxist in China. 

Inceputul razboiului rece a insemnat sfarsitul iluziilor oamenilor politici 

democrati din tarile eliberate de Armata Rosie de a se instaura un regim democratic 

dupa incheierea celei de-a doua conflagratii mondiale. Stalin ajunge la concluzia ca 

"a sosit momentul sa abandoneze orice retorica linistitoare privind "fronturile 

populare si coalitiile nationale" ce-au functionat atata timp cat i-au adus un spor de 

imagine in perioada cand dorea sa dovedeasca partenerilor sai apuseni ca URSS este 

straina de "exportul de revolutie".  

Pentru Moscova angajamentul anglo-americanilor de a sprijini fortele 

anticomuniste din Grecia si apoi decizia de refacere economica a intregii Europe 

prin planul Marshall erau semne clare ca trecuse timpul intelegerii cu fostii aliati 

burghezi si "caile nationale spre socialism trebuiau definitiv parasite"  

Modelul impus Europei rasaritene si de sud-est a constat intr-o extrem de 

violenta distrugere, sociala, economica si politica a vechii oranduiri "burgheze", 

eliminarea tuturor dusmanilor potentiali sau reali si completa inregimentare a 

culturii. In zona sa de ocupatie diplomatii si militarii sovietici au instaurat guverne 

total aservite Moscovei. Cucerirea puterii de catre comunisti - principalele 

instrumente de presiune si control ale Moscovei in sfera sa de influenta - s-a facut 

cu anumite particularitati de la o tara la alta. 

In Iugoslavia partizanii condusi de Tito au iesit din razboiul impotriva 

Germaniei cu un prestigiu imens in societate. Astfel in alegerile din noiembrie 1945 

Frontul national a lui Tito a obtinut 96% din sufragii. Adunarea Constituanta s-a 

reunit la Belgrad pe data de 29 noiembrie 1945 si a adoptat Decretul privind 

abolirea monarhiei si proclamarea Republicii Federative Iugoslavia. In ziua de 31 

ianuarie 1946 Adunarea Constituanta a adoptat Constitutia prin care Statul Iugoslav 

era un stat federativ. 

In Albania, comunistii s-au folosit cu multa abilitate de infrangerile 

catastrofale suferite de fortele naziste in Balcani si la 23-24 octombrie 1944 la Barat 

se hotaraste instaurarea unui guvern condus de liderul lor Enver Hodja. La 1 

decembrie 1944 au loc alegeri pentru Adunarea Constituanta, fara adversari, 

comunistii au obtinut 93,88% din totalul sufragiilor. Noul for a proclamat la 11 

februarie 1946 Albania republica populara cu o constitutie imprumutata de la 

Iugoslavia.  

  In toate celelalte tari ale Europei de Est trecerea la o democratie populara s-

a facut pe etape si sub presiunea sovieticilor. Intr-o prima faza "partidele comuniste, 

inca slabe, au trebuit sa accepte sa colaboreze cu celelalte partide si miscari politice 

a caror influenta diferea de la tara la tara dar care era puternica in Cehoslovacia si 

Ungaria unde transformarea regimului a fost mai dificila si a avut loc mai tarziu. 
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In Ungaria s-a constituit, in decembrie 1944 Frontul National Ungar al 

independentei in care alaturi de comunisti, au intrat social-democratii, taranistii, 

micii gospodari si altii care au organizat alegeri. La 21 decembrie 1944 la Debrecen 

s-a intrunit Adunarea Nationala Provizorie in care comunistii detineau majoritatea. 

La 1 februarie 1946, Ungaria a fost proclamata republica avand pe Tildi Zoltan 

presedinte si pe agrarianul Nagy Ferenc sef al guvernului. La alegerile generale din 

31 august 1947, prin falsuri si inselaciuni comunistii grupati in Frontul 

Independentei au obtinut majoritatea parlamentara. S-a constituit un guvern de 

coalitie in care comunistii erau predominanti. 

In Polonia, inca din decembrie 1944, activa un guvern democrat-popular 

adus de tancurile sovietice dar care nu era recunoscut de puterile occidentale. In 

iunie 1945 a fost alcatuit guvernul de uniune nationala prin intrarea a o parte din 

guvernul de la Londra. Insa preponderenta au avut-o comunistii. In ianuarie 1947 au 

avut loc alegeri in care a invins Blocul Partidelor Democratice dominat de 

comunisti. Presedinte al "noului" parlament (Seimul) a fost ales liderul comunist 

Boleslaw Beirut, iar guvernul "democrat popular" era condus de Josef 

Cyrankiewicz. 

In Cehoslovacia guvernul cu care s-a intors presedintele Edward Benis in 

luna mai 1945, fusese modelat la Moscova cu toate ca avea in componenta sa 

ministri necomunisti. Rezultatele alegerilor desfasurate pe data de 26 mai 1946 au 

dat castig de cauza comunistilor dar insuficient pentru a guverna singuri.Postul de 

premier va fi ocupat de comunistul Clement Gottwald. Constienti de modesta lor 

influenta in societatea cehoslovaca in toamna anului 1947, pe fondul unor lipsuri 

alimentare in tara si a unor tensiuni internationale Est-Vest, comunistii au declansat 

un atac asupra tuturor celor suspectati de a nu fi de acord cu calea comunista de 

evolutie. Alegerile urmau sa se desfasoare in luna mai 1948. Toata lumea se astepta 

la un recul a extremei stangi. Comunistii ajutati de Moscova au trecut la ofensiva.   

Pe fondul unor tulburari sociale dirijate de Kremlin premierul Gottwald l-a 

somat pe presedintele Benes sa accepte demisia ministrilor necomunisti si sa 

formeze "un guvern fara reactionari". La 30 mai au avut loc alegeri dupa sistemul 

listei unice. La 8 iunie 1947, Benes a carui sanatate fragila fusese definitiv marcata 

de drama va demisiona. Va muri in luna septembrie a aceluiasi an. Astfel 

"comunistii cehoslovaci, care parusera sa fie cei mai "blanzi" din Europa Centrala si 

de Est, aveau sa se releve in anii ‘50 ca partidul cel mai stalinist, probabil din zona"  

In Romania, coalitia fortelor politice care au rasturnat regimul maresalului 

Ion Antonescu nu a putut sa supravietuiasca mai mult de cateva luni de zile. In 

octombrie s-a creat Frontul National Democrat o trambulina de pe care comunistii 

vor prelua puterea cu ajutorul Moscovei. Dupa scenariile care au functionat si in 

alte tari de sub tutela Moscovei la sfarsitul lunii februarie comunistii au trecut la 

asaltul asupra puterii organizand violente manifestatii de strada. Lovitura impotriva 
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guvernului N. Radescu a fost dirijata de A.I. Vasinski care a sosit, pe 27 februarie, 

pe neasteptate la Bucuresti. La inceputul lunii martie A. I. Vasinski a obligat pe 

regele Mihai I sa "accepte" formarea unui guvern condus de Petru Groza dominat de 

F.N.D. "Constituirea guvernului Groza a adus dupa sine totala subordonare a 

fortelor de ordine fata de comunisti" fapt ce-a usurat actiunea de eliminare a 

opozantilor din viata politica mai ales dupa ce acesta a fost recunoscut si de 

occidentali. Alegerile desfasurate la 19 noiembrie 1946 prin frauda au fost castigate 

de comunisti. La 30 decembrie 1947 prin abolirea monarhiei a fost inlaturat si 

ultimul obstacol in calea desavarsirii dominatiei sovietice in Romania. 

In Bulgaria a doua zi, dupa patrunderea Armatei Rosii, a avut loc o 

"insurectie" cu un caracter comunist. In urma acestor evenimente s-a format un 

cabinet in care alaturi de comunisti au intrat si membri ai altor formatiuni politice. 

Pentru a-si consolida pozitiile in vederea instaurarii unui regim totalitarist stalinist, 

comunistii s-au grabit sa organizeze alegeri (18 noiembrie 1945) pe care le-au 

castigat. Dupa aceea a urmat un lung sir de activitati initiate de P.C.B. menite a da 

substanta regimului instituit. La 8 septembrie in urma unui referendum, a fost 

abolita monarhia si Bulgaria proclamata Republica populara. La 22 noiembrie 1946, 

dupa alte "alegeri" se formeaza un cabinet condus de un vechi cominternist 

Gheorghi Dimitrov iar la 4 decembrie 1947 a fost adoptata o "constitutie" care a 

legiferat instituirea regimului dictaturii proletariatului. 

In China pe fondul luptei impotriva ocupantului japonez se declanseaza 

conflictul dintre partidul comunist si partidul national datorita diferentelor esentiale 

in strategia elaborata de cele doua partide privind evolutia Chinei dupa eliberare. 

Acordurile dintre conducatorii celor doua mari forte politice din octombrie 1945, 

Mao si Chiang n-au condus la aparitia unui guvern central cum ar fi dorit atat SUA 

cat si URSS, au fost doar un paravan si o amanare a marii confruntari ce avea sa 

sfasie China cativa ani, dupa aceasta data. Problema razboiului civil a fost discutata 

in decembrie 1945 si in Conferinta ministrilor de externe ai SUA, URSS si Marii 

Britanii. S-a decis retragerea trupelor sovietice si americane din China pana in 

primavara anului 1946 pentru a se putea unifica tara. La 10 ianuarie 1946 cei doi 

lideri Mao si Jiang Jieshi au dat publicitatii un ordin de incetare a luptalor. Insa 

ambele tabere se pregateau de razboi fiind practic fiecare sprijinite de URSS si 

respectiv SUA. Astfel in iulie s-a declansat al treilea razboi civil in China. In vara 

anului 1947 fortele armate ale comunistilor au declansat o ofensiva strategica. Au 

eliberat rand pe rand Manciuria (inceputul 1948) si au ocupat Beijingul si Tianjinul. 

Pana in vara anului 1949 comunistii controlau cea mai mare parte a Chinei. 

La 21 septembrie 1949 Mao Zhedong a convocat, la Beijing, prima sesiune 

a Consiliului politic consultativ popular al Chinei. La 1 octombrie 1949 in Piata 

Tienamin din Beijing, Mao a proclamat Republica Populara Chineza. A doua zi 

Uniunea Sovietica a recunoscut noul regim ai caror conducatori declarasera, cu 
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diverse prilejuri, "totala lor apartenenta la lagarul socialist, contra imperialismului". 

Ulterior regimul a fost recunoscut de "democratiile populare" din Europa de Est si 

alte tari din Asia. In 1950, guvernul laburist britanic a facut acelasi lucru. Ulterior 

tarile scandinave, Elvetia, Olanda ii vor urma exemplul. 

Nu numai China, ci si Asia de Est si de Sud-Est in totalitatea ei aveau sa 

iasa complet transformate din cel de-al doilea razboi mondial. In Indonezia revolta 

comunistilor a fost innecata in sange. Liderul Partidului Nationalist Indonezian dr. 

Ahmed Sukarno a proclamat la 17 august independenta Republicii care va fi ulterior 

recunoscuta si de Olanda sub presiunea SUA si a URSS. Comunizarea Vietnamului 

a fost un proces lung si extrem de complex care se va incadra in tiparele 

confruntarilor din perioada razboiului rece. Situatia din Coreea a fost la fel de 

complexa. In Coreea paralela 380 a devenit in toamna anului 1945 o adevarata 

frontiera intre zona de nord controlata de Uniunea Sovietica si cea de sud controlata 

de SUA. Evolutiile din Coreea vor duce la instaurarea Republicii democrate in nord 

sub dominatia comunistilor. 

Transformarile social-economice au fost creionate in tarile "de democratie 

populara in programele "Fronturilor" sau coalitiilor impuse sau inspirate de 

Moscova. Unicul principiu de legitimizare a partidelor comuniste din blocul sovietic 

a fost atasamentul fata de Uniunea Sovietica si predispozitia de a indeplini fara 

sovaire ordinele lui Stalin. El investise partidele comuniste din Europa de Rasarit cu 

putere si datorita lui acestea isi castigasera pozitiile conducatoare. Nu erau permise 

initiative si masuri proprii. Incercarea lui Tito de a face acest lucru a determinat o 

reactie violenta a lui Stalin. Din acel moment nationalismul a fost definit ca opus 

loialitatii fata de Uniunea Sovietica si fata de liderul ei diagnosticat ca o tradare a 

principiilor sacre ale marxist-leninismului. 

Conflictul cu Iugoslavia si excomunicarea lui Tito din Cominform, in iunie 

1948, au dat semnalul unor epurari dramatice in randul partidelor comuniste din 

Europa de Rasarit. Mecanismul epurarii, tehnica de baza a demonologiei staliniste a 

fost echivalentul modern al vanatorii de vrajitoare in Evul Mediu. Procesul a 

inceput "moale" in Polonia unde liderul comunist Wladislaw Gomulka a fost acuzat 

in cadrul unei plenare a partidului "de multiple devieri nationaliste si dreptiste" (5; 

196) si inlaturat de la conducere. Va fi reabilitat in 1956. Opozantii lui Gottwald in 

Cehoslovacia ai lui Dej in Romania, ai lui M. Rokosi in Ungaria sau ai lui Dimitrov 

in Bulgaria, au fost judecati ca sionisti, spioni ai imperialismului si condamnati la 

moarte sau inchisoare pe viata. Au fost lichidati Lucretiu Patrauceanu (Romania), 

Rajk (Ungaria) Kostov (Bulgaria) si altii. 

In domeniul economic comunistii au promovat o politica de nationalizari si 

industrializare fortata creindu-se multe ramuri noi: constructia de nave (Polonia), 

industria chimica (Romania)etc. In agricultura, in 1949, a inceput colectivizarea 

gospodariilor individuale. Razboiul total impotriva taranimii a fost esential pentru 
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regimul stalinist. Din punct de vedere social stalinizarea Europei rasaritene a 

insemnat distrugerea societatii civile si depersonalizarea individului. 

In scopul tinerii sub control a economiilor tarilor satelizate din ordinul lui 

Stalin s-a infiintat, in ianuarie 1949, Consiliul Economic Reciproc (CAER). Ca 

membri fondatori au fost Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, Romania, Ungaria si 

URSS. Ulterior au devenit membrii Albania (aprilie 1949), RD Germana (1951), 

Mongolia (1962), Cuba (1972) si Vietnamul (1978). Din ansamblul evolutiilor 

politice sociale si economice din tarile satelite Moscovei se poate trage concluzia ca 

procesul de bolsevizare a acestora a fost incheiat in primii ani ai deceniului sase. 

Inainte de moartea lui Stalin partidele comuniste guvernau dictatorial si cu exceptia 

partidului comunist iugoslav toate erau total supuse Moscovei. 
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RSSM ÎN PERIOADA COMUNISTĂ 

Elevă Adriana SECHER, clasa a XII-a, 

Liceul Teoretic Lăpușna, Hâncești, R. Moldova 

coordonator: prof. Elena Moraru 

 

 

Introducere 

 

 

Republica Sovietică Socialistă Moldovenească(RSSM) a fost o republică 

constituentă a Uniunii Sovietice din 2 august 1940 până în 1991 prin pactul secret 

Molotov-Ribbentrop semnat de catre Uniunea Sovietica și Germania nazistă la 23 

august 1939. Aceasta a dus la trecerea la 28 iunie 1940 prin ultimatum (din partea 

guvernului URRS) și cedare (din partea Consiliului de Coroană al României) a 

teritoriilor dintre Prut și Nistru (Basarabia), dar și a nordului Bucovinei, în 

componența URSS. Ținutul Herța, deși nu a fost inclus în protocol, a fost ocupat de 

asemenea de către armata sovietică. Inițial, Basarabia fără județele Hotin, Ismail și 

Cetatea Albă, plus o parte a RASS Moldovenești (aproximativ corespunzătoare 

teritoriului actual al Transnistriei) au fost incluse în RSS Moldovenească nou-

înființată la 2 august 1940, printr-un decret semnat de Stalin, pretinzându-se că 

inițiativa a aparținut majorității oamenilor muncii din regiune. Astfel, 28 iunie 1940 

a insemnat inceputul unui lung calvar pentru populatia Basarabiei, condamnata sa 

suporte toate ororile regimului totalitar comunist la care a fost supusă populația 

RASSM în perioada interbelică. În acest mod, Basarabia a fost și încă este legată cu 

sârmă ghimpată la fel cum spunea și poetul basarabean Grigore Vieru. Perioada 

comunistă a semnat cu sânge pe teritoriul Basarabiei iar urmele lui de roșu murdar 

încă n-au dispărut. 

   Motivul pentru care am ales să vorbesc despre această temă în teza mea 

științifică se datorează faptului că poporul moldav încă a rămas în perioada 

comunistă, iar comuniștii au știut cum să spele creierii a milioane de oameni pentru 

ai putea face să treacă de partea lor. Faptul că acum încă mai există oameni care 

sunt de partea comuniștilor devine un pericol pentru întreg poporul român. Scopul 

meu este să aduc la conștiință faptul că am fost și încă suntem marionetele 

Rusiei.Adevarul trebuie scos la iveală și dacă nu o vom face noi, tinerii viitorului, 

nu o va face nimeni. Consider că încă nu este târziu să deschidem oamenilor ochii, 

iar această tema este și va rămâne actuală pentru totdeauna ca o filă neagră în istoria 

Basarabiei.  

   Încă un motiv pentru care am ales această temă este faptul că acum este 

nevoie de ea cât mai detaliat posibil pentru că 2018 este anul centenar în care vom 
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realiza REunirea cu țara mamă de la care am fost luați, iar informarea oamenilor 

corect este un scop primordial. 

   RSSM a indurat foamete, deportări si pierderi de vieți omenești iar acest 

lucru nu poate fi iertat și nici uitat, de aceea, NOI , cei care suntem viitorul, trebuie 

să luptăm pentru dreptate!  

   Acest lucru îl urmăresc în teza mea științifică și sper să pot lumina minți! 

 

1.Politica RSSM în perioada comunistă 

Formarea RSSM 

 

Instaurarea regimului bolșevic în Basarabia, un regim cu adevărat colonial, 

a fost rezultatul ocupării de către Uniunea Sovietică a acestei provincii în urma 

notelor ultimative din 26 și 27 iunie 1940. Conform doctrinei comuniste, orice 

teritoriu ocupat trebuia sovietizat rapid, fenomen care s-a petrecut în Basarabia și în 

nordul Bucovinei. Astfel, La 2 august 1940, la sesiunea a VII-a a Sovietului Suprem 

al URSS a adoptat legea cu privire la formarea RSS Moldoveneşti unionale. În 

componentul ei au intrat oraşul Chişinău şi 6 judeţe ale Basarabiei: Bălţi, Bender 

(Tighina), Chişinău, Cahul, Orhei, Soroca, precum şi Tiraspolul cu 6 raioane( din 

cele 14 care intrau în component autonomiei în 1940) din component RASSM: 

Grigoriopol, Dubăsari, Camenca, Rîbniţa, Slobozia şi Tiraspol. Capitala republicii a 

devenit oraşul Chişinău. Teritoriul republicii era de 33,7 mii km2, populaţia de 2,7 

milioane de oameni. Cota moldovenilor depăşea 66%.  Ignorînd unitatea teritorială, 

social-economică şi culturală a Basarabiei, sesiunea a VII-a a adoptat legea cu 

privire la includerea judeţelor Hotin, Akkerman (Cetatea Albă) şi Ismail în 

component RSS Ucrainene. A fost divizată în două populaţia bulgară şi cea găgăuză 

din sudul Basarabiei. Prima sesiune a Sovietului Suprem al RSSM a adoptat la 10 

februarie 1941, Constituţia RSSM. Structura puterii de stat a RSSM, baza 

economică şi politică au fost legiferate prin Constituţia din ianuarie 1941. Pe 

teritoriul Basarabiei, regimul comunist a instaurat noua orânduire socialistă: 

naţionalizarea băncilor, a întreprinderilor industriale şi comerciale, a transportului 

feroviar şi fluvial. 

   La 15 august 1940 s-a decretat naţionalizarea pămînturilor. Treptat s-a 

desfăşurat şi procesul colectivizării gospodăriilor ţărăneşti. În Basarabia a fost 

decretat şi sistemul fiscal sovitic. Statul sovetic a urmărit scopul deznaţionalizării şi 

rusificării populaţiei. La 11 noiembrie 1940 iese hotărârea cu privire la trecerea 

scrisului moldovenesc de la alfabetul latin la cel chirilic.  

Organele represive sovietice au recurs la acţiuni de teroare în masă. La 14 

iunie 1941 din RSSM au fost deportaţi 22.648 de oameni.  
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Autorităţile sovietice au efectuat mobilizări forţate ale populaţiei la 

şantierele industriale unionale, Basarabia fiind privită ca sursă de braţe de muncă 

ieftină. 

    Astfel, populaţiei din Basarabia i-a fost impusă o structură statală 

nelegitimă, menită să asigure dominarea regimului totalitar bolşevic. Constituirea 

RSSM a avut consecinţe tragice, decizia adoptată la Moscova în 1940 a fost una 

tragică, pe motiv că populaţia băştinaşă, ulterior, a avut parte de deportări, 

persecutări şi foamete, a fost lipsită de valorile strămoşeşti. 

   Atât lichidarea RASSM, cât și dezmembrarea Basarabiei, prin formarea la 2 

august 1940, a RSSM, a fost un act ilegal, un dictat al Moscovei în baza 

propunerilor făcute de Kiev. Prin amputarea județelor de sud ale Basarabiei și 

încorporarea lor la Ucraina, RSSM a fost lipsită de ieșirea la Dunăre și la limalul 

fluviului Nistru, adică înlăturarea de la Marea Neagră și munții Carpați! 

 

Organele de conducere 

Primul secretar al partidului comunist în rând cu consiliul suprem și 

consiliul de miniștri alcătuiau organizarea politică a RSSM. Însă conducerea reală a 

RSSM se afla la Moscova.Partidul comunist era organizat doar de persoane aduse 

din Transnistria sau Ucraina iar primul basarabean comunist a fost Dumitru 

S.Cornovan abia în 1961 iar apoi, în 1976 Petru Lucinschi. Sovietul Suprem al 

Republicii Moldova a fost principalul organ al puterii de stat în Republica Sovietică 

Socialistă Moldovenească, care a funcționat din februarie 1941 până în mai 1991 

(excepție perioada 1941–44). Sovietul Suprem este predecesorul Parlamentului 

Republicii Moldova. Iar a 12 legislatură din 1991 la transformat în parlamentul 

Republicii Moldova. În perioada stalinistă colectivizarea a fost pusă în aplicare între 

1949 şi 1950, deşi încercări au fost efectuate mai devreme încă din 1946. După 

eliberarea în 1944 a R.S.S.M., iniţial, la Soroca, apoi la Chişinău, s-au stabilit 

organele puterii sovietice, revenite după evacuațiune. A rămas însă în vigoare 

reîmpărţirea teritorial-administrativă din 1940 care a încălcat principiul unităţii 

administrative a fostei provincii Basarabia. Teritoriul R.S.S. Moldoveneşti s-a redus 

la 33,7 mii km². Deşi au fost multe adresări ale cetăţenilor de diferite naţionalităţi 

către I. Stalin de a păstra judeţele Cetatea Albă, Ismail, Belgrad şi Hotin în 

componenţa R.S.S. Moldoveneşti, organele puterii unionale au rămas neînduplecate. 

Consolidarea puterii republicane la toate nivelurile s-a produs în urma alegerilor în 

Sovietul Suprem al R.S.S.M. (1947) şi consiliile puterii locale. Însă majoritatea 

conducătorilor din comitetele executive raionale şi judeţene erau trimişi din alte 

republici. Ei aveau o anumită experienţă de muncă în Soviete, însă nu cunoşteau 

limba, tradiţiile, datinile populaţiei locale. 
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O personalitate greu de uitat este și Iosif Vissarionovici Stalin care a fost în 

funcție din 3 martie 1922 si a ieșit din funcție pe data de 5 martie 1953, anul în care 

a și murit. 

    În condiţiile regimului stalinist s-au manifestat acţiuni de violare şi de 

lipsire de drepturi politice a unor pături sociale, ceea ce venea în contradicţie cu 

principiile declarate în Constituţiile unională şi cea republicană. În scopul de a 

„convinge" ţărănimea să se înscrie în colhozuri îniulie 1949 au fost deportaţi peste 

11 mii de familii ale aşa-zişilor chiaburi, moşieri şi comercianţi. Arestările s-au 

făcut noaptea, oamenii au fost duşi  în Siberia, Kazahstan etc., iar averea lor a fost 

confiscată. 

   Apoi intre 1956-1964 incepând cu regimul lui Hruşciov, succesorul lui 

Stalin, supravieţuitorii din Gulag şi lagărele de deportaţi au primit permisiunea să se 

întoarcă în RSSM. Îmbunătăţirea relaţiilor politice a încheiat şi perioada de putere 

absolută a NKVD, iar economia planificată centralizat a dus la dezvoltarea în 

domenii precum educaţia, ştiinţa şi tehnologiile, sănătatea, industria (cu excepţia 

domeniilor care au fost considerate sensibile politic, cum ar fi genetica sau istoria). 

   În anii ‘70 şi ‘80, RSS Moldovenească a primit investiţii substanţiale din 

bugetul URSS pentru a dezvolta facilităţi industriale şi ştiinţifice, precum şi pentru 

construcţia de locuinţe. În 1971, Consiliul de Miniştri al URSS a adoptat o decizie 

"Despre măsurile pentru dezvoltarea viitoare a oraşului Chişinău", care alocau mai 

mult de un miliard ruble din bugetul URSS, pentru invesţii, decizie care ulterior a 

adus spre prosperitate şi a adus muncitori calificaţi din întreaga URSS . O astfel de 

alocare a activelor URSS a fost parţial influenţată de faptul că, Leonid Brejnev, 

conducătorul URSS între anii 1964 şi 1982, a fost Prim Secretar al Partidul 

Comunist în RSS Moldovenească între 1950 şi 1952. Aceste invesţii s-au oprit în 

anul 1991 când RSSM a devenit independentă şi a căpătat numele de Republica 

Moldova 

 

Deportările 

 

A.Ucideri în masă și familii distruse, infernul celor trei valuri de deportări persistă 

și astăzi în fila neagră, plină de sânge din istoria Basarabiei. Îndeplinind funcţii 

complexe – metodă de luptă împotriva „duşmanilor poporului”, element cheie al 

planului de colectivizare a agriculturii, componentă a politicii de deznaţionalizare – 

deportările din Moldova sovietică trebuiau în cele din urmă să ducă la depopularea 

spaţiului dintre Prut şi Nistru, la strămutarea populaţiei româneşti din Basarabia în 

regiunile îndepărtate ale U.R.S.S., preponderent în Siberia. 

    Deportarea unor popoare de pe teritoriile lor strămoşeşti, în anii 

stalinismului, a fost politică de stat. 
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1.   Prin urmare, primul val de deportări a început în noaptea de 12 spre 13 iunie 

1941 (ora 2.30) și a cuprins teritoriile anexate de URSS de la România în iunie 

1940. Urmau să fie ridicate 32.423 persoane, dintre care 6.250 să fie arestate, iar 

restul 26.173 de persoane - deportate (inclusiv 5.033 persoane arestate și 14.542 

persoane deportate din RSS Moldovenească). 

De obicei, o echipă formată din doi-trei militari înarmați și un lucrător al 

securității bătea la geamul casei, în plină noapte, luând prin surprindere gospodarii. 

Într-un sfert de oră să fiți gata!, acesta era ordinul care li se dădea oamenilor 

cuprinși în spaimă de cele întâmplate, neînțelegând unde merg și de ce. Deseori, 

printre cei care veneau să ridice oamenii se găsea și „binevoitorul sau 

binefăcătorul” care a denunțat familia și, astfel, ajuta NKVD-ul să depisteze 

„elementele periculoase”. Deportaților le era permis să ia câte 10 kg de fiecare 

persoană, numai că, de multe ori, tot ce era mai de preț sau mai util în bagajele celor 

deportați le împărțeau între ei cei care i-au ridicat în miez de noapte. Îndată, erau 

urcați în camioane sau chiar - în unele sate - în căruțe, fiind duși până la gara de 

trenuri. În stațiile de cale ferată, membrii fiecărei familii erau separați în felul 

următor: capii de familii într-o parte, tinerii peste 18 ani în altă parte, iar femeile cu 

copii mici și bătrânii - aparte. A urmat îmbarcarea în vagoanele de marfă, câte 70-

100 persoane, fără apă și hrană. Pe vagoane scria: Tren cu muncitori români care au 

fugit din România, de sub jugul boierilor, ca să vină în raiul sovietic. Ieșiți-le în 

cale cu flori! sau Emigranți voluntari. În Basarabia, 90 vagoane au pornit din stația 

Taraclia, 44 vagoane - din stația Basarabeasca, 44 vagoane - din stația Căușeni, 48 

vagoane - din stația Tighina, 187 vagoane - din stația Chișinău, 48 vagoane - din 

stația Ungheni, 83 vagoane - din stația Ocnița, 133 vagoane - din stația Bălți, 73 

vagoane - din stația Florești, 40 vagoane - din stația Râbnița, 38 vagoane - din stația 

Bolgrad, 103 vagoane - din stația Arțiz, 340 vagoane - din stația Cernăuți. 

   Drumul spre punctele de destinație a durat vreo două-trei săptămâni. 

Condițiile erau îngrozitoare. În plină vară, ei duceau lipsă de apă potabilă, fiecăruia 

revenindu-i doar câte 200 grame de apă pe zi, iar de mâncare li se dădea doar pește 

sărat. La fiecare oprire a trenului, în câmp se aruncau cadavre, care, fie că erau 

îngropate sumar, fie că erau lăsate ca hrană animalelor. Pe parcursul drumului, 

deportaților nu le-a fost acordată nici o asistență sau consultație medicală. Astfel, în 

vagoanele murdare și fără asigurarea celor mai elementare condiții sanitare s-au 

răspândit diverse boli infecțioase și mulți suferinzi au decedat din această cauză. La 

unele gări feroviare, câtorva persoane li se permitea să iasă pentru câteva minute 

afară, la aer curat. Cineva era trimis după apă potabilă. În cazul tentativelor de 

evadare, imediat se dădea ordinul de împușcare, astfel că nu era nicio posibilitate 

reală de a scăpa din acel tren al morții. Contingentul deportat era distribuit în felul 

următor: capul familiei, arestat, era izolat de soție și copii și dus în lagărul de muncă 

forțată, în GULAG. Ceilalți membri ai familiei erau trimiși în Siberia sau 
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Kazahstan. Cei deportați în Siberia sau Kazahstan, de la copil la bătrân, erau 

repartizați la muncă în întreprinderile industriei silvice, în sovhozuri și în 

cooperative meșteșugărești. Pentru munca depusă nu erau remunerați echitabil, ci li 

se achita doar un minimum necesar pentru trai. Numărul celor deportați se ridică la 

peste 22.000 de persoane. După alte surse, numărul deportaților ar fi fost de 24.360 , 

sau chiar de 30.000 de persoane. 

2.   Al doilea val de deportări a avut loc in perioada 5-6 iulie 1949. Operațiunea  a 

fost denumită conspirativ IUG  (rom. SUD). Pe drept cuvânt, evenimentul a fost 

catalogat ulterior drept "cea mai mare deportare a populației basarabene". La 6 

aprilie 1949 este adoptată hotărârea strict secretă Nr. 1290-467cc a Biroului Politic 

al CC al PC "Cu privire la deportarea de pe teritoriul RSS Moldovenească a 

chiaburilor, foștilor moșieri, marilor comercianți, complicilor ocupanților germani, 

persoanelor care au colaborat cu organele poliției germane și românești, a 

membrilor partidelor politice, a gardiștilor albi, membrilor sectelor ilegale, cât și a 

familiilor tuturor categoriilor enumerate mai sus".Hotărârea prevedea deportarea a 

11.280 familii care întruneau 40.850 persoane. Acestea urmau să fie strămutate 

pentru totdeauna în regiunile Kazahstanului de Sud, Djambul și Aktiubinsk, precum 

și regiunile Altai, Kurgan, Tiumen, Tomsk din Rusia. Operațiunea IUG a început în 

noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, la orele 2 de dimineață și a durat până la ora 8 seara 

a zilei de 7 iulie. Din totalul de 12 860 de familii incluse inițial în liste, n-au fost 

ridicate 1 567 familii, iar acest lucru s-a întâmplat din cauze diferite: 274 familii 

intraseră între timp în colhoz; 240 - au prezentat, chiar în timpul operațiunii de 

strămutare, dovezi documentare care atestau că unii membri ai familiei făceau 

armata; 35 familii aveau ordine și medalii sovietice; 508 - își schimbaseră 

domiciliul, iar 105 familii reușiseră să se ascundă. Arestările s-au făcut noaptea cu 

forțele soldaților veniți în sate cu mașinile. Unii cetățeni care au încercat să scape cu 

fuga au fost împușcați. Gospodarii arestați împreună cu familiile lor, cu copiii, cu 

bătrâni, fără a li se permite să ia rezerve cu ei, au fost urcați cu forța în vagoane 

pentru vite și duși. Toate bunurile - casele, utilajul țăranilor deportați - au fost 

transmise colhozurilor, iar o parte din ele au fost furate, vândute de către organele 

financiare ale raioanelor respective. Multe din aceste edificii au fost oferite 

ofițerilor care erau aici în NKVD, nomenclaturii etc. Mulți dintre gospodarii 

deportați nu au mai revenit în patrie, au fost împușcați pe drum, au murit de foame, 

de boli, de durere sufletească, de muncă peste puterile lor. 

   În urma deportării din iunie 1949 impactul dorit de autoritățile comuniste 

sovietice a depășit toate așteptările. Astfel, numai în lunile iulie - noiembrie 1949 

cota gospodăriilor țărănești care au intrat în colhozuri s-a majorat de la 32% la 80% 

din total, pentru ca să se ridice la 97% în ianuariePrin urmare, după operațiunea de 

deportare, din iunie 1949, cei care alcătuiau majoritatea populației locale, țăranii, și 

cei care erau cei mai refractari față de puterea sovietică, sunt nevoiți să-și schimbe 
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atitudinea. Frica de o nouă operațiune, poate de o mai mare amploare, a determinat 

agricultorii individuali să renunțe la gospodăriile lor și să accepte compromisul cu 

regimul sovietic, un regim care dăduse de înțeles că nu va cruța nici un fel de 

protestatar ori rebel. Mai ales că cei deportați în iunie 1949 erau incluși în categoria 

celor care nu aveau dreptul să mai revină niciodată pe meleagurile natale, conform 

unei decizii speciale a autorităților de la Moscova. Conform datelor oficiale, în ziua 

de 6 iulie 1949, au fost deportate în Siberia 11.293 de familii din Moldova sau peste 

35 mii de oameni . Sursele neoficiale afirmă că aceste cifre nu reflectă întreaga 

proporție a dramei moldovenilor, deoarece numărul victimelor deportărilor a fost 

calculat reieșind din 3 membri ai familiilor. Se știe, însă, că au fost ridicate familii 

cu 7-8 și chiar 14 copii. Dupa alte surse, cele 11.293 de familii reprezentau 35.796 

persoane, din care 9.864 bărbați, 14.033 femei și 11.889 copii. 

3.  Ultima deportare în masă a populației basarabene a avut loc în noaptea de 31 

martie spre 1 aprilie 1951 și a vizat, de această dată, elementele religioase 

considerate un pericol potențial la adresa regimului comunist stalinist. În cadrul 

operațiunii, numită SEVER (rom. Nord), au fost vizați în primul rând membrii 

organizatiei religioase, mai cu seamă cei care se numeau Martorii lui Iehova. 

Operațiunea SEVER a fost pusă în aplicare în baza aceleiași Hotărâri a Consiliului 

de Miniștri al URSS Nr. 1290-467cc din 6 aprilie 1949 și Hotărârii Consiliului de 

Miniștri al URSS nr.667-339cc din 3 martie 1951, care prevedea deportarea de pe 

teritoriul RSS Moldovenească a membrilor sectei ilegale antisovietice a iehoviștilor 

și membrilor familiilor acestora, în total 5917 persoane.Acțiunea a început la ora 

04,00 și s-a încheiat la ora 20,00 în aceeași zi. Au fost arestate și deportate în 

Siberia (reg.Kurgan) 723 de familii, respectiv, 2.617 persoane (808 bărbați, 967 

femei și 842 copii), în special acuzate de apartenență la organizatia religioasă 

Martorii lui Iehova. 

La această operațiune au participat 546 de lucrători operativi ai Securității, 

1.127 ofițeri și soldați din Ministerul Securității, 275 ofițeri și soldați de miliție și 

750 de persoane din cadrul organelor sovietice de partid din Moldova.Deportarea s-

a făcut în două eșaloane, cu vagoanele care au ajuns la destinație la 13-14 aprilie 

1951.Pe drum s-au născut câțiva copii și au murit câteva persoane bolnave. 

b. Acțiunile neomenești ale Uniunii Sovietice s-au făcut resimțite și în satul 

Lăpușna. Frica și lacrimile au udat pământul satului nostru.Conform cărții „Cartea 

Memoriei” volumul V, în satul Lăpușna, raionul Hîncești au fost deportate 141 de 

persoane. Printre aceste persoane se află și mătușa Rusu Anastasia născută în 1937 

care povestește că nu-i va ierta niciodată pentru modul barbar în care s-au purtat cu 

ea și familia ei. „ Pe mine și pe frații mei ne-au luat de pe deal, în iunie de Sânziene 

în 1949. Aveam 11 ani. Părinții mei nu au vrut să intre in colhoz iar ce a urmat a 

fost deportarea familiei mele. Mama era acasa cu cei 3 copii mai mici, eu și restul 

fraților mei plecam și lucram. Aveam pământ la Pervomaiscoe. Pe mama și frații 
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mei a luat-o cu o zi inainte, a scos-o la șosea și au tinut-o până seara. Pe mama a 

venit s-o ridice un fin de-al ei, iar pentru fiecare familie se dădea câte o mașină ca 

să-și poată lua lucruri care să le trebuiască. Mama a coborât în beci și a vrut să ia 

niște brânză și ce mai avea de mâncare dar finul ei i-a spus să nu o facă pentru că 

se vor schimba dintr-un vagon în altul și o va pierde. Acest lucru i-a spus doar 

pentru ca să le rămână lor mâncarea. Ne povesteau vecinii că după ce mama a 

plecat, seara ei au venit și au mâncat ce a mai rămas. I-au urcat cu copii în mașin 

fără hrană.. Cât a stat la șosea rudele mai veneau și aduceau câte ceva pentru ei, 

făină, turte, din acestea am trăit prima lună în Siberia. Când au venit după noi tata 

și cu un frate au reușit să fugă pentru că era noapte și prin porumb nu se vedea mai 

nimic, mă temeam foarte tare, ne-au urcat și pe noi în mașină și ne-au dus la 

vagoanele pregătite să plece în Siberia. Când am ajuns acolo și mama ne-a văzut, 

s-a năpustit asupra noastră, ca cloșca deasupra puilor și a început să plângă”  

  Întrebată de atitudinea pe care o aveau comuniștii ea a spus: 

 „Ei se râdeau de noi, când tata a fugit ei l-au urmărit iar cand ne-au adus la mama 

ei râdeau și spuneau că l-au găsit pe tata și fratele meu și l-au împușcat ceea ce nu 

era adevărat”  

„N-am făcut școala, am făcut doar 4 clase și după nu am mai învățat deoarece 

acolo în Siberia trebuia să muncim pentru ca să ne întreținem” 

 „Când ne-au suit în vagoane erau doar niște scânduri improvizate ca pat, oamenii 

se sufocau de la inghesuială și ulterior mureau iar cei care erau în vagon cu 

cadavrul trebuiau să aștepte până la următoatea oprire ca să-l arunce, deoarece 

spuneau că n-au timp sa-l îngroape. Am mers pe drum 2 săptămâni fără să știm 

unde plecăm. Când am ajuns în Siberia, am stat într-o cameră 4 familii. Mâncam 

pâine crudă, iar ceea ce ne-a ajutat să supraviețuim în Siberia a fost cartofii, 5 

ruble costa o căldare de cartofi.”  

  Am întrebat dacă au existat tendințe de evadare doamna a răspuns resemnată :  

„Ei, unde să mai fugă? Îi  căutau și îi împușcau, nu aveau voie să plece, toti știam 

de frică”  „Casa de aici a rămas statului. Aici au fost ținute materialele 

colhozurilor, au fost ținuți porci... doamne ferește ce se făcea. Când ne-a dat 

libertate am venit în Moldova și am stat la o soră de-a  mamei. După am intrat în 

casa noastră forțat. Am vorbit cu primarul și el a spus că ne dă voie să stăm dar 

dacă vor veni să verifice trupele sovietice, trebuia să spunem că forțat ne-am băgat 

în casă, că primarul nu ne-a dat voie și ne spunea că el va țipa la noi dar noi să nu-

l spunem că că îl va da afară din lucru.” 

  Am stat cu matușa Nastea o oră și n-am putut să observ că după fiecare frază 

spunea ”Era greu, da ce puteam face, iaca ne-a ajuat Dumnezeu și am reușit să 

trecem peste„ sau ”Mi-a fost frică„ 

   Astfel, m-am convins încă odată că nu a existat perioadă mai dificilă în 

toată istoria Basarabiei, am înțeles(poate nu îndeajuns) cât a îndurat și ce înseamnă 
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puterea de femeie ăn oricare vârstă, pentru că fiind doar un copil de 11 ani a avut 

tăria de a trece peste. Totuși, dumneaei spune că îi va rămâne o pată neagră pe suflet 

pentru că asemenea lucruri, NU se iartă! 

 

2. Societatea și economia 

Foametea 

 

  Începând cu anul 1946, pe fondul unei secete care a lovit nu doar spaţiul 

dintre Prut şi Nistru, ci şi Moldova istorică, sovieticii au conceput un diabolic plan 

de înfometare a populaţiei basarabene. Scopul final: distrugerea conştiinţei 

naţionale, instaurarea fricii şi netezirea drumului către colectivizare. 

Foametea din anii 1946–1947 din Republica Sovietică Socialistă 

Moldovenească a fost o perioadă de deprivare alimentară majoră la nivelul 

populației de la est de Prut, consecință a unui complex de cauze: distrugerile 

agriculturii provocate de război, seceta, impactul determinant al măsurilor sovietice 

de supra-colectare de produse alimentare, distrugerea modului tradițional de viață, 

ascunderea adevărului despre situația reală și lipsa de reacție a statului față de 

nevoile oamenilor. Seceta din anul 1946 a avut, într-adevăr, consecinţe nefaste în 

rândul ţărănimii. În vara şi toamna acelui an nu s-a mai putut vorbi de recoltă. Însă, 

în satele basarabene, oamenii aveau mici rezerve din anii anteriori, cu care, deşi mai 

greu, ar fi putut supravieţui până la noua recoltă. Aici a intervenit diabolicul plan de 

înfometare, urzit la Moscova. Bruma de bucate ce mai exista prin podurile caselor a 

fost rechiziţionată, prin ordin, de către autorităţi. Sovieticii intrau cu forţa în 

gospodăriile oamenilor, urcau în pod şi măturau şi ultimele boabe de grâu. “Zonele 

din sudul Basarabiei au fost cele mai afectate. Pe lângă secetă, exista ceea ce azi 

am putea numi o foamete organizată. Oamenii şi-aşa nu aveau ce mânca, dar mai 

veneau şi comuniştii să le ia surplusul de roadă. Erau situaţii, când, după ce-au dus 

la stat ultimii saci cu grâne - pentru că altfel înfundai Siberia sau erai închis - mai 

veneau reprezentanţii puterii, se suiau în pod şi măturau podul de grăunţe de grâu. 

La luau şi ultimul bob. Pe nimeni nu interesa dacă mai ai cu ce te hrăni sau nu”, 

povesteşte conf. univ. dr. Vitalie Ojovan, istoric, Şeful Catedrei de Bioetică şi 

Filosofie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie din Chişinău. La începutul 

anului 1947 sufereau de distrofie 15 % din populația sătească. În decembrie 1947 în 

multe raioane distroficii alcătuiau de la un sfert pîna la 30 % din populație, iar în 

unele locuri această cifră se ridica pîna la 80 %. Stalin a trimis în Basarabia o 

comisie în frunte cu Alexei Kosîghin, viitorul „reformator” al URRS de după 

Hrușciov. Acela a raportat că în RSSM, „cu adevărat, sunt foarte muți distrofici”.  

Stalin a citit atunci scrisoarea lui Kosîghin la ospețele de noapte de la 

celebra vilă de sub Moscova și, râzând copios împreună cu tot Biroul Politic al CC 

al PCUS , l-a poreclit pe Kosîghin „distrofcic”. Foamea era atât de mare, încât 
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ajunseseră într-o cumplită stare de degradare psihică şi fizică.  De aici şi până la 

actele de canibalism, o pagină neagră din istoria Basarabiei, n-a mai fost decât un 

pas. Documentele din Arhivele de Stat de la Chişinău, desecretizate după anii 1990, 

arată că actele de canibalism nu au fost cazuri izolate, ci au constituit un fenomen 

de amploare. O dramă cu profunde implicaţii, ce a produs dezumanizare şi frică. 

“De mare ce-i foametea, oamenii mănâncă pisici, câini, şoareci, cai şi unii pe alţii. 

Zilnic mor de foame 10-15 oameni, nici nu mai este unde să-i înmormântezi. Nu-mi 

mai ajung puteri să trăiesc aşa şi mai departe…” (raionul Vulcăneşti). “Trăim 

timpuri grele, încât oamenii mănâncă oameni. Sunt înmormântaţi câte 50 de 

oameni pe zi. Te prinde o mare groază – n-avem fărâmă de pâine şi oamenii mor ca 

muştele…” (raionul Orhei).  

“Trăim foarte greu, oamenii mor – mănâncă buruiene prin pădure, iar seara, 

întorcându-se acasă, mor pe drum. A murit aproape o jumătate de sat, iar statului 

nici că-i pasă…” (raionul Kotovsk) 

  Mătușa Nastea povesteste „ Eram clasa I și eram mai grăsută, și când 

veneau să ne dea câte o bucată de chiflă eu îmi strângeam obrajii ca ă-mi dea și 

mie mai mult, îmi  era foame, acasă mama nu avea cu ce ne hrăni” 

 În timpul foametei, au fost înregistrate 39 de cazuri de canabalism și 

probabil această cifră figurează doar în acte, realitatea este alta, și este mult mai 

dură.  

   Numărul oamenilor care au murit de foame și boli între decembrie 1946 și 

august 1947 în RSSM este variabil, unele surse dau un minim de 115.000 de oameni 

care au decedat, altele menționează cifra de 216.000, 250.000 și 300.000 la aceștia 

adăugându-se alți 350.000 de oameni, care au fost afectați de malnutriție, dar care 

au supraviețuit. 

   Foametea a însemnat moartea a mii de oameni. Aceasta a afectat absolut 

toate categoriile de cetățeni, dar cu precădere țăranul basarabean. Scopul a fost unul 

clar: să frângă coloana vertebrală a acestui popor ca să nu apară mișcări de 

rezistență.  Acest lucru le-a reușit, astfel, distrugând poporul român. 

 

 

Colectivizarea 

 

   Un nou episod despre crimele comise de regimul totalitar comunist în 

teritoriul Basarabiei este colectivizarea. Colectivizarea in Basarabia a început din 

primele zile de ocupație. Această politică avea ca scop creșterea producției agricole 

prin punerea agriculturii sub controlul statului. Avea, de asemenea, și un important 

scop politic, ca un pas înainte către comunism, prin deposedarea chiaburilor de 

proprietățile agricole și funciare și transferarea lor către pătura țăranilor săraci 

colectiviști. 
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Cei veniți să facă colectivizarea aveau o mare experiență căpătată în 

Ucraina, unde în anii 1933 au fost exterminați prin foamete artificială 7 milioane de 

oameni, majoritatea țărani. Oamenii mureau de foame iar Stalin exporta grâul în alte 

tțări pe un pret derizoriu. Colhozurile nu erau acceptate de popor în Basarabia și 

Bucovina. Mulți dintre românii moldoveni au început să părăsească Republica 

Sovietică Moldovenească. 

   La Chișinău, ca și la Cernăuți oamenii se înscriau la secțiile de vize 

conform acordului romano-sovietic, încercând sa se repatrieze în România în anul 

1940. La inceput, odata cu ocupația Basarabiei, sovieticii au naționalizat pamântul 

si l-au împarțit la cei saraci. Au stabilit impozite mari, asa numita "postavca": 

oamenii trebuiau sa predea la stat ouă, carne, lapte, unt, fructe, cereale, ân cantitați 

mari, pentru că proprietarul sa renunțe la pământul său și să intre în colhozuri. Dar 

razboiul început în 1941 pentru eliberarea Basarabiei si Bucovinei a stopat 

înființarea colhozurilor si pământul a fost reîntors gospodarilor. Totul a fost reluat 

după sfârșitul războiului care a adus la înrobirea multor popoare, unde comuniștii 

sovietici și-au instalat conducatorii lor. După război, teroarea roșie a continuat. La 

conducere au aparut din nou acei dușmani ai neamului românesc, care continuau 

crimele: arestari, deportari. 

    Basarabia a fost lipsită de pământurile sale, sudul și nordul ei au fost date 

Ucrainei. A continuat înființarea colhozurilor. Conducatorii venetici nu s-au uitat că 

în 1946-'47 au fost ani de secetă, ei au stabilit impozite mari. Țăranii erau obligați să 

dea la stat cereale, fructe, legume, alimente pentru diferite motive: ba pentru Armata 

Roșie, pentru fondul apărării, ba pentru ajutoare internaționale, pentru țările 

socialiste, pentru China sau altele unde erau revolutii comuniste. În 1948, dupa un 

an cu roada bogată, poporul și-a revenit putin. Dar a început colectivizarea forțată la 

sate. Oamenii se împotriveau, doreau să aibă gospodaria lor. Atunci sovieticii au 

organizat marea deportare de la 6 iulie 1949. După aceasta deportare, țăranii au fost 

nevoiți de frică să intre cu totii în colhoz, unde lucrau pentru statul sovietic, care la 

început le dadea câte 100 de grame de pâine pentru ziua de lucru. Colhozurile s-au 

mai îmbogățit cu averea celor deportați, care a fost confiscată, o parte fiind furată de 

activiștii din sat. Țăranii au fost forțați să predea în colhoz tot ce aveau în 

gospodării: caii, boii, utilajul agricol.  

   Cu timpul, viața în colhozuri s-a mai îmbunătățit, datorită firii moldovenilor 

de buni muncitori. Din cauza plații mizere, oamenii s-au învătat să fure tot ce le 

cadea în mâini, căci acum nu era gospodaria lor, ci a statului, care ii exploata în 

mod nemilos. Colectivizarea, ca și educația comunistă au distrus morala oamenilor. 

Noțiunile de onoare, adevăr și dreptate au dispărut, oamenii erau crescuți în 

minciună și servilism. Așa s-a înfăptuit colectivizarea în Republica Sovitică 

Socialistă Moldovenească. Oamenii batrâni își mai aduc aminte si azi de "postavca" 

sovietică și de faradelegile acelor conducatori. 
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Situația în Lăpușna n-a fost mai bună. „Veneau în casă și ne luau tot, haine, 

veselă, tot ce găseau bun. O vedeam pe mama că suferă mult, n-am intrebat-o 

niciodată de cum a reușit să supraviețuiască în acea perioada grea. Eu eram mică, 

clasa 1, nu aveam griji. Mama mereu se strădui s-ane pună ce e mai bun pe masă, 

dar vedeam cum veneau trupele și ne luau mâncarea, iar noi, deveneam tot mai 

slabi. În Lăpușna țin minte că a fost 3 colhoruri ”Carlmarks” , ”Nadejda 

Crupscaia” , nu țin minte al treilea… Au fost greutăți...” –Mătușa Nastea 

   Furtul, beția, minciuna, ateismul, slugărnicia s-au răspândit peste tot, 

otrăvind viața omului. Ocupanții sovietici împreună cu cozile de topor și-au bătut 

joc de românii basarabeni si bucovineni, furandu-le limba, istoria, trecutul, onoarea, 

demnitatea, religia, tot ce a fost sfânt cândva. Dar și în acele grele timpuri s-au găsit 

oameni care s-au ridicat și au luptat împotriva asupritorilor.  

   Noi nu avem dreptul să-i uitam, ei sunt eroii noștri, salvarea noastră. S-au 

format organizații, grupe care au luptat împotriva colectivizării si ocupației 

sovietice. Așa au fost "Arcașii lui Ștefan", "Sabia dreptății", "Partidul libertății", 

"Armata Neagră" și multe altele, grupuri de rezistență, care nu știau unele de 

altele... 

 

3. Cultura 

Ideologizarea culturii 

 

    Odată cu instaurarea regimului sovietic, în Basarabia s-a început o 

adevărată ofensivă împotriva valorilor culturale ale poporului român. Pentru a-și 

consolida dominația politică în noua republică sovietică, regimul comunist a depus 

eforturi spre a asigura un anumit nivel de dezvoltare a culturii, învățământului, 

științei. Societății i-a fost impusă o ideologie străină aspirațiilor național-culturale 

ale poporului băștinaș. Regimul totalitar comunist a înfăptuit aşa-numita „revoluţie 

culturală”, prin care au fost distruse învăţământul public, literatura, arta, cultura, 

tradiţiile creştine. Instaurarea regimului sovietic a afectat în mod direct 

intelectualitatea basarabeană: o mare parte de intelectuali s-a refugiat în România, o 

altă parte, cei care au rămas în Moldova sovietică, au fost maltratați sau represați. În 

locul acestora au fost promovați specialiști fideli regimului- originari din stânga 

Nistrului- și un număr mare de persoane recent venite din URSS,  care au 

monopolizat principalele sfere de activitate elitară și de conducere în toate ramurile 

economiei naționale, inclusiv în activitatea culturală și științifică.   

   Societății basarabene i-a fost impusă o ideologie străină aspirațiilor 

național-culturale ale poporului băștinaș- ideologia marxist-leninistă, care a dominat 

toate sferele de activitate spirituală. Regimul totalitar bolșevic urmărea să distrugă 

conștiința umană, să distrugă conștiința națională- cea mai puternică cetate a 

neamului. În urma activității sistematice a organelor de propagandă se implementa 
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concepția creării ”omului nou care trebuia să se mândrească cu patria sa sovietică și 

cultura socialistă, să disprețuiască lumea occidentală, să nu dea importanță 

particularităților naționale , să cunoască limba rusă, etc. Astfel Guvernul URSS-ului 

a încurajat dezvoltarea "culturii moldovenești", considerată ca fiind diferită de cea 

românească, ca și proclamarea existenței așa-zisei limbi moldovenești, considerată, 

(în ciuda chiar a obiecțiilor unor lingviști sovietici), ca fiind deosebită de limba 

română. Criticii literari subliniau influența rusească asupra literaturii românești-

moldovenești, ignorând trecutul comun al literaturii moldovenești în cadrul mai larg 

al literaturii române. Pentru a sublinia presupusele diferențe și pentru a rupe 

legăturile cu România, limba română (moldovenească) a fost scrisă cu alfabetul 

chirilic. Numele unor orașe și sate au fost modificate pentru a le da o sonoritate mai 

slavă sau au fost rebotezate cu numele unor lideri bolșevici.Pentru a-și întări 

pozițiile și asigura dominația în noua republică sovietică, regimul comunist avea 

nevoie ca populația să posede un anumit nivel de instruire și cultură. De aceea, 

organele de partid și de stat au depus eforturi pentru a asigura un anume progres în 

aceste domenii. 

    În consecință, în perioada postbelică în RSSM s-au produs schimbări 

esențiale , cantitative și calitative, în toate sferele de activitate culturală, învățământ, 

știință. Către mijlocul anilor 70 a fost introdus învățământul mediu general 

obligatoriu de zece ani. A fost creată o rețea întreagă de instituții de învățământ 

superior, mediu de specialitate și profesional-tehnic, în care își făceau studiile sute 

de mii de studenți și elevi. S-a lărgit sistemul de educație extrașcolară prin 

intermediul instituțiilor de culturalizare (cluburi, biblioteci, muzee, cinematografe), 

a crescut gradul de informare a populației prin intermediul mass-media (presa, 

radioul, televiziunea), s-au marit cu mult numărul și tirajele ziarelor, revistelor și 

cărților editate, etc. A avut loc o creștere substanțială a potențialului științific, care 

s-a materializat prin crearea, în 1961, a Academiei de      Științe(cu un număr 

impresionant de institute de cercetări științifice) și a unei rețele importante de 

institute științifice pe ramuri. Pe de altă parte, procesul de dezvoltare a tuturor 

formelor de intruire școlară, a învățământului superior, mediu de specialitate și 

profesional-tehnic a fost însoțit de implantarea în conștiința tineretului studios a 

multor valori spirituale și cognitive false. 

    Extinderea activității instituțiilor de culturalizare și mass-media a condus la 

sporirea gradului de presiune ideologică asupra populației, fapt care a deformat 

procesul de acumulare și fructificare a adevăratelor valori spirituale naționale și 

general-umane.     

 

Proletcultismul 
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Proletcultismul, impus culturii române între anii 1945 si 1960, este o 

doctrină fals-estetic-literară, după care o revoluție a proletariatului este urmată de: 

distrugerea vechii culturi și crearea alteia noi, în slujba muncitorilor si țăranilor, 

clasele fundamentale într-un stat comunist; oglindirea în artă numai a realizărilor 

muncitorilor și țăranilor, a modului de producție socialist; coborarea artiștilor în 

mijlocul oamenilor muncii din uzine, pe șantiere, în gospodăriile agricole colective 

(G.A.C.) și în gospodăriile agricole de stat (G.A.S.). Proletcultismul își trage 

numele din Proletkult, miscare politico-ideologică din Rusia sovietica, lansată 

imediat după victoria Revolutiei din Octombrie. La rândul său, Proletkult se 

formase din comprimarea sintagmei proletarskaia kultura, care în rusește înseamna 

"cultura proletară". Principalii teoreticieni ai proletcultismului au fost A. V. 

Lunacearski si A. A. Bogdanov.  

    În Basarabia, odata cu instaurarea regimului sovietic s-a început o 

adevărată ofensivă împotriva valorilor culturale ale poporului român. În anul 1944, 

prin decret special, a fost lichidat sistemul de instruire și educație școlară și 

extrașcolară existent în Basarabia, a fost efectuată trecerea forțată de la alfabetul 

latin la cel rusesc, prin care s-a dat o lovitură de proporții limbii române, ea fiind de 

fapt pusă în afara legii. Ulterior, limba română a fost, practic, scoasă din uz, fiind în 

mare parte înlăturată din procesul de învățământ, știință, adiministrație. Aceste 

schimbări au purtat pecetea deformărilor păgubitoare ale regimului totalitar 

comunist. 

    Învățământul public din Moldova sovietică constituia o parte componentă a 

sistemului sovietic de instruire. Sub aspect constituțional se prevedea „dreptul la 

învățătură” al tuturor cetățenilor; acest drept era asigurat prin gratuitatea tuturor 

tipurilor de învățământ, prin înfăptuirea învățământului general obligatoriu al 

tineretului. Ideologia comunistă a dominat structura și conținutul învățământului. 

Complet erau ideologizate științele sociale. Din primele zile de ocupaţie, din zona 

transnistreană, inclusă anterior în sfera de influenţă sovietică, au fost aduse în 

Basarabia mii de exemplare de cărţi, broşuri etc., editate atât în limba română, cât şi 

în limba rusă, care erau difuzate în instituţii cu titlu gratuit. Tematica acestora 

reflecta întru totul principalele sarcini trasate de Partidul Comunist pe teritoriile 

ocupate: „lichidarea culăcimii şi sarcinile lucrului de partid”, „zidirea societăţii 

socialiste”, „curăţirea organizaţiilor de partid moldoveneşti (1929-1930)”, 

„energia cosmosului şi colectivizarea Moldovei”, „muncitorii şi ţăranii au cucerit 

puterea”, „organizarea alegerilor organelor de partid” etc. Variana română era 

scrisă într-un grai transnistrean rusificat, astfel încât citirea acestora era imposibilă. 

Toate lucrările aduse aveau un caracter propagandistic, multe fiind transmise 

lucrătorilor de partid şi preşedinţilor sovietelor săteşti pentru a fi studiate. 

   Regimul totalitar a avut o influență nefastă asupra culturii artistice 

(literaturii și artei). Oamenii de creație din RSSM au fost obligați să accepte 
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platforma puterii sovietice, fiind impuși să servească ideile partidului comunist, să 

respecte strict principiile „realismului socialist”. Deși oamenii de cultură au creat 

în acele condiții vitrege un șir de lucrări artistice de valoare precum autorii: Grigore 

Vieru, Igor Vieru, Dumitru Matcovschi, Eugen Doga, Maria Bieșu, Ion Druță, etc, 

anii postbelici s-au caracterizat printr-o stagnare evidentă în literatură, în arta 

teatrală, plastică și muzicală.  

Un exemplu concret pe care îl pot aduce este ansamblul „Noroc” care a fost 

printre primele victime ale sistemului sovietic. 

   În dorinţa sa de a controla societatea, PCUS folosea toate mijloacele 

posibile. De la propagandă şi represiune politică, la cenzură. Aceasta din urmă nu se 

referea doar la literatură, filme, spectacole, dar şi la repertoriul muzical. Erau 

interzise la un moment dat genuri de muzică precum jazz, rock etc. Printre 

ansamblurile interzise în RSSM a fost şi formaţia Noroc, primul ansamblu vocal-

instrumental moldovenesc ce a devenit faimos în întreaga Uniune Sovietică şi mult 

peste hotarele ei. Ansamblul vocal-instrumental Noroc a fost creat în martie 1967 la 

Chişinău. Componenţa formaţiei s-a schimbat de numeroase ori pe parcursul anilor. 

Dar liderul său incontestabil şi sufletul formaţiei a fost Mihai Dolgan. Pe lângă 

melodiile originale pe muzica lui Mihai Dolgan, Noroc interpreta numeroase 

melodii ale formaţiilor occidentale, ce nu erau bine văzute de ideologii partidului, 

atât de la Moscova, cât şi de la Chişinău. Formaţia Noroc efectua turnee 

interminabile prin toată Uniunea Sovietică. Mai ales în Ucraina, dar şi în Rusia, 

republicile baltice etc. Faptul că cele mai populare melodii erau cele în limba 

română era un motiv în plus ca activitatea trupei Noroc să nu placă liderului RSSM 

Ivan Ivanovici Bodiul, prim-secretar al CC al PCM. Deşi documentele prin care era 

interzisă formaţia sunt semnate de alte persoane, iniţiativa în acest sens a venit 

anume de la acesta. Era perioada când erau persecutate mai multe uniuni de creaţie 

pentru naţionalism sau lipsă de vigilenţă ideologică. Majoritatea celor vizaţi şi-au 

găsit refugiu la Moscova (scriitorul Ion Druţă, compozitorul Eugen Doga, regizorul 

şi actorul Ion Ungureanu, regizorul Emil Loteanu ş.a.). Ansamblul vocal-

instrumental Noroc a fost desfiinţat printr-un ordin din data de 16 septembrie 1970 

semnat de ministrul Culturii din RSSM Leonid Culiuc. Acesta menţiona că Noroc 

este lichidat „pentru încălcărea gravă a politicii privind repertoriul şi a normelor 

de comportament ale artiştilor în scenă, incompatibile cu obiectivele educaţiei 

comuniste a tineretului“.  

   Deşi formaţia Noroc fusese desfiinţată pe 16 septembrie 1970, artiştii 

moldoveni continuau să activeze în afara RSSM. Se remarcă în acest sens o 

scrisoare semnată de Petru Lucinschi, prim-secretar la CC al UTCL din Moldova, 

adresată CC al PCM, din 11 decembrie acelaşi an. Şeful comsomoliştilor moldoveni 

raporta că, deşi desfiinţată, formaţia Noroc a fost angajată în toată componenţa de 

Filarmonica din Tambov (Rusia) şi concerta în diferite regiuni ale URSS (în afară 
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de RSSM), chiar sub denumirea interzisă, adică Noroc. După această notificare, cei 

de la Filarmonica din Tambov au disponibilizat artiştii moldoveni, dar aceştia şi-au 

găsit în scurt timp azil în oraşul ucrainean Cerkask. Aici Mihai Dolgan va crea o 

trupă în a cărei componenţă vor evolua fraţii Cazacu, Ion Suruceanu, Valentin 

Goga, precum şi soţii Vladimir şi Elena Presneakov. 

    Un alt exemplu care a îndurat teroarea comunistă este actorul teatrului 

„Luceafărul” , maestrul Ion Ungureanu. El a fost una dintre personalităţile denigrate 

de regimul comunist, dar a reuşit să apere adevărul istoric şi valorile naţionale în 

cele mai sumbre perioade ale istoriei noastre. Ion Ungureanu s-a născut la 2 august 

1935 în satul Opaci din comuna Căușeni (județul Tighina, România), astăzi în 

raionul Căușeni (Republica Moldova).După absolvirea studiilor actoricești, a fost 

angajat în anul 1960 ca actor la Teatrul "Luceafărul" din Chișinău, îndeplinind în 

perioada 1964-1971 și funcția de director artistic al teatrului. Este acuzat de 

naționalism și nevoit să părăsească RSS Moldovenească. Pleacă la Moscova, unde 

lucrează ca regizor la Teatrul Armatei din metropola rusă (1978-1989). 

„Comuniștii nu au țară, ei au teritorii. În 71 s-a lovit în „Luceafărul”. Mie 

mi-a fost interzisă Steaua fără nume - spectacol pe care-l montasem cu studenții, ca 

lucrare de licență. A avut noroc numai de trei reprezentații. Nu vă închipuiți ce se 

petrecea la Chișinău cu ocazia prezentării acestui spectacol… Și faptul că se 

pomenea de trenul București-Sinaia i-a deranjat pe mulți… La un moment dat, 

chiar și cei care simpatizau teatrul îmi ziceau: „Ei, Ungurene, dar nici așa nu se 

poate… la fiecare pas rostiți pe scenă București…” Eu le zic că e un orar de tren, 

iar ei: „Las’ că știm noi.” Vă închipuiți în ce situație ne aflam noi acolo? Astăzi 

parcă nici mie nu-mi vine a crede că am trecut prin această grozăvie… Și uite așa a 

fost interzis acest spectacol, a fost interzis și alt spectacol al meu chiar în ziua 

premierei, cu 30 de minute înainte de ridicarea cortinei, spectacolul Minodora. Mi 

s-au imputat greșeli ideologice, grave greșeli în formarea repertoriului, grave 

greșeli în educarea tineretului, în conducerea teatrului și am fost nevoit să părăsesc 

teatrul „Luceafărul”, să încep bejeniile… ”—Ion Ungureanu 

   Acești oameni, rămân a fi eroii neamului românesc. Un popor nu poate 

exista fără cultură iar acești eroi au încercat să aducă la conștiința oamenilor că ceea 

ce ne impune puterea sovietică e diferit de cultura română. Au încercat să âină 

poporul puternic, să nu se lase păgubaș, dar, din păcate, sacrificiile făcute de ei i-au 

dus în cele mai reci și mizerabile locuri a Uniunii Sovietice.  

 

Biserica 

 

În distrugerea valorilor naționale , un loc aparte l-a ocupat campania de 

discreditare, intimidare și marginalizare a religiei, însoțită de impunerea, prin toate 

mijloacele de instruire și educație, a unui ateism militant și vulgar. Lupta cu religia 
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era dusă concomitent cu activitatea de înlăturare a obiectivelor și tradițiilor 

naționale.  

    Raporturile dintre statul sovietic şi Biserică n-au fost stabilite imediat după 

cedarea Basarabiei. Guvernul bolşevic nu manifesta niciun interes faţă de 

problemele Bisericii, dimpotrivă, el stimula haosul şi deruta. Astfel, pas cu pas, 

Partidul Comunist realizează obiectivele programului ateist. Prin conţinut şi prin 

formă,  Biserica Ortodoxă era incompatibilă cu regimul comunist, al cărui scop 

consta în excluderea Bisericii din viaţa „sovietică luminoasă”. În conformitate cu 

ideologia comunistă cu privire la religie, a fost instituit un mecanism care dirija 

activitatea antireligioasă. În 1946, comuniştii au constatat că, pentru a distruge 

Biserica şi credinţa, este necesară o revizuire a hotărârii privind impozitarea 

acesteia. La 3 decembrie 1946, Consiliul de Miniştri al URSS a adoptat Hotărârea 

nr. 2584 cu privire la impozitarea slujitorilor cultelor. În conformitate cu decizia 

menţionată, ministrul de Finanţe era obligat să întreţină legătura cu împuternicitul 

Consiliului pentru Problemele Bisericii Ortodoxe Ruse în RSSM privind evidenţa 

slujitorilor cultelor şi onorarea impozitelor de către aceştia. Hotărârea a generat 

nedumeriri în rândurile clerului şi ale credincioşilor. Multe biserici şi mănăstiri au 

renunţat la proprietatea funciară pe care o deţineau, deoarece impozitele depășeau 

veniturile. În 1947, mai mulţi slujitori ai cultelor au apelat la instanţele superioare 

pentru a stopa  acţiunile cu caracter abuziv ale organelor fiscale. Era bine cunoscută 

împosibilitatea bisericilor de a achita impozitele stabilite, dat fiind faptul că 1947 a 

fost un an foarte greu din cauza secetei şi a foametei organizate de regim.  

Împuternicitul Patriarhiei Ruse la Chişinău, Romenski, prezenta periodic 

superiorilor săi rapoarte despre evidenţa clerului şi a bisericilor, despre starea 

religiei în RSSM. Într-un astfel de raport din anul 1949, se relata: „De toate biserici 

– 931; biserici active – 558; biserici ce nu funcţionează – 373”. În 1949, din 

numărul de biserici considerate că funcţionează, 48 nu mai efectuau seviciul divin, 

deoarece aceste locaşuri fuseseră lipsite de parohii lor; 25 de preoţi au fost lipsiţi de 

cinul preoţesc, dintre care trei au fost arestaţi de către organele de securitate. În anul 

1953, anul morţii lui Stalin, în RSSM funcţionau aproximativ 500 de biserici. 

”Dezgheţul hruşciovist” însă nu a adus modificări în politica statului cu privire la 

religie şi biserică. În pofida articolului din Constituţia URSS despre libertatea 

conştiinţei şi a convingerilor, libera alegere a religiei, ofensiva comunistă împotriva 

religiei continua. 

Anul 1959 constituie un an fatal pentru Biserică şi religie. Prin hotărâri 

unionale şi republicane, au fost inchise biserici şi mănăstiri. Autorităţile sovietice au 

stabilit şi mecanismul de utilizare a localurilor bisericilor închise. Astfel, bisericile 

închise puteau fi întrebuinţate ca magazii (în vara anului 1959 a fost o recoltă 

bogată şi depozitarea urma să aibă loc în bisericile închise), cele aflate în 

construcţie puteau fi utilizate la discreţia autorităților locale, iar bisericile nou-
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construite puteau fi folosite în alte scopuri doar cu permisiunea Consiliului de 

Miniştri al URSS.  

  Prin urmare, politica antireligioasă comunistă, realizată prin metodele 

represive în teritoriile româneşti ocupate, a durat până în 1965. Au fost închise peste 

600 de biserici și 24 de mănăstiri ortodoxe. Numărul de biserici active a fost redus 

la maximum. Prin impunerea ideologiei comuniste faţă de religie, o anumită parte a 

populaţiei s-a văzut nevoită să se dezică de credinţă: în special, membrii de partid, 

funcţionarii de partid şi de stat, intelectualitatea. Dar adevărate victime ale 

influenţei antireligioase comuniste au fost tinerii, care puteau fi modelaţi mult mai 

uşor. 

  Sovietizarea s-a făcut resimțită și în satul Lăpușna sub diferite forme. 

Datorită rezistenței băștinașilor(mai ales a femeilor), biserica nu a fost închisă. 

Auzind de această tentativă de închidere, enoriașii bisericii s-au impus categoric și 

au blocat ușa bisericii. Acest act de curaj a permis activitatea bisericii și în perioada 

comunistă 

„Oficierea Serviciului Divin era  în limba rusă, actele, certificatele 

întocmite în limba rusă. Preotul era persecutat fapt ce a provocat activitatea 

bisericii în taină. Preotul săvârșea diferite ierurgii( Sfințire de casă) cât și Sf.Taine 

precum Taina Cununiei a Sf. Maslu etc. la ore târzii, sau ferit de ochii autorităților 

sovietice. Dovada ar fi chiar mărturiile oamenilor din acea peridoada” 

 

Concluzii 

 

    Potrivit majorităţii istoricilor, constituirea RSSM este o consecinţă a 

Pactului Ribbentrop-Molotov, cunoscut şi ca Pactul Stalin-Hitler, semnat la 23 

august 1939, al cărui protocol secret prevedea anexarea la URSS a estului 

României, precum şi a estului Poloniei şi a Ţărilor Baltice. La 28 iunie 1940, 

Armata Roşie a trecut Nistrul, ocupând Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul 

Herţa. Drept urmare, la 2 august 1940, şase judeţe din teritoriul Basarabiei - Bălţi, 

Tighina, Chişinău, Cahul, Orhei şi Soroca şi alte şase raioane din cele 13 din 

componenţa Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti - Tiraspol, 

Grigoriopol, Dubăsari, Camenca, Râbniţa şi Slobozia, au fost unite în cadrul noii 

republici unionale - RSSM. 

   Perioada sovietică a rămas ca o cicatrice pe teritoriul Basarabiei ce nu va 

putea fi tratată niciodată. Aceasta va rămîne în memoria tuturor prin oamenii care 

au îndurat teroarea și istoria care a fost scrisă și care nu va putea fi ștearsă de 

nimeni.Acum, este rândul nostru, al tinerilor din secolul XXI, puterea ne aparține și 

atât timp cât vom lupta pentru țara noastră nimeni și nimic nu o va putea chinui din 

nou. Am îndurat destul, am trecut prin foamete,  deportări, ucideri în masă, am fost 
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luați de la Țara Mamă, și totusi, poporul moldav a supraviețuit terorii, și-a arătat 

adevărata putere și a reușit, prin sânge și lacrimi să reziste. 

    Comunismul a adus pe pământul românesc de ambele părți ale Prutului sute 

de mii de victime ce au avut doar o singură vină, nedorința de-a sluji ocupanților și 

marginalilor de la răsărit.În cele din urmă,comunismul n-a reușit să țină în frâu 

dorința românilor de libertate și renaștere națională,de care au fost privați dar de 

care nu au uitat niciodată. 

    Făcând cercetări mai amănunțit, mi-am demonstrat încă odata că cei care se 

ocupau de aceste terori nu erau oameni, sau cel puțin eu nu-i pot numi oameni. Și-

au droit destrămarea poporului roman, și-au dorit ca oamenii să uite de unde provin, 

să uite de frații lor care aveau aceiași limbă, aceiași istorie și același sânge. Din 

fericire, nu poți să rupi atât de ușor legătura de sânge ce ne leagă iar Basarabia 

sovietică, chiar dacă vorbea limba rusă și îi era impusă o nouă cultură, ea știa că 

inima care bate, nu este a poporului rus, iar acest lucru i-au făcut mai puternici, și au 

reușit să supraviețuiască perioadei din acei ani ai infernului. 

    Astfel, noi, tinerii Moldovei, suntem datori omenilor ce au luptat ca poporul 

nostru să rămână viu să facem, la rândul nostru, ceva pentru țară.  

   REunirea este scopul principal, REunirea ne poate aduce iar lângă frații 

noștri. Pentru asta trebuie să luptăm, pentru asta trebuie să trezim conștiința celor 

care, din păcate teroarea i-a doborât.  

    Tot ce ne poate salva de la infernul comunist activ și în zilele noastre este 

unirea, puterea stă în unire, PACEA este UNIREA!  
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FĂURITORII MARII UNIRI ÎN TEMNIȚELE 

COMUNISTE 

 

IULIU MANIU 

Prof. Oana Roxana BĂTRÎNA  
Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva, Hunedoara 

 

 
La 5 februarie 1953 se stingea din viaţă, la 80 de ani, în temniţa de la 

Sighet, un mare bărbat de stat, luptător intransigent pentru întregirea neamului şi 

democraţie: Iuliu Maniu. Trupul său închircit de frigul celulei a fost azvârlit într-o 

groapă anonimă din cimitirul săracilor unde s-a înfrăţit, şi după moarte, cu destinele 

celor doi Brătieni, Dinu şi Gheorghe, a mitropolitului Ioan Suciu, a episcopilor 

greco-catolici şi a altor fruntaşi ai vieţii publice care au lăsat o dâră de lumină şi 

demnitate în istoria acestui mult încercat popor.                                                    

Descendent dintr-o familie de intelectuali, strănepot al lui Simion Bărnuţiu 

pe linie parternă şi nepot al memorandistului Iuliu Coroianu care era fratele mamei 

sale, Iuliu Maniu uneşte tradiţia familială de luptă pentru fiinţa neamului cu o solidă 

educaţie pe linia Blajului, continuată cu iniţierea juridică la universitatăţile din Cluj, 

Viena şi Budapesta.                         

În anul 1892, student fiind, se deplasează cu mari riscuri la Roman pentru a 

reprezenta studenţii români din Transilvania la un congres studenţesc în acest oraş.                                

Era în jurul vârstei de 20 de ani când întreaga suflare românească din Transilvania a 

fost cuprinsă de frământările legate de întocmirea şi prezentarea unui memorandum 

care trebuia să conţină „gravamintele poporului român” din Monarhia bicefală – 

document ce trebuia să fie prezentat Împăratului. Curajul şi intrensigenţa sa sunt 

remarcate încă din timpul procesului şi manifestaţiilor ce au avut loc în favoarea 

acuzaţilor Dr. Ioan Raiu, Vasile Lucaci, Iuliu Coroianu, etc., condamnaţi pentru a fi 

redactat o petiţie. 

Încă dinainte de sfărşitul secolului XIX, Iuliu Maniu şi grupul tinerilor 

militează pentru participarea activă la viaţa politică, acţiune încununată de succes în 

cadrul Congresului din 10-23 ianuarie 1905, când Partidul Naţional Român rupe cu 

pasivitatea, hotărând să ia parte la lucrările Parlamentului de la Budapesta. În 
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alegerile din 1905 au fost aleşi 8 deputaţi români. Iuliu Maniu nu a reuşit din cauza 

ingerinţelor autorităţilor maghiare şi a lipsei de unitate a românilor cu drept de vot.  

Candidează din nou în 1906 şi este ales deputat de Vinţ (din apropierea 

simbolicei Alba Iulia). De atunci până la izbucnirea primului război mondial în 

1914, îşi dăltuieşte ascensiunea prin calităţi politice şi morale de excepţie.  

Considerat cel mai periculos lider politic român, a fost trimis pe front la 45 

de ani, potrivit principiului „bate-voi păstorul şi se va risipi turma”. În 1916 refuză 

împreună cu V. Goldiş, V. Branişte şi alţii să semneze o declaraţie de fidelitate către 

regimul austro-ungar, spre deosebire de reprezentanţii altor naţionalităţi. În preajma 

şi în peiroada prăbuşirii frontului austro-ungar, în luna octombrie-noiembrie, 

artileristul I. Maniu – reprezentantul Comitetului Naţional Român – înscrie la Viena 

una din paginile cele mai puţin cunoscute ale istoriei. În timp ce soldaţii austrieci şi 

maghiari îşi părăseau unităţile, ori se înrolau sub steagurile revluţiei bolşevice, 

ofiţerii regimentelor de români (români şi ei în majoritate deoarece doar ei vorbeau 

limba soldaţilor pe care îi comandau) îşi strâng rândurile şi constituie un „Sfat al 

ofiţerilor şi soldaţilor români” de la Viena. În fruntea lor era căpitanul de artilerie 

Iuliu Maniu, reprezentantul Comitetului Naţional. Sfatul de la Viena depune un 

jurământ solemn pentru realizarea idealului nostru naţional, adună şi îndrumă din 

punct de vedere politic pe soldaţii români ce se întorceau de pe front, are convorbiri 

cu Împăratul şi ministrul de război, controlează oraşul, împiedică jafurile din 

capitala Autriei în derută, ţine legătura cu regimentele româneşti care îndeplineau 

acelaşi rol la Praga. La 1 decembrie 1918 rosteşte la Alba Iulia acel discurs 

antologic, ascuns cu grijă generaţiilor mai tinere de regimul de dictatură: „Noi, 

onorata Adunare Nationala, privim infaptuirea unităţii naţionale ca un triumf al 

libertăţii omeneşti. Noi nu voim să devenim din oprimaţi oprimatori, din asupriţi 

asupritori. Noi voim sa întronăm pe aceste plaiuri libertatea tuturor neamurilor şi a 

tuturor cetăţenilor. Este adânc înrădăcinată în noi convingerea că numai un regim de 

adevărată democraţie ne poate întări ţara şi ne înălţa neamul (…)” 

Oratorul vedea în neamul românesc ceea ce a fost întodeauna: „sentinela 

trează şi conştientă a civilizaţiei”, concepea deci naţiunea pe un plan mai vast, 

încadrat în destinele umanităţii. De mare actualitate sunt îndenurile la unitate şi 

încredere în propriile forţe.  

„Istoria a dovedit, spunea Iuniu Maniu, că nu putem aştepta nimic de la 

împăraţi străini şi nici de la fii altor neamuri. Bine poţi să aştepţi numai de la 

propriile tale puteri”. 

După momente solemne, se trece la Alba Iulia la organizarea provinciei 

dezrobite. Se înfiinţează Consiliul Dirigent, în frunte cu Iuliu Maniu, al cărui rost a 

fost să facă tranziţia de la legislaţia şi organizarea Imperiului la cea a Regatului 

Român. S-a încercat a se acredita – de către adversarii de mai târziu ai lui Iuliu 

Maniu, ca şi ai unităţii poporului român – ideea că acest Consiliu provizoriu ar fi 
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constituit o încercare de a transforma Ardealul şi Banatul, Crişana şi Maramureşul 

într-o regiune autonomă. Nimic mai fals şi reprobabil, când primul demers al 

Consiliului a fost să trimită o delegaţie la Bucureşti, primită de primul ministru Ion 

Brătianu cu neuitatele cuvine „Vă aşteptăm de o mie de ani şi aţi venit să nu ne mai 

despărţim niciodată”. Consiliul Dirigent, conştient de posibilele răstălmăciri, s-a 

autointitulat „consiliu” şi nu „guvern”, iar responsabilii unor compatimente, „şefi de 

resort” şi nu „miniştri”, încredinţând de la început conducerea unor ministere-cheie 

guvernului de la Bucureşti şi având reprezentanţi proprii în acest guvern. Atribuirea 

intenţiei de autonomie a Transilvaniei celui care şi-a pus întreaga viaţă în serviciul 

Unirii nu este egalată în absurditate decât de acuzaţia, la procesul din 1947, „de 

trădare naţională”. A fost Preşedinte al Partidului Naţional Român 1918-1926, al 

Partidului Naţional Ţărănesc 1926-1933 şi 1937-1953; prim-ministru 1928-1930; 

iunie-octombrie 1930; 1932-1933. Primele măsuri ale lui Iuliu Maniu ca preşedinte 

al Consiliului de miniştri a fost defiinţarea cenzurii şi a stării de asediu, 

descentralizarea administrativă, aplicarea de măsuri în favoarea muncitorilor, 

preconizate de Organizaţia Internaţională a Muncii, legiferarea drepturilor pentru 

invalizi şi văduve de război, instaurarea unei politici externe pe baza principiului ca 

„aceasta nu aparţine partidelor, ci ţării”, reorganizarea „Casei Rurale” şi a 

Camerelor de Agricultură, vânzarea pe credit a maşinilor agricole, organizarea 

învăţământului agricol, consolidarea proprietăţii ţărăneşti, promulgarea unei legi a 

cooperaţiei, modernizarea transportului, rutier în special, montarea, în 1929, a 

postului de radio Bucureşti de către compania Marconi, stabilizarea monetară, legea 

asupra contractelor de muncă, amnistierea infracţiunilor politice. Iuliu Maniu s-a 

situat ferm împotriva tendinţelor dictatoriale ale lui Carol al II-lea, a cedării 

Basarabiei, a Diktatului de la Viena, împotriva pericolului fascist şi împotriva 

depăşirii Nistrului de către trupele române în vara anului 1941. În timpul regimului 

Antonescu, Iuliu Maniu s-a aflat în fruntea coaliţiei care urmărea detaşarea 

României de Axă şi obţinerea unor condiţii susceptibile de a permite continuitatea şi 

integritatea ţării. Când, după 1945, o nouă dictatură, mai periculoasă decât cele 

anterioare, şi-a făcut apariţia în ţară, Iuliu Maniu, la 74 de ani, devine stegarul şi  
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simbolul luptei pentru democraţie. 

Iuliu Maniu Acuzat de trădare 

pentru intenţia de a trimite o echipă 

de fruntaşi în străinătate, Iuliu 

Maniu e arestat în iunie 1947 şi 

condamnat la închisoare pe viaţă . 

Astfel îşi sfârşeşte zilele la Sighet în 

1953, omul de stat a cărui viaţă a 

fost o luptă necontenită împotriva 

opresiunii din afară şi dinăuntru, a 

dictaturilor care au bântuit acest colţ 

de lume . Nu era ceea ce se numeşte 

în mod curent un mare orator, dar 

simţeai că vocea sa caldă te învăluie, 

că vorbele poartă pecetea unei 

reflecţii şi convingei adânci. De aici 

devotamentul cu care a fost 

înconjurat de cei care au avut privilegiul de a-l auzi ori de a-i fi aproape. Omul se 

întruchipa în cuvântul rostit fără o gestică romantică. Nu cred că există în istoria 

noastră politică un om de stat care să fi consacrat atâta timp contactului direct, 

personal, conversaţiei cu orice solicitant. Un soldat necunoscut, sosit de pe front, 

era primit cu aceeaşi pacienţă benedictină ca o personalitate marcantă a vremii.  

Maniu asculta, întreba, se informa cu privirea aţintită asupra 

interlocutorului, aproape fără a clipi din ochi, fără ca pe faţă să i se întipărească 

altceva decât atenţia încordată, interesul faţă de interlocutor. Mulţi gazetari şi 

oameni politici au vazut în Maniu un excelent tactician. Ca întotdeauna, când ţi se 

atribuie cu generozitate ceva, o altă calitate se estompează. Bunăoară, cea mai 

importantă şi cea mai legată de actualitatea noastră imediată: calitatea de vizionar. 

„Europa de mâine – spunea Maniu imediat după Unire – va fi cea a uniunilor, 

confederaţiilor, federaţiilor. Acest moment inexorabil nu trebuie să găsească 

poporul nostru nepregătit. Conducătorii politici trebuie să cultive calităţile 

profesionale şi morale ale românilor astfel ca ei să nu devină în noul context de 

liberă circulaţie a valorilor un fel de neoiobagi în raport cu alte popoare. Deci 

pregătire de specialitate, pregătire politică şi morală, pentru a face faţă concurenţei 

inevitabile!” Dar câte nu ar fi de spus despre personalitatea pe care temnicerii de la 

Sighet nu şi-au dat nici măcar osteneala de a-l transporta omeneşte la groapa 

comună, târârndu-l într-un sac, coborându-l pe trepte în timp ce capul care purtase 

atâtea asipraţii ale poporului său izbea neputincios într-o sonoritate sumbră lespezile 

reci. Se sperie şi se înfioară gândul la nimicnicia generată de atâta ură şi atâta 
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nepăsare.m„Cine-şi cinsteşte martirii se cinsteşte pe sine şi cinsteşte istoria însăşi” – 

spunea un mare învăţat. (…) Să-l onorăm intrepretându-i corect gândurile şi faptele. 

Să-i publicăm scrierile, discursurile şi articolele politice de la cele risipite 

prin presa transilvană, germană şi maghiară şi, evident, în cea românească până la 

odiosul proces din 1947 în urma căruia a fost condamnat la închisoare pe viaţă la 

vârsta de 75 de ani. 
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IULIU MANIU ARTIZANUL MARII UNIRI - VICTIMĂ A 

TOTALITARISMULUI 
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 Paradoxul totalitarismului la putere este că posesia tuturor instrumentelor de 

putere guvernamentală și de violență, într-o țară, nu este un avantaj absolut pentru o 

mișcare totalitară. Totalitarismul la putere folosește administrația de stat pentru 

scopurile sale ultime de cucerire mondială și pentru conducerea filialelor mișcării: 

el stabilește poliția secretă ca executant și paznic al experiențelor sale interne pentru 

a transforma continuu realitatea în ficțiune; și, în cele din urmă, ajunge să creeze 

lagăre de concentrare ca laboratoare speciale pentru a-și traduce în fapt experiența 

sa de dominație totală. 

 Ceea ce îl izbește pe observatorul statului totalitar nu este, desigur, structura 

sa monolitică. Dimpotrivă, observăm coexistența unei autorități duale partidul și 

statul și putem sublinia deosebita ”diformitate”a guvernului totalitar. Astfel, așa-

numitul sistem bolșevic nu a fost niciodată nimic altceva decât o absență completă a 

sistemului. S-a observat, de asemenea, frecvent, că relațiile dintre cele două surse de 

autoritate, dintre stat și partid sunt de fapt cele ce decurg dintr-o autoritate aparentă 

și alta reală, astfel încât mașinăria guvernamentală este de obicei descrisă ca fațada 

neputiincioasă care ascunde și protejează adevărata putere reală exercitată de partid. 

 Oriunde a ajuns la putere totalitarismul a dezvoltat instituții politice complet 

noi și a distrus toate tradițiile sociale, juridice și politice ale țării. 

 Pregătirea victimelor și călăilor pe care o cere totalitarismul în locul 

principiului de acțiune al lui Montesquieu nu este ideologia însăți –rasismul sau 

materialismul dialectic-, ci logica ei inerentă. Argumentul cel mai convingător în 

această privință, un argument pe care Hitler și Stalin îl iubeau în mod deosebit este : 

” nu poți să spui A fără să spui B și C și așa mai departe până la capătul alfabetului 

asasinării”. 

 Bolșevizarea țării a fost introdusă prin aceleași procese simulate ale unor 

membrii proieminenți ai partidului, așa cum le știm din Rusia, în vreme ce în 

cazurile țărilor ocupate membrii de partid, mai puțin importanți erau deportați în 

lagăre de concentrare, probabil în Rusia. Însă, dacă poliția a fost creată în 

concordanță perfectă cu modelul rus, procedeul de creare a unor replici și de 

ocupare a lor cu personal autohton nu a fost și el urmat. În România și Albania, și 

chiar Bulgaria și Cehoslovacia, unde staliniștii reușiseră să mențină puterea 
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împotriva tendințelor de la Moscova au rămas liniștite și loiale. Fără îndoială, din 

punctul de vedere al imperialismului, destalinizarea a constituit o mare greșeală. 

 La 5 febrarie 1953 se stinge din viață, la 80 de ani în temnița din Sighet un 

mare bărbat de stat, luptător, intransigent pentru întregirea neamului și democrație: 

Iuliu Maniu. O ciudată coincidență face ca Iuliu Maniu, victimă, să treacă pragul 

eternității cu numai o lună înainte de dispariția acelui luntraș al morții ”zis Stalin” 

care a pus lacăte pe zările României și ale celorlalte state învecinate. Trupul său 

chircit de frigul celulei a fost azvîrlit într-o groapă anonimă din cimitirul săracilor 

unde s-a înfrățit și după moarte cu destinele celor doi Brătieni, Dinu și George, a 

mitropolitului Ioan Suciu, a episcopilor greco-catolici și ai altor fruntași ai vieții 

publice care au lăsat o dâră de lumină și demnitate în istoria acestui mult încercat 

popor. 

 Descendent dintr-o familie de intelectuali, strănepot al lui Simion Bărnuțiu, 

pe linie paternă și nepot al memorandistuliului Iuliu Coroianu care era fratele 

mamei sale, Iuliu Maniu unește tradiția familială de luptă pentru ființa neamului cu 

o solidă educație pe linia Blajului, continuată cu inițierea juridică la Universitățile 

din Cluj, Viena și Budapesta. Stăruiau în mințile multor fruntași ardeleni ecourile 

testamentului lui Iancu – care crezând ca și legendarul ce încinsese sabia că românii 

își vor ”lupta drepturile”, mai degrabă cu arma legii în mână decât printr-o nouă 

vărsare de sânge. 

 În anul 1892 student fiind, se deplasează cu mari riscuri la Roman, pentru a 

reprezenta studenții români din Transilvania la un congres studențesc întrunit în 

acest oraș. 

 Era în jurul vârstei de 20 de ani când întreaga suflare românească din 

Transilvania a fost cuprinsă de frământările legate de întocmirea și prezentarea unui 

memorandum ce trebuia să conțină „gravaminele poporului român” din Monarhia 

bicefală – document ce trebuia să fie prezentat împăratului. Curajul și intransigența 

sa sunt remarcate încă din timpul procesului și a manifestațiilor ce au avut loc în 

favoarea acuzațiilor Dr. Ioan Rațiu, Vasile Lucaciu, Iuliu Coroianu, etc. pentru 

culpa de a fi redactat o petiție pe care ”drăguțul de împărat„ nici nu s-a ostenit să o 

deschidă.  

 Încă dinainte de sfârșitul sec. XIX, Iuliu Maniu și grupul tinerilor militează 

pentru participarea activă la lupta politică acțiune încununată de succes în cadrul 

Congresului din 10/23 ianuarie 1905 când Partidul Național Român rupe cu 

pasivitatea, hotărând să ia parte la lucrările Parlamentului de la Budapesta. Maniu 

nu a reușit din cauza ingerințelor autorităților maghhhiare și a lipsei de unitate a 

românilor cu drept de vot. 

 Candidează din nou în 1906 și este ales deputat de Vinț (din apropierea 

simbolice Alba Iulia).  Iată cum spune Iuliu Maniu, proaspăt ales deputat, în ședința 
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Parlamentului de la Budapesta, la 21 mai 1906, opinia naționalităților (români, 

sârbi, slovaci): 

”…îmi permiteți să iau cuvântul în numele partidului naționalităților din dieta țării 

a cărui neînsemnat membru sunt”.  

- (amenințări, vociferări, altercații) – 

” Noi susținem că existența partidelor nu se poate discuta. Noi vă vom documenta 

cu fapte că existăm ca partid și ca atare nu vom înceta a promova binele națiunilor 

noastre și a patriei…” 

Iar spre final: 

”…vom ține de datorință că toate intențiunile, toate faptele și toate proiectele 

guvernului cari într-adevăr vor preamări interesele poporului și vor servi binelui 

acestuia, să le părtinim …..guvernul va avea tendința de a împiedica vandalizarea 

și dezvoltarea socială, economică și politică a celorlalte naționalități din țară, vom 

începe și vom dezvolta cea mai energică, cea mai conștiincioasă și cea mai 

bărbătească luptă fără nici o considerație. 

(mare zgomot. Aprobări vi și entuziaste la naționalități.) 

 Onorată casă! Punctul de plecare al politicii noastre este ca fiește care 

popor al țării acesteia să-și aibă în statul acesta condițiunile dezvoltării economice, 

culturale și politice …eu nu mă voi teme nicicând să reprezint interesele poporului 

meu. Eu nu pentru aceea am venit în Cameră ca să spun lucruri plăcute! Eu am 

venit aici ca să vă spun ceea ce eu, după convingerea mea, aflu că e lipsă să se 

spună aici și fiți convinși că nu mă voi lăsa terorizat de dumneavoastră. Atât 

referitor la orice instituțiuni ale statului cât și privitor la armată voi expune 

totdeauna părerea mea bazată pe convingere și nu pe terorism. 

(zgomot infernal) 

 Onorată Cameră! Convingerea mea este că nu este permis să introducem și 

în armată tendințele de maghiarizare”. 

 De atunci și până la izbucnirea primului război mondial în 1914 își 

dăltuiește ascensiunea prin calități politice și morale de excepție. Considerat cel mai 

periculos lider politic român este trimis pe front la 45 de ani, potrivit principiului 

”bate-voi păstorul și se va risipi turma”. Articolul lui Octavian Goga ”Pleacă și 

Maniu!” scris cu această ocazie arată ponderea pe care o avea Maniu în viața 

publică a românilor și îngrijorarea față de destinul său, trimis pe front spre a nu se 

mai întoarce. 

 În 1916 refuză împreună cu Vasile Goldiș, Vasile Braniște și alții să 

semneze o declarație de fidelitate către regimul Austro-Ungar, spre deosebire de 

reprezentanții altor naționalități. 

 În preajma și în perioada prăbușirii frontului austro-ungar, în lunile 

octombrie, noiembrie artileristul Iuliu Maniu – reprezentantul Comitetului național 

român – înscrie la Viena una din paginile cele mai puțin cunoscute ale istoriei.  
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 În timp ce soldații austrieci și maghiari își părăseau unitățile, ori se înrolau 

sub steagurile revoluției bolșevice, ofițerii regimentelor de români își strâng 

rândurile și constituie un ”Sfat al ofițerilor și soldaților români” de la Viena. În 

fruntea lor era căpitanul de artilerie Iuliu Maniu, reprezentantul Comitetului 

național. Sfatul de la Viena depune un jurământ solemn pentru realizarea idealului 

nostru național, aducă și îndrumă din punct de vedere politic pe soldații români ce 

se întorceau de pe front, are convorbiri cu împăratul și ministrul de război, 

controlează orsșul, împiedică jafurile din capitala Austriei în derută, ține legătura cu 

regimentele românești care îndeplinesc acelașii rol la Praga. 

 La 1 decembrie 1918 rosește la Alba Iulia acel discurs antologic, ascuns cu 

grijă generațiilor mai tinere de regimul de dictatură. 

 ”Noi, onorată Adunare Națională, privim înfăptuirea unității noastre 

naționale ca un triumf al libertății omenești. Noi nu voim să devenim din optimați 

optimatori, din asupriți asupritori. Noi voim să întronăm pe ceste plaiuri libertatea 

tuturor neamurilor și a tuturor cetățenilor…Este adânc înrădăcinată în noi 

convingerea cî numai un regim de adevărată democrație ne poate întări țara și 

înălța neamul…Nu se poate spera ca cetățenii fără drepturi și ținuți în întuneric 

sufletesc și în mizerie socială să devină stîlpi siguri ai unui stat modern. Deplina 

egalitate și egala împărtășire în puterea de stat a cetățenilor este singura bază 

solidă a dezvoltării unui stat”. 

 Oratorul vedea în neamul românesc ceea ce a fost întotdeauna: ”sentinela 

trează și conștientă a civilizației omenești, concepea deci națiunea pe un plan mai 

vast, încadrată în destinele umanității. De mare actualitate sunt îndemnurile la 

unitate și încredere în propriile forțe. 

 ”Istoria a dovedit, spunea Iuliu Maniu, că nu putem aștepta nimic de la 

împărați străini și nici de la fiii altor neamuri. Bine poți să aștepți numai de la 

propriile tale puteri”. 

 După momentele solemne, se trece la Alba Iulia la organizarea provinciei 

desrobite. Se înfiintează Consiliul Dirigent, în frunte cu Iuliu Maniu, al cărui rost a 

fost să facă tranziția de la legislația și organizarea imperiului la cea a Regatului 

român. S-a încercat a se acredita – de către adversarii de mai târziu ai lui Iuliu 

Maniu, ca și ai unității poporului român că acest Consiliu provizoriu ar fi constituit 

o încercare de a transforma Ardealul,  Banatul, Crășana și Maramureșul într-o 

regiune autonomă. Nimic mai fals și reprobabil, când primul demers al Consiliului a 

fost să trimită o delegație la București, primită de primul-ministru Ion Brătianu cu 

neuitatele cuvinte: „Vă așteptăm de o mie de ani și ați venit ca să nu ne mai 

despărțim niciodată”. Atribuirea intenției de autonomie a Transilvaniei celui care și-

a pus întreaga viață în serviciul Unirii nu este egalată în absurditate decât de 

acuzația la procesul din 1947 ”de trădare națională” – acțiune începută prin 

înscenarea de la Tămădău din 14 iulie 1947. 
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 De aici înainte pașii în istoria politică ai lui Iuliu Maniu sunt mai cunoscuți 

și nu vom insista asupra lor. Președinte al Partidului Național Român, 1918-1926, al 

Partidului Național Țărănesc 1926-1933 și 1937-1947; prim-ministru 1928-1930; 

iunie-octombrie 1930- 1933. După 23 august 1944 s-a împotrivit procesului de 

transformare revoluționară a țării; în 1947 a fost judecat, condamnat și întemnițat.  

 Primele măsuri ale lui Iuliu Maniu ca președinte al Consiliului de miniștri 

din 1928 au fost desființarea cenzurii și a stării de asediu, descentralizarea 

administrativă, aplicarea de măsuri în favoarea muncitorilor preconizate de statutul 

Internațional al Muncii, legiferarea drepturilor pentru invalizi și văduve de război, 

instaurarea unei politici externe pe baza principiului că ”aceasta nu aparține 

partidelor ci țării”, reorganizarea ”Casei rurale” și a camerelor de agricultură, 

vânzarea pe credit a mașinilor agricole, organizarea învățământului agricol, 

consolidarea proprietății țărănești, promulgarea unei legi a cooperației, 

modernizarea transporturilor; montarea în 1929 a postului de radio București de 

către compania Marconi, stabilizarea monetară, legea asupra contractelor de muncă, 

amnistierea infracțiunilor politice, etc. 

 Iuliu Maniu s-a situat ferm împotriva tendințelor dictatoriale ale lui Carol al 

II-lea, a cedării Basarabiei, a Diktatului de la Viena, împotriva pericolului fascist și 

împotriva depășirii Nistrului de către trupele române în vara anului 1941. 

 În timpul regimului Antonescu, Iuliu Maniu s-a aflat în fruntea coaliției care 

urmărea detașarea României față de Axă și obținerea unor condiții de armistițiu 

susceptibile de a permite continuitatea și integritatea țării. Când după 1945 o nouă 

dictatură, mai periculoasă decât toate cele anterioare, și-a făcut apariția în țară, Iuliu 

Maniu la 74 de ani devine stegarul și simbolul luptei pentru democrație. 

 Acuzat de trădare pentru intenția de a trimite o echipă de fruntași cu avionul 

în străinătate, Iuliu Maniu este arestat în iulie și condamnat la închisoare pe viață. 

Astfel își sfârșește zilele la Sighet în 1953 omul de stat a cărui viață a fost o luptă 

necontenită împotriva opresiunii din afară și dinăuntru, a dictaturilor cea au bântuit 

acest colț de lume. În enciclopediile străine Maniu figurează printre campionii 

democrației și libertății. Este timpul ca istoriografia noastră să reconsidere tăcerile, 

omisiunile și răstălmăcirile asupra acestui martir al libertății care a situat 

întotdeauna principiile deasupra conjuncturii, făcând din dragostea de neam și 

umanitate un impertiv suprem. 

 Necăsătorit, dedicat unei singure cauze, aceea a neamului său. 

 Democrat prin temperament și convingeri, Iuliu Maniu chibzuia îndelung, 

se consulta cu cei apropiați înainte să ia o decizie. Aceasta odată luată în interesul 

colectivității, Iuliu Maniu o apăra cu intransigență, fie că adversarii lui erau 

omnipotenții din Monarhia austro-ungară, fie Carol al II-lea cu tendințe spre 

dictatură ori că este vorba de reprezentanții ocupației germane sau sovietice. 
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 De formație juridică, Iuliu Maniu înțelegea să respecte legea și să o facă 

respectată. Nimic conjunctural în atitudinile sale. A fost alături de năzuințele 

poporului la Marea Unire, dar și mai tîrziu spunând un nu hotărât Consiliului de 

Coroană atunci când a fost vorba de cedarea Basarabiei și a Transilvaniei de Nord. 

 Nu era ceea ce se numește în mod curent un orator, dar simțeai că vocea sa 

caldă te învăluie, că vorbele poartă pecetea unei reflecții și convingeri adânci. De 

aici devotamentul cu care a fost înconjurat de cei care au avut prilejul de a-l auzi ori 

de a-i fi aproape. Omul se întruchipa în cuvântul rostit fără o gestică romantică. 

 Nu cred că există în istoria noastră politică un om de stat care să fi 

consacrat atâta timp contactului direct, personal, conversației cu orice solicitant. 

  Un soldat necunoscut, sosit de pe front era primit cu aceeași 

paciență benedictină ca o personalitate marcantă a vremii. Maniu asculta, întreba, se 

informa cu privirea ațintită asupra interlocutorului, aproape fără a clipi din ochi, 

fără ca pe față să i se întipărească altceva decât atenția încordată, interesul față de 

interlocutor. De aici numele de Sfinxul.Remarcabila sa personalitate determină 

chiar pe cei ce se despart de trunchiul ce-și trage seva prin rădăcinile înfipte de el în 

tradiția și cugetul românesc să se reclame discipoli ai săi. Prin aceste contacte, 

Maniu era în permanentă legătură cu nevoile și aspirațiile diverselor categorii 

sociale. Era marea Carte Albă pe care se bazau deciziile sale: realitatea transmisă 

nemijlocit. 

 Mulți gazetari și oameni politici ai vremii au văzut în Maniu un excelent 

tactician. Ca întotdeauna, când ți se atribuie cu generozitate ceva, o altă calitate se 

estompează. Bunăoară, cea mai importantă și cea mai legată de actualitatea noastră 

imediată era calitatea de vizionar. 

 ”Europa de mâine, spunea Maniu, imediat după Unire, va fi aceea a 

uniunilor, confederațiilor, federațiilor. Acest moment inexorabil nu trebuie să 

găsească poporul nostru nepregătit. Conducătorii politici trebuie să cultive 

calitățile profesionale și morale ale românilor, astfel ca ei să nu devină în noul 

context de liberă cirulație a valorilor un fel de neo-iobagi în raport cu alte popoare. 

Deci pregătire de specialitate, pregătire politică și morală pentru a face față 

concurenței inevitabile!” 

 Dar câte nu ar fi de spus despre personalitatea pe care temnicerii de la 

Sighet nu și-au dat nici măcar osteneala de a-l transporta omenește spre groapa 

comună, târându-l într-un sac, coborându-l pe trepte în timp ce capul ce purtase 

atâtea aspirații ale poporului său izbea neputiincios într-o sonoritate sumbră 

lespezile reci. Se sperie și se înfioară gândul la nimicnicia generată de atâta ură și 

nepăsare. 

 ” Cine-și cinstește martirii se cinstește pe sine și cinstește istoria însăși!” – 

spunea un mare învățat. Academia Română l-a declarat pe Iuliu Maniu ca membru 
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de onoare post-mortem. Căci Iuliu Maniu nu aparține doar unui partid, este al țării 

întregi, este o mândrie a caracterului românesc prin vreme. 

 Și mai ales să-l onorăm interpretându-i corect gândurile și faptele. Să-i 

publicăm scrierile, discursurile  și articolele politice începând de la cele risipite prin 

presa din Transilvania, cea germană, maghiară și evident în cea românească până la 

odiosul proces din 1947, în urma căruia a fost condamnat la închisoare pe viață la 

vârsta de 75 de ani. 

 Cel mai mare proces al opoziției politice din România, al PNȚ, a avut loc în 

toamna anului 1947. În ziua pronunțării sentinței, François  Mauriac, membru al 

Academiei Franceze, scria: ”Iuliu Maniu a fost deja condamnat sentința nu va mai 

mira opinia internațională, comedia s-a sfârșit cu bine și comuniștii din lumea 

întreagă știu că acum trebuie să aibă curajul de a ne arăta adevărata înfățișare.” 

Pentru marele scriitor: sentința este moartea noastră, moartea fiecăruia dintre noi, 

europeni, occidentali care refuzăm să fim bolșevici, suntem în stare, deci de aceeași 

crimă, ca Nicola Petcov și ca Iuliu Maniu, crima de împotrivire la politica 

Moscovei.  

 Soarta fruntașilor național-țărăniști era deja decisă în momentul în care ei au 

fost arestați. Primele semnale ale acestei campanii fuseseră lansate în presa 

comunistă încă din septembrie 1944 când PNȚ se afla în acelașii guvern Sănătescu 

alături de reprezentanții Partidului Comunist, atunci a început campania îndreptată 

îndeosebi împotriva lui Iuliu Maniu, în septembrie 1944. A urmat, în ianurie 1945, o 

declarație semnificativă a lui Gh. Gheorghiu-Dej, făcută la Plenara consiliului FND. 

Proaspăt întors din URSS, Dej spunea: vă pot spune deschis că la Moscova nu se 

face deosebire între Maniu și bestia de Antonescu. Locul lui Maniu este aici și va fi 

judecat de popor, să nu își închipuie că va putea să se ascundă sub masca 

democrației. 

În ziua de 7 noiembrie 1945, a 28 aniversare a Revoluției bolșevice 

guvernul a organizat trei mitinguri ample, toat de ridicare în slăvi a Rusiei sovietice. 

De ziua regelui, la 8 noiembrie știind că Bucureștiul îl va sărbători pe tânărul 

suveran, ministrul de interne, Teohari Georgescu dă un comunicat în care afirmă că 

PNL și PNȚ, pun la cale o manifestare ilegală, antidemocratică. În dimineața zilei 

de 8 noiembrie peste 15 000 de oameni, purtând drapele și portrete ale regelui s-au 

adunat în fața palatului. Totul a decurs pașnic până când, în mulțime au pătruns 

camioane, încărcate cu trupe de șoc, muncitori înarmați cu pistoale și cu arme 

automate, alături de ei, soldați din divizia Tudor Vladimirescu. Dând la o parte 

masca democratică, guvernul Dr. Petru Groza a instituit o adevărată teroare. Agenții 

lovesc cu răngi de fier, se trage în manifestanți, sunt morți și răniți de ambele părți. 

În țară, liderii locali ai PNL și PNȚ sunt vânați, arestați și chiar omorâți. În Europa 

de Est, 8 noiembrie a reprezentat primul mare miting anticomunist. 
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 Despre misiunea sa dificilă în România, generalul Schuyler, reprezentantul 

american în Comisia Aliată de Control, a ținut un jurnal. El a lăsat o descriere 

amănunțită a evenimentelor din anii 1944-1947, anii în care puterea sovietică a 

început lichidarea liderilor naționali ai României. 

 Un document din 1947, atribuit NKVD-ului și conținând obiective de bază 

pentru țările din orbita sovietică unde se prevedea ca reprezentanții opoziției să fie 

închiși, se va încerca prin orice mijloace racolarea celor opozanți, care se bucură de 

sprijinul populației băștinașe. Dacă nu cedează, trebuie compromiși prin campanii 

de denigrare înainte ca ei să se întipărească în conștiința maselor, trebuie lichidați 

prin așa numite întâmplări neprevăzute sau închiși sub acuzație de crimă de drept 

comun; numai în cazuri cu tot speciale se admit procese speciale care vor fi ținute 

sub acuzația de înaltă trădare, în urma unei directive NKVD-ului. 

 La vârsta de 74 de ani Iuliu Maniu ajunge la închisoarea din Galați, unde va 

rămâne până în anul 1951. Împreună cu el, Ion Mihalache, Nicolae Carandino, 

Camil Dumitrescu și Victor Pogoneanu. A stat singur în celulă timp de patru ani, 

dar și aici colegii de suferință i se adresau cu Domnule Președinte. 

 În dimineața zilei de 14 august 1952, locul conducătorilor țărăniști a fost 

dus la gară și îmbarcat într-un vagon-dubă. Iuliu Maniu, Ion Mihalache și Ilie Lazăr 

au fost izolați, ceilalți au stat într-o celulă compartiment împreună pentru prima dată 

de la proces. Trenul i-a dus fără oprire până la Sighet. Iuliu Maniu se apropia de 80 

de ani. În fiecare noapte comunica, prin alfabetul de închisoare, cu Nicolae 

Carandino și cu ceilalți. Bolile i se agravau din cauza frigului, a subalimentației, 

începuse să paralizeze și nu se mai putea hrăni singur. Era lăsat să sufere, să 

agonizeze, ultima rugăciune i-a oficiat-o, prin ușa celulei, pe atunci, măturătorul șef 

al penitenciarului, episcopul Alexandru Todea. 

 În ziua de 5 februarie 1953, directorul închisorii, ofițerul de securitate, 

Vasile Cioplan a sunat la București anunțând că în camera nr. 3 s-a stins becul. 

Artizanul Marii Uniri nu mai avea nici un nume. A fost târât pe scări, ca și ceilalți, 

pus într-un sac și aruncat într-o groapă comună în Cimitirul Săracilor de pe malul 

Tisei. Ce nu ar da stăpânitorii haini ai țării noastre să poată ține închis și mai 

departe, în lanțuri și în tăcere sufletul lui Iuliu Maniu! 
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IULIU MANIU, DRAMA „TRĂDĂTORULUI” PATRIOT  

 
„În dorul şi năzuinţa de a contribui din toate puterile şi 

cu toate mijloace la închegarea sufletească a întregului neam 

românesc predau puterea publică şi de guvernare guvernului 

regal din Bucureşti”. 

 

Prof. Daniela PAIZAN                

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” București 

 

 

       Artizanul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, Iuliu Maniu, a plătit cu viața 

curajul de a se fi opus tuturor dictaturilor care s-au succedat în România, de la 

legionari la comuniști. Iuliu Maniu s-a petrecut din viață într-o celulă înghețată, de 

la parterul Penitenciarului din Sighetu Marmației, locul unde a fost exterminată de 

către bolșevici o mare parte a elitei României interbelice.  

Nici Iuliu Maniu, un alt luptător pentru cauza României Mari, nu a scăpat 

de „mânia proletară”. După o carieră politică începută în Parlamentul de la 

Budapesta, dar pusă permanent în slujba României, Maniu avea să sfârșească în 

temnița de la Sighet, ucis de călăii statului român comunist. Până în prezent, nu a 

fost descoperit mormântul marelui om politic, în Cimitirul Săracilor din Sighet fiind 

instalată o troiță pe locul pe care, doar se bănuiește, că ar fi fost înhumat, alături de 

alți mulți făuritori ai României Mari. După 23 august 1944, Maniu a luptat 

împotriva preluării țării de către comuniști, proces pe care a refuzat să-l accepte, 

încrezător în sprijinul marilor puteri occidentale. 

 S-a opus instalării guvernului Groza, la 6 martie 1945, protestând mereu 

împotriva încălcării democrației, inclusiv prin memorii adresate puterilor 

occidentale. A obținut, alături de PNȚ, o victorie zdrobitoare în alegerile din 19 

noiembrie 1946, rezultate eliminate însă prin falsificarea alegerilor de către 

comuniști. În urma înscenării de la Tămădău a fost arestat, la 14 iulie 1947, de 

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Enscenarea_de_la_T%C4%83m%C4%83d%C4%83u
javascript:void(0)
http://glasul-hd.ro/wp-content/uploads/2017/12/Iuliu-Maniu.jpg
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autoritățile comuniste și judecat pentru „înaltă trădare” în procesul început la 29 

octombrie 1947. Prin sentința dată la 11 noiembrie 1947, Iuliu Maniu era 

condamnat la închisoare pe viață. Este trimis la penitenciarul din Galați, pe baza 

ordinului de arestare 105.515/27 noiembrie 1947. În august 1951, este transferat, 

împreună cu Mihalache și alți național-țărăniști, la Sighet. Iuliu Maniu s-a stins din 

viață la 5 februarie 1953, la Sighet, cadavrul său fiind aruncat într-o groapă 

din Cimitirul Săracilor, de la marginea orașului Sighet. În data de 12 noiembrie 

1998, prin decizia nr. 40/1998, Curtea Supremă de Justiție a dispus reabilitarea lui 

Iuliu Maniu și a înlăturat pedeapsa complementară a confiscării averii, pronunțată 

în 1947. 

  În România Mare mişcarea comunistă nu figura printre forţele politice care 

puteau fi luate în calcul. Din PSD se va desprinde aripa maximalistă care va semna 

afilierea la a III-a Internaţională (Comintern), în anul 1921, luând astfel naştere 

PCR. Modul cum această grupare politică funcţionează atât înainte, cât şi în timpul 

celui de al II-lea Război mondial demonstrează că se supunea fără cârtire centrului 

de la Moscova. 

Prin urmare, cea mai spectaculoasă „realizare” a sistemului comunist a fost 

represiunea, care a atins dimensiuni înspăimântătoare, un malaxor de vieţi omeneşti, 

implacabil şi necruţător cu ajutorul căruia comunismul a reuşit să se menţină ca 

regim politic în România cinci decenii, timp în care a operat o urâţire a interiorităţii 

naţionale şi personale ce se dovedeşte greu de remediat 

  Duritatea metodelor aplicate în anchetele Securităţii şi regimul exterminant 

aplicat în penitenciare a determinat ca să se realizeze o serie de anchete în această 

privinţă fără însă să existe rezultate concrete notabile, aceasta fiind imposibil pentru 

că răul nu era în neglijenţa sau în excesul de zel al unor angajaţi ci la rădăcinile 

aparatului, Securitatea fiind o instituţie criminală şi represivă ce lupta împotriva 

propriei populaţii. Intrat într-un astfel de aparat, fundamental rău se producea 

fragmentarea conştiinţei şi personalităţii omului, el putea fi tată bun acasă dar 

torţionar neîntrecut la servici.  

    Parcurgând numeroase mărturisiri ale experienţelor carcerale, fie prin 

intermediul memorialisticii de detenţie, fie redate nemijlocit de protagonişti, în 

interviurile realizate, se constată că trăirea religioasă şi fenomenul creştin a 

cunoscut o manifestare plenară. Este neîndoielnic că spaţiul ostracizant al temniţei 

devine prilej de adâncire spirituală, într-o aşa măsură încât se poate afirma, că 

trăirea creştină în temniţele comuniste a fost un fenomen de masă 46. În ceasul 

morții, gardienii bolșevici de la Sighetu Marmației i-au permis fostului redactor-șef 

al ziarului PNȚ, Dreptatea, Nicolae Carandino, să îl ajute pe Iuliu Maniu. Nicolae 

Carandino i-a șters fruntea lui Iuliu Maniu cu o batistă, pe care a păstrat-o ca pe o 

relicvă sfântă. Ulterior, după eliberare, Nicolae Carandino i-a dăruit această batistă 

lui Ionel Pop, fost membru al Consiliului Dirigent al Transilvaniei, fost președinte 

https://ro.wikipedia.org/wiki/29_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/29_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1947
https://ro.wikipedia.org/wiki/11_noiembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1947
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Enchisoarea_Sighet
https://ro.wikipedia.org/wiki/5_februarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1953
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cimitirul_S%C4%83racilor_(Sighetu_Marma%C8%9Biei)
https://ro.wikipedia.org/wiki/1947
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al Camerei Deputaților, strănepot al lui Simion Bărnuțiu și nepot al lui Iuliu Maniu.  

Batista i-a fost dăruită apoi unui alt nepot al lui Iuliu Maniu, practic, un nepot prin 

alianță, marele om politic Ion Rațiu, fostul candidat al PNȚCD la Președinția 

României în anul 1990. “Nu știu prin ce concurs de împrejurări această batistă a 

ajuns în posesia tatălui meu“, mărturisește fiul lui Ion Rațiu, Nicolae Rațiu.  

Marele om politic s-a numărat printre cei care au pus la cale lovitura de stat 

din 23 August 1944, în care meritul principal i-a revenit Regelui Mihai I. El s-a 

opus comunizării țării, începută prin instalarea Guvernului Petru Groza, la 6 martie 

1945, la presiunea sovieticilor. Iuliu Maniu a condus PNȚ la victoria zdrobitoare 

obținută în alegerile din 19 noiembrie 1946, care, însă, au fost falsificate de către 

comuniști. 

PNȚ a fost interzis, iar Iuliu Maniu a fost arestat în 14 iulie 1947, în urma 

înscenării de la Tămădău. Este vorba de un complot pus la cale de comuniști. O 

parte dintre liderii PNȚ, inclusiv Ion Mihalache, au fost îndemnați să evadeze din 

România cu ajutorul unui avion, pentru a forma un Guvern în exil. Au fost însă 

arestați. 

Iuliu Maniu a fost acuzat de înaltă trădare. Procesul politic care i-a fost înscenat a 

început la 29 octombrie 1947 și s-a încheiat la 11 noiembrie 1947. El a fost 

condamnat la închisoare pe viață. Nu era ceea ce se numeşte în mod curent un mare 

orator, dar simţeai că vocea sa caldă te învăluie, că vorbele poartă pecetea unei 

reflecţii şi convingei adânci. De aici devotamentul cu care a fost înconjurat de cei 

care au avut privilegiul de a-l auzi ori de a-i fi aproape. Omul se întruchipa în 

cuvântul rostit fără o gestică romantică. 

Inițial, a fost închis în Penitenciarul Galați. Apoi, în 1951, împreună cu Ion 

Mihalache și cu alți fruntași țărăniști, a fost transferat în temnița de la Sighetu 

Marmației, locul unde bolșevicii au exterminat o mare parte a elitei României 

interbelice. Bolnav și flămând, Iuliu Maniu s-a stins din viață la 5 februarie 1953. 

Probabil, trupul său a fost îngropat în Cimitirul Săracilor, pe malul înghețat al Tisei. 

Iuliu Maniu continuă însă să fie inspirator al tinerilor de azi, spune Valentin Lungu, 

copreședinte al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei. „Din păcate multe 

din problemele României de acum 100 ani au redevenit actuale. Din păcate azi nu 

mai avem statura oamenilor politici de acum  un secol. La fel este și cazul lui Iuliu 

Maniu, care a fost trimis la Viena să negocieze pentru românii din Transilvania, 

pregătind viitoarea unire care urma să întregească România sub coroana Regelui 

Ferdinand, terminând astfel munca începută de Regele Carol I pentru recunoașterea 

românilor și a României în contextul geopolitic de atunci. Vorbele lui Iuliu Maniu 

cred că sunt și azi valabile: «Privim în înfăptuirea unității noastre naționale ca la un 

triumf al libertății românești». Consider că și azi, ca și atunci, că un triumf al 

societății romanești ar fi Unirea sub actuala Coroană Română. Incapacitatea 

politicienilor români și a diplomaților de astăzi a dus la această poziție de rangul doi 
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în cadrul Uniunii Europene și la dezechilibrele funcționale ale statului la nivel 

intern. Avem nevoie de modele ca Maniu și ca Regele Ferdinand pentru a începe 

reformarea societății și a statului român de astăzi. Cred că singura soluție pentru 

România este monarhia ca formă de guvernământ, servită de oameni politici curați 

și patrioți“. 

„Cine-şi cinsteşte martirii se cinsteşte pe sine şi cinsteşte istoria însăşi” – 

spunea un mare învăţat. (…) Să-l onorăm intrepretându-i corect gândurile şi faptele. 
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IULIU MANIU CORIFEU AL MARII UNIRI 

SI AL REZISTENEI  ANTICOMUNISTE 
 

Marian Laurentiu SANDU 

 

 

Iuliu Maniu s-a născut la Şimleul Transilvaniei pe data de 8 ianuarie 1873 

având părinţi pe Ioan Maniu (1833-1895) şi Clara Coroian. Iuliu era unul din cei 

cinci copii ai familiei (respectiv Cassiu, Iuliu, Sabina, Cornelia şi Elena ). Educaţia 

celui ce avea să marcheze profund scena politică românească a început cu şcoala 

primară la Blaj, Liceul Calvin la Zalău şi a continuat cu studiile superioare juridice 

la Cluj, Budapesta şi Viena unde a obţinut şi doctoratul.177 

Parcursul educaţional al lui Iuliu este similar cu cel al tatălui său care, 

rămas orfan de mic, a beneficiat de o educaţie aleasă sub îndrumarea şi sprijinul 

unchiului său, Simion Bărnuţiu. Din 2 octombrie 1898, timp de 17 ani, Iuliu Maniu 

îşi va exercita profesia de avocat al Mitropoliei Române Unite din Blaj.  

Debutul său politic se produce în anul 1829 când, în urma unui congres 

desfăşurat la Roma, la care ia parte în calitate de preşedinte al Societăţii 

Academice ,,Petru Maior”, hotărăşte să constituie o organizaţie menită să sprijine 

lupta de emancipare a naţionalităţilor din Austro-Ungaria.178 Acţiunile desfăşurate 

în paralel cu Memorandumul i-au atras critici din partea rectorului Universităţii din 

Budapesta, fapt pentru care este sancţionat prin amânarea cu un semestru a 

ultimului examen. Implicarea lui Maniu în viata politică este călăuzită de un 

legământ memorabil prin care jura ,,pe Dumnezeu, pe conştiinţă şi pe onoare’’că îşi 

va jertfi viaţa  „ pentru triumfarea cauzei româneşti’’, luând parte la revoluţia ce se 

pregătea.179 

În calitate de nepot şi consilier politic al fruntaşului P.N.R., Ioan Raţiu, 

Iuliu redactează un program menit să răspundă nevoilor românilor de peste Carpaţi, 

iar la conferinţa P.N.R. din 10 ianuarie 1905 desfăşurată la Sibiu se hotăra 

,,abandonarea pasivismului partidului şi retranşarea în activism politic’’180 Odată cu 

noua strategie, Iuliu Maniu ajunge în fruntea organizaţiei naţionale formând, 

împreună cu Nicolae Comşa, Alexandru Vaida-Voievod şi Aurel Vlad, Comisia 

menită să elaboreze noul program şi statut al P.N.R. Această schimbare avea să 

aducă participarea la alegerile din iarna lui 1905 când Iuliu îşi depune candidatura la 

                                                           
177Dobeş Andrea, Iuliu Maniu. Un creator de istorie, Editura Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 

2003, p.7. 
178Stan Apostol, IuliuManiu. Naţionalismşidemocraţie.Biografia unui mare român, Editura Saeculum 

I.O., Bucureşti, 1997, p. 12. 
179Ibidem, p. 13. 
180Ibidem, p. 19.  
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Vinţul de Jos în comitatul Alba fără a câştiga însă postul de deputat. Declanşarea de 

noi alegeri de către Partidul Kossuthist în aprilie 1906 îi oferă lui Maniu un nou 

prilej de a le vorbi alegătorilor din Vinţul de Jos despre  votul universal, împărţirea 

moşiilor ţăranilor şi despre Transilvania ca o ţară românească cu ,,o limbă şi o 

administraţie naţională”181. Ales în funcţia de deputat cu 558 de voturi, Maniu 

ajunge în Dieta de la Budapesta unde, alături de sârbi şi de slovaci face parte din 

Clubul Naţionalităţilor. Din ianuarie 1908, P.N.R. devine o secţie a Cubului 

Parlamentar al Naţionalităţilor datorită legii electorale care nu permitea formaţiuni 

politice constituite pe criterii etnice.  

Din postura de deputat denunţă persecuţia la care erau supuşi românii de 

către unguri şi cere tratarea în mod egal a tuturor claselor sociale ale Ungariei 

precum şi condiţii de dezvoltare economică, socială şi politică pentru conaţionalii 

săi.182 Politica aplicată de Maniu şi de ceilalţi 18 deputaţi ai P.N.R. în cadrul 

cercurilor politice maghiare se armoniza cu o parte a vocilor vieneze care „se 

pronunţau pentru schimbări în structura statului dualist” dintre acestea, principele 

moştenitor, Francisc Ferdinand, fiind un puternic susţinător al federalizării183. 

Izbucnirea primului război mondial (1914-1918) îi oferă lui Maniu 

posibilitatea de a apăra cauza românilor din Transilvania şi de a obţine pentru 

aceştia, în schimbul intrării în război alături de Puterile Centrale, drepturi 

concretizate în legi sau alte acte oficiale. Reprezentantul Austro-Ungariei din 

Bucureşti recomanda, la 2 octombrie 1914, premierului ungar, contele Tisza, să 

obţină adeziunea lui Iuliu Maniu ”lucru care ar fi foarte mult de dorit”184. Liderul 

politic român spera să reducă inflexibilitatea lui Tisza prin presiunea germană astfel 

încât Berlinul să acorde atenţie sporită dezideratelor românilor transilvăneni.  

Membru al delegaţiei care trata şi cu partea germană, Maniu prelungea 

intenţionat discuţiile spre a nu se ajunge la nici un acord, motiv pentru care 

împuternicitul împăratului german avea să întrebe iritat dacă toţi românii erau atât 

de încăpăţânaţi.185 

Nemulţumirea maghiarilor nu a întârziat să apară şi în mai 1915, Iuliu 

Maniu este recrutat la Aiud şi trimis pe front deşi era scutit de serviciul militar în 

calitate de jurist consul al Mitropoliei de la Blaj. În vara anului 1918, pe fundalul 

înfrângerilor suferite de Austro-Ungaria, Maniu, comandant de baterie în regimentul 

14 artilerie, dezertează în favoarea „reprezentării afacerilor externe şi militare ale 

Transilvaniei”186 Din această postură a coordonat în august 1918 circa 160.000 de 

                                                           
181Ibidem, p. 20. 
182Ibidem, p. 24. 
183Ibidem,p. 25. 
184Ibidem, p. 64 
185Ibidem, p. 67. 
186Ibidem, p.69. 
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soldaţi români care au menţinut ordinea publică în Viena unde, datorită grevelor 

generale declanşate inclusiv în rândul poliţiei, era un haos cumplit. În timp ce 

Alexandru. Vaida intervenea în Camera de la Budapesta pentru constituirea 

românilor într-un consiliu Naţional, Maniu devenea preşedintele Comitetului 

Naţional al Românilor din Transilvania şi lua fiinţă, totodată, Senatul Central al 

ofiţerilor şi soldaţilor români prin care forţele militare române se angajau să „refuze 

primirea de ordine de la străini şi să se înroleze într-o armată românească”187.  

Crezul politic al lui Maniu este sublim exprimat în cadrul discursului ţinut 

la Adunarea Naţională de la Alba-Iulia de la 1 decembrie 1918. Cu acest prilej Iuliu 

afirma faptul că „singura noastră forţă, care ne poate ţine în viitor, e aceea provenită 

din unirea tuturor românilor”, „încorporarea Transilvaniei, Banatului şi 

Maramureşului, fără întârziere şi pe veci într-un singur stat al României întregite pe 

tot parcursul ei etnic”188 impunându-se grabnic. Odată cu rezoluţia de la Alba-Iulia, 

Maniu îşi întărea convingerea că noile libertăţi democratice şi condiţii de 

prosperitate oferite românilor deveneau un principiu călăuzitor în guvernarea noii 

Românii. În cadrul discursului rostit, Iuliu mai făcea apel la o largă reformă agrară, 

dezvoltarea comerţului şi a industriei, condiţii de muncă similare cu cele 

occidentale, recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor minorităţilor fără a afecta 

caracterul unitar al statului român.189 După momentul 1 decembrie 1918, 

conducerea Transilvaniei a fost luată de Marele Sfat Naţional Român din rândurile 

căruia s-a ales un Consiliu Dirigent alcătuit din 15 membri ce-l avea ca preşedinte şi 

ministru de interne pe Iuliu Maniu. Din această funcţie conduce cu succes tratative 

cu saşii şi şvabii din Banat în vederea acceptării de către aceştia a unirii cu 

România. Asemenea demersuri urmau liniei politice promovată de Maniu ce 

urmărea preluarea controlului administraţiei Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi 

Maramureşului 

Din anul 1918 şi  până în 1920 când s-a aflat la conducerea Consiliului 

Dirigent a contribuit la introducerea limbii române în administraţie, alungarea 

ultimelor rămăşiţe ale armatei maghiare şi asigurarea ordinii publice. Devenit 

liderul Partidului Naţional Român din 1918 Iuliu Maniu refuză în numele acestui 

partid oferta formării guvernului în anul 1919 alături de liberalii lui Ionel Brătianu. 

Cu acesta din urmă va intra în conflict în 1923 deoarece liderul PNL coordonase 

activitatea privind proiectul Constituţiei Unificăriifără a conlucra cu opoziţia.190 

Începând cu anul 1924 au început negocierile cu preşedintele Partidului 

Ţărănesc din Vechiul Regat, Ion Mihalache, demersuri încununate cu înfiinţarea 

                                                           
187Ibidem, p. 70. 
188Ibidem, p. 74-75. 
189Ibidem, p. 75. 
190Tiu Ilation, Dispariţia elitei de tip vechi în Jurnalul Naţional din 28 noiembrie 2006. 
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Partidului Naţional Ţărănesc la 10 octombrie 1926191. Preşedinte al partidului nou 

înfiinţat devenea Iuliu Maniu, funcţie pe care o va deţine până în 1933 şi o va relua 

în 1937 până la desfiinţarea formaţiunii politice survenită în 1947. Din 10 noiembrie 

1948 P.N.Ţ. este chemat la guvernare Maniu ajungând preşedintele primului guvern 

naţional-ţărănist. Programele iniţiate de liderul P.N.Ţ. vizau: reorganizarea statală, 

încheierea contractului colectiv de muncă, stabilitatea monetară, majorarea 

subvenţiilor acordate bisericilor, construcţia de şosele şi încurajarea pătrunderii 

capitalului străin în economia ţării.192 

Eficienţa programelor P.N.Ţ., care câştigase alegerile din 1929 cu 77,6% 

din voturi, nu a atins punctul maxim datorită crizei mondiale dintre anii 1929-1933. 

Într-o asemenea situaţie Maniu a văzut în revenirea pe tron a prinţului Carol al II-

lea atât o soluţie de ameliorare a instabilităţii în care se afla ţara cât şi un puternic 

susţinător al politicii sale.  Cum Carol renunţase la prerogative în decembrie 1925 

iar conducerea ţării fusese preluată de o regenţă după moartea regelui Ferdinand în 

anul 1927, Maniu coordonează în secret întoarcerea în ţară a prinţului moştenitor 

după moartea regelui.  

Tendinţele autoritare ale regelui Carol al-II-lea, grevele de la Valea 

Prahovei şi Bucureşti au condus la demisia guvernului Maniu la 10 octombrie 1930. 

După doi ani, Maniu revine în fruntea guvernului193 şi începe să adopte măsuri cu 

caracter protecţionist printre acestea numărându-se şi reorganizarea C.E.C.-ului ca 

instituţie publică garantată de stat 194. Anul 1933 aduce demisia lui Iuliu Maniudin 

fruntea PNŢ-ului, în locul său fiind desemnat Alexandru Vaida Voevod şi apoi Ion 

Mihalache. După alţi 3 ani Maniu revine în fruntea partidului şi din această postură 

avea să-i trimită în iulie 1941, generalului Antonescu, o atenţionare epistolară prin 

care critica extinderea operaţiunilor militare ale armatei române dincolo de Nistru şi 

îşi exprima siguranţa într-o victorie a Marii Britanii şi URSS-ului.  

Constituirea guvernului Petru Groza la 6 martie 1945 l-a determinat pe 

Maniu să ia poziţie, el înştiinţând opinia publică internaţională prin ziarele New 

York şi Times că acest guvern pro-comunist era ”detestat în ţară, rebel faţă de rege 

şi totodată în ruptură cu obligaţiunile asumate faţă de Marile Puteri”. Întrucât 

considera că noul guvern nu putea reprezenta cu succes interesele României la 

Conferinţa de Pace, hotărăşte ca diplomaţi români precum Grigore Gafencu, 

Alexandru Cretzianu sau Constantin Vişoianu să facă demersuri paralele cu cele ale 

delegaţiei oficiale „aducând în atenţia Aliaţilor în principal problema Basarabiei şi a 

Bucovinei, precum şi raporturile militare şi economice româno-sovietice”195. 

                                                           
191Partidul Naţional Român lua fiinţă prin fuziunea Partidului Naţional Român cu Partidul Ţărănesc. 
192Ioniţoiu Cicerone, Victimele terorii comuniste. Dicţionar M, Editura Maşina de Scris, p. 53. 
193Maniu revine în fruntea guvernului în octombrie 1932. 
194Ioniţoiu Cicerone, op. cit , p.54. 
195Ibidem, p. 55. 
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Totodată, preşedintele Partidului Naţional Ţărănesc va solicita Comisiei Aliate de 

Control asigurări privind desfăşurarea de alegeri libere iar lui Stalin îi va cere o 

intervenţie promptă întrucât guvernul doctorului Groza aplica represalii împotriva 

adversarilor politici.  

Nemulţumirea faţă de premierul pro-comunist Petru Groza se va concretiza 

în septembrie 1946  în acuzaţia perfect întemeiată că acesta susţinea campania 

electorală a guvernului. O lună mai târziu Iuliu Maniu se angaja public, alături de 

Constantin I.C. Brătianu şi Constantin Titel-Petrescu să lupte împotriva „abuzurilor 

electorale şi a furtului de urne pe care guvernul le pregăteşte pentru alegerile care 

vin”196. În ciuda tuturor demersurilor, acţiunile comuniştilor au făcut aproape 

imposibilă afirmarea listelor de candidaţi, susţinerea programului şi au falsificat 

vădit alegerile parlamentare desfăşurate pe data de 19 noiembrie 1946. Deşi a 

adresat un memoriu Secretarului general al O.N.U., a făcut apel în presa străină la 

ajutorul celorlalte democraţii în vederea înlăturării guvernului şi declarării nule a 

alegerilor, Iuliu Maniu a rămas profund dezamăgit de guvernul „remanierat pe baza 

rezultatelor falsificate”197 În timpul acestui guvern, naţional-ţărăniştii au avut două 

sau trei portofolii iar liberalii, unul singur, „pentru a se reduce popularitatea celor 

două partide după cum se stabilise la Moscova”198 

 În apelul Către Naţiune al PNŢ-ului pe care îl prezida, Maniu denunţa 

măsurile antidemocratice luate de guvernul Groza prin care se numărau suprimarea 

presei  partidelor politice democratice, nerespectarea angajamentelor internaţionale, 

epurarea judecătorilor, militarilor şi a funcţionarilor de stat, încălcarea drepturilor 

individuale şi colective ale românilor. De asemenea, în martie 1949 a cerut sprijin 

reprezentantului american la Bucureşti în vederea răsturnării guvernului pro-

comunist. Tentativele sale nu au fost încununate de succes întrucât nici oficialii 

Statelor Unite ale Americii şi nici cei ai  Marii Britanii nu i-au oferit sprijinul 

solicitat sub pretextul că o asemenea acţiune „ar putea avea efecte imprevizibile 

pentru poporul român"199.  

Andrei Vîşinski impusese guvernului Petru Groza „suprimarea partidelor 

politice istorice prin arestarea, uciderea şi răpirea membrilor lor”200 Ca urmare a 

directivelor primite din martie 1947 au fost arestaţi numeroşi membrii ai partidelor 

politice din opoziţie printre care şi Iuliu Maniu. Despre preşedintele Partidului 

Naţional Ţărănesc, Gheorghe Gheorghiu-Dej avea să afirme încă din 1945 că „la 

Moscova nu se face deosebire între Maniu şi bestia de Antonescu…să nu-şi 

                                                           
196Ibidem, p.55. 
197Ibidem, p. 56. 
198Demetrescu Camil, Note-Relatări, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, p. 399. 
199Ibidem, p. 399. 
200Hossu-Longin Lucia, Memorialul durerii: o istorie care nu se învaţă la şcoală, Editura Humanitas, 

Bucureşti, 2007, p. 118. 
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închipuie că poate să se ascundă sub masca democraţiei”201 De altfel regimul 

comunist sancţiona drastic, cu bătaia sau cu închisoarea orice elogiu adus regelui, 

lui Maniu sau Brătianu. 

Pe data de 14 iulie 1947, cu acordul lui Iuliu Maniu, o parte din fruntaşii 

P.N.Ţ. au încercat să plece din ţară pentru a putea informa opinia publică şi 

oficialităţile internaţionale despre situaţia din România. Grupul a fost repede 

interceptat de Siguranţă, înştiinţată în prealabil de tentativa considerată „act de 

trădare naţională”202 iar  „fugarii”  arestaţi şi trimişi în judecată. La 29 iulie 1947 

Adunarea Deputaţilor adopta moţiunea prin care se dizolva Partidul Naţional 

Ţărănesc al lui Iuliu Maniu. 

Procesul intentat fruntaşilor membrilor P.N.Ţ. s-a desfăşurat în intervalul 29 

octombrie-12 noiembrie 1947 la Tribunalul Militar din Bucureşti iar pe durata lui, 

avocaţii naţional-ţărăniştilor nu au avut acces la dosarele cu învinuiri.203„Lotul” 

PNŢ, în frunte cu Iuliu Maniu, a fost acuzat că este „duşman al poporului român, 

susţinător al imperialismului şi al reacţiunii internaţionale, răspunzător direct de 

instaurarea dictaturii fasciste şi de intrarea României în războiul din Est, fiind o 

organizaţie de spioni şi complotişti care urmăreau salvarea criminalilor de război, 

răsturnarea prin forţă a regimului democratic cu sprijinul direct al unor state străine, 

trădând suveranitatea, libertatea şi independenţa naţională a statului român”204. Iuliu 

Maniu, în special, a fost învinuit că a împiedicat Unirea de la 1918, că a susţinut 

fascismul în perioada interbelică, că l-a susţinut pe generalul Antonescu şi s-a opus 

schimbării politice de la 23 august 1944.205 Cumulul anilor pentru care Iuliu Maniu 

era condamnat era de 104 ani. 

Fruntaşii naţional-ţărănişti au fost transportaţi în închisoarea de la Galaţi în 

vagonul automotor Malaxa iar primirea în penitenciar le-a fost făcută de un medic 

român şi de directorul rus, Erşov. Despre acesta din urmă, Demetrescu avea să 

afirme că s-a dovedit mai uman decât românul Goiciu care, de altfel, l-a acuzat pe 

Erşov că îngăduie „să se pună cartofi în ciorba lui Ilie Lazăr, pedepsit la zeamă”206 

numai pentru că la proces nu s-a dezis de Maniu. Cei judecaţi şi condamnaţi alături 

de Iuliu Maniu erau: Camil Demitrescu, Radu Niculescu Buzeşti, Nicolae 

Carandino şi Ion Mihalache. Toţi mai sus amintiţi alcătuiau aşa numitul „lot” 

Maniu. Pentru toţi aceştia Iuliu Maniu nu a încetat nici un moment să fie „Domnul 

Preşedinte!”207 Venirea acestora la închisoarea din Galaţi a fost urmată de 

                                                           
201Ibidem, p. 117. 
202Stan Apostol, op. cit., p. 75. 
203Hossu-Longin Lucia, op. cit., p. 124 . 
204Ioniţoiu Cicerone, op. cit, p. 58. 
205Ibidem, p. 57. 
206Demetrescu Camil, op. cit., p. 414. 
207Hossu-Longin Lucia, op. cit., p.125. 
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cimentuirea marginilor ferestrelor după ce în prealabil fuseseră bătute în cuie pentru 

a nu mai putea fi vreodată deschise. 

Începând cu data de 14 noiembrie 1947 Maniu a ocupat una din cele 

treisprezece camere de la parter. Celula era izolată de cele ale restului deţinuţilor 

printr-o celulă rezervată exclusiv gardianului de zi şi a celui de noapte. Celula lui 

Iuliu, ca de altfel şi restul celulelor, avea zidurile scorojite şi impregnate cu 

umezeală, o lungime de 7 m, o fereastră mică, fără geamuri, două paturi iar salteaua 

prezenta „pete de sânge şi altele dezgustătoare. Uşa de grinzi bătută în drugi de vreo 

cinci-şase centimetri grosime, ferecată cu zăvor. Vizeta zăbrelită.”.208 

 Aripa închisorii în care erau cazaţi nu avea o legătură funcţională cu restul 

închisorii. Pentru a evita comunicarea cu exteriorul li s-a interzis până şi duşul 

săptămânal, cantitatea de apă alocată pentru băut, spălat sau clătirea rufelor fiind de 

300-400 g zilnic. Deţinuţilor li s-a oferit la început posibilitatea de a se plimba în 

curtea penitenciarului câte un sfert de oră sub supravegherea gardianului însă fără 

opriri sau priviri spre clădire.209 Periodic Maniu şi ceilalţi naţional-ţărănişti primeau 

vizite din partea directorului închisorii şi altor cadre. Iniţial comunicarea prin 

alfabetul Morse i-a ajutat pe deţinuţi să nu simtă trecerea grea a timpului, ulterior 

însă, interceptarea acestora de aparatele de recepţie situate la etajul superior al 

aripii, a atras reticenţa deţinuţilor.210 Comunicare deţinuţilor prin Morse cu Iuliu se 

făcea însă mai greu şi mai rar din pricina vârstei înaintate a acestuia care, în 

momentul formulării sentinţei avea 74 de ani. Singurătatea din celulă se conjuga şi 

cu tonul extrem de jos pe care gardienii îl utilizau în răspunsurile lor şi cu grija 

deosebită în servirea mesei astfel încât nici lingura să nu producă zgomot.211 

Nicolae Carandino, membru al lotului Maniu constată cum treptat în apa şi 

alimentele care le erau servite li se administrau depresive şi excitante cu scopul 

prăbuşirii sistemului nervos.212 

 Ajuns la venerabila vârstă de 75 de ani, Iuliu Maniu „nu a şovăit şi nu s-a 

închinat chiar dacă fizicul nu-i mai rezista”213. Când pe 7 mai 1949 Demitrescu 

reuşeşte să obţină, prin omenia unui gardian, o scurtă întrevedere cu preşedintele 

naţional-ţărănist constată îmbătrânirea precoce a acestuia cu parul albit214 şi crescut 

semnificativ, ca de altfel şi barba. Bolnav, de fiecare dată la ora 17 aiurea spunând 

„Domnule director, vii sau nu vii?”215 

                                                           
208Demetrescu Camil, op. cit.,  p.411. 
209Carandino Nicolae, Nopţi albe şi zile negre. Memorii, Editura Eminescu, Bucureşti, 1992, p.315. 
210Ibidem, p. 318. 
211Ibidem, p. 320. 
212Ibidem, p. 321. 
213Demetrescu Camil, op. cit., p. 404. 
214Camil Demetrescu face această constatare plin de uimire întrcât la intrarea în închisoare Iuliu Maniu 

nu avea niciun fir de păr alb. 
215Demetrescu Camil, op. cit., p. 405. 
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Cel care altădată conducea autoritar, dar în manieră politicoasă, consiliile de 

miniştri („Rog respectuos pe primul ministru…”)216, avea o prezenţă intimidantă, se 

retrăgea şi intervenea cu mult tact în discuţii, era „acum cu genunchii la gură, 

tremurând de frig, cu lacrimi pe obraz, era o ruină”217. Privind critic asupra lui şi 

asupra întâmplărilor survenite dinainte de încarcerare, Iuliu Maniu avea să afirme 

cu tărie că nu este decât unul dintre ceilalţi învăţaţi ai partidului, alţii fiind mai 

talentaţi şi mai erudiţi decât el218.  

De o veritabilă stăpânire de sine a dat dovadă Maniu când, în închisoarea de 

la Galaţi, toţi cei alături de care fusese condamnat, au fost deposedaţi până şi de 

ceasurile de mână. Acest fapt a declanşat o puternică avalanşă de întrebări adresate 

gardienilor pentru a cunoaşte ora exactă. Pentru a nu oferi gardienilor prilej să ofere 

replici de tipul „Ce? Aveţi vreo întâlnire?”sau  „Dar ce? Vă pleacă trenul?”, Iuliu 

Maniu întreba numai de două ori pe zi. El însuşi motiva că ora exactă îi era necesară 

în aprecierea momentului „când începe şi se sfârşeşte gimnastica mâinilor şi 

picioarelor” recomandată de bunul său prieten, doctorul sibian Marius Sturdza, în 

vederea „combaterii anchilozei". Odată unul dintre gardieni şi-a manifestat 

aprecierea la adresa lui Maniu prin afirmaţia „Domnule, numai Domnul Maniu se 

poate stăpâni!”219 

Pe data de 14 august 1952, conducătorii naţional-ţărănişti au fost 

transportaţi la Sighet într-un vagon dublu ermetic închis. Pe parcursul călătoriei, 

Iuliu Maniu, Ilie Lazăr şi Ion Mihalache au fost pătraţi în compartimente separate 

de cele ale restului deţinuţilor.  

Starea lui Iuliu Maniu se înrăutăţea considerabil220 pe fondul subalimentaţiei 

şi a frigului, ajungând treptat  să nu se mai poată hrăni singur şi să 

paralizeze.221Nicolae Carandino afirma despre Maniu că „la cei aproape 80 de ani ai 

săi se afla în imposibilitatea de a se sluji, trebuia îngrijit ca un copil însă starea de 

neputinţă fizică nu-i influenţa însă în nici un fel moralul”222. Lui Carandino i se va 

propune să-l îngrijească pe Maniu  pe care-l află  „slab şi epuizat”223. Cu acest prilej 

Iuliu Maniu îi comunică verbal noului său coleg de celulă, testamentul şi îşi 

împărtăşeşte regretul de a-i fi nedreptăţit pe Constantin Stere şi Grigore Iunian. 

Paralizia îl cuprinde din ce în ce mai mult. Prin intermediul lui Nicolae Carandino, 

în perioada de dinaintea sfârşitului  a învăţat rugăciunile catolice elementare. 

                                                           
216Ibidem, p. 404. 
217Ibidem, p. 405. 
218Ibidem, p. 406. 
219Ibidem, p.407. 
220Carandino Nicolae, op.cit., p.338. 
221Hossu-Longin Lucia, op. cit., p. 126. 
222Carandino Nicolae, op. cit., p. 339. 
223Ibidem, p. 343. 
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Pe data de 5 februarie 1953, directorul închisorii din Sighet anunţa la 

Bucureşti moartea omului politic cu un rol marcant în lupta de emancipare naţională 

a românilor din Transilvania şi făurirea României Mari, fost prim-ministru224 şi lider 

al Partidului Naţional Ţărănesc, Iuliu Maniu, prin cuvintele „În camera 3 s-a stins 

becul!”225. A fost aruncat într-un sac în groapa comună din cimitirul săracilor, nici 

până în prezent nefiindu-i identificate osemintele pământeşti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
224Iuliu Maniu a deţinut functia de premier în următoarele intervale: noiembrie 1928-ianuarie 1930, 

iunie-octombrie 1930, octombrie 1932-ianuarie 1933. 
225Hossu-Longin Lucia, op. cit., p. 127. 
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IULIU MANIU 

 

 
     Elev Leonard RĂDULESCU,  

L.T. „C-tin Cantacuzino”, Băicoi, Prahova 

    coordonator: prof. Mădălina Dinu-Pătrașcu  

 

 
 Iuliu Maniu s-a născut la 8 ianuarie în 1873, la Şimleul Silvaniei, în familia 

unui magistrat cu numele de Ioan Maniu, ce era căsătorit cu Clara Coroianu. A avut 

9 fraţi, însă patru dintre aceştia nu au ajuns la vârsta maturităţii, decedând la vârste 

fragede. Dintre cei rămaşi în viaţă s-au remarcat fratele Cassiu, în calitate de 

publicist şi profesor de teologie, Cornelia devenită ulterior „sora Cecilia“, 

aparţinând ordinului surorilor franciscane, care a întemeiat un orfelinat la Şimleul 

Silvaniei şi Elena (căsătorită cu profesorul dr. Ioan Pop al Seminarului Teologic din 

Gherla).  

 Familia sa dinspre tată era coborâtoare din neamul „Man“, un strămoş al 

acestora fiind menţionat într-o diplomă de împroprietărire datată la 1699. Un rol 

important în educaţia şi dezvoltarea tatălui său l-a avut unchiul acestuia, Simion 

Bărnuţiu, participant la evenimentele de la 1848. În acelaşi timp, mama era fiica lui 

Iuliu Coroianu, un alt important luptător pentru emanciparea românilor din 

Transilvania.  

 Studiile şcolii primare din Blaj au fost urmate de absolvirea liceului calvin 

din Zalău şi apoi de studii universitate de drept la Cluj, Budapesta şi Viena, avându-

i colegi, printre alţii, pe Edvard Beneş şi Elie Cristea (viitorul patriarh Miron 

Cristea).226 

 Pentru a înţelege mediul în care a trăit şi s-a dezvoltat tânărul Maniu, ar 

trebui să ne întoarcem în timp şi să aruncăm o privire de ansamblu asupra situaţiei 

românilor transilvăneni în a doua jumătate a secolului XIX.  

 În 1867 s-a încheiat acordul privind constituirea monarhiei dualiste austro-

ungare. Temându-se de agitaţiile naţionale din Imperiul Habsburgic, împăratul 

Franz Joseph a realizat un compromis primind şi funcţia de rege al Ungariei. 

Imperiul era împărţit într-un stat cu două capitale, două structuri politice diferite şi 3 

ministere comune: finanţe, externe şi război. În acelaşi timp, cele două state îşi 

partajau autoritatea în două părţi ale imperiului: Cisleitania, cu capitala la Viena (îi 

cuprindea printre alţii şi pe românii din Bucovina) şi Transleitania cu capitala la 

Budapesta (sub autoritatea căreia se aflau Transilvania, Maramureşul şi Banatul). În 

                                                           
226 Apostol Stan, Iuliu Maniu, Biografia unui mare român, Bucureşt, Ed. Saeculum 1997,  p. 9. 
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aceste condiţii, situaţia românilor din Transilvania devenea cu atât mai tragică în 

măsura în care, la începutul anilor 60, beneficiaseră de o serie de drepturi politice, 

întrucât alcătuiau majoritatea în Dieta Transilvaniei. Integrarea în totalitate a 

Transilvaniei la Ungaria a fost urmată şi de restrângerea drepturilor de utilizare a 

limbii române în şcolile de stat, justiţie şi administraţie. Rezistenţa românilor s-a 

manifestat prin adoptarea a două direcţii: pasivismul – refuzul oamenilor politici de 

a colabora cu autorităţile ungare şi activismul – implicarea în viaţa politică cu 

scopul de a obţine treptat concesii din partea statului ungar. Acţiunile au luat forma 

unor manifeste şi memorii adresate Vienei sau a constituirii unor formaţiuni 

politice.  

Dintre documentele ce revendicau drepturile naţiunii române putem enunţa: 

Pronunciamentul de la Blaj din 1868 şi Memorandumul din 1892. Principalele 

partide politice au fost: Partidul Naţional al Românilor din Banat şi Ungaria şi 

Partidul Naţional Român din Transilvania. În 1881 cele două s-au unit sub numele 

de Partidul Naţional Român din Transilvania. Obiectivele acestuia erau: 

recâştigarea autonomiei Transilvaniei, introducerea prin lege a dreptului de folosire 

a limbii române în toate ţinuturile locuite de români, atât în administraţie cât şi în 

justiţie, autonomia bisericilor şi a şcolilor confesionale, acordarea votului universal, 

lupta împotriva politicii de maghiarizare promovată de guvernanţii de la Budapesta.  

 Debutul politic al lui Maniu survine astfel în 1891, când se afla printre 

susţinătorii replicii date de către omul politic Aurel C. Popovici, ca răspuns la 

adresa tineretului universitar ungar, ce urmărea să justifice pactul dualist. Popovici 

susţinea prin aceasta vechimea românilor, majoritatea lor în Transilvania, precum şi 

ilegitimitatea actului de alipire la Ungaria. Un an mai târziu, îl regăsim în fruntea 

Societăţii Academice Petru Maior, în calitate de preşedinte al acesteia, organizând 

primirea autorilor Memorandumului din 1892 în Viena.227 În acelaşi an, trece 

clandestin graniţa pentru prima dată în România, luând parte la Congresul 

studenţilor români de la Roman.  

 Arestarea autorilor Memorandumului a fost urmată de închiderea lor la 

Vácz. Deosebit de relevantă a fost susţinerea lui Maniu pentru unchiul său, Ion 

Raţiu, atât prin vizite la închisoare, cât şi printr-o lungă corespondenţă cu acesta.  

 Absolvirea studiilor a fost urmată de ocuparea funcţiei de jurisconsult al 

Mitropoliei Române Unite de la Blaj, în 1898, cu un an în urmă fiind ales, la numai 

24 de ani, în Comitetul Partidului Naţional Român.  

 În 1904, Maniu candidează pentru prima dată în circumscripţia Vinţu de Jos 

din Alba, însă pierde. Totuşi, un an mai târziu a fost ales cu un număr de 558 de 

voturi. Maniu a încercat să acţioneze pentru apropierea politicienilor de la Viena de 

                                                           
227 Ioan Scurtu, Iuliu Maniu –omul politic, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1995, p. 12 . 
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lupta românilor pentru identitate în cadrul Ungariei. Deosebit de relevante au fost 

discursurile lui Maniu în Parlamentul de la Budapesta. Apărând în ipostaza de 

orator, vorbea în numele „Partidului naţionalităţilor“, o alianţă a grupului de 

parlamentari români, slovaci şi sârbi, care strânseseră rândurile în vederea unei 

acţiuni coordonate.  

 Primul discurs, în 21 mai 1906, a fost întâmpinat cu peste 50 de întreruperi 

şi acuzaţii de trădare din partea parlamentarilor maghiari. Cu ocazia acestuia, Maniu 

cerea respectarea unei autonomii mai largi a popoarelor, după modelul croat (croaţii 

beneficiind de o serie de drepturi suplimentare în raport cu restul naţionalităţilor 

ataşate monarhiei ungare). Prin al doilea discurs, rostit în 1908, Iuliu Maniu critica 

distrugerea crucii lui Avram Iancu şi a pietrei de pe Câmpia Libertăţii din Blaj de 

către un grup de extremişti maghiari. La replica unui deputat maghiar că „România 

era un mic stat balcanic zdrenţuit“, Maniu a replicat că „Nu este zdrenţuit, ci 

sfâşiat“228. Un alt discurs, din data de 16 februarie 1909, manifesta opoziţia 

liderului român faţă de introducerea comenzilor în limba maghiară în armata austro-

ungară.  

 Lupta pentru emancipare a românilor din Ardeal nu a avut însă un caracter 

unitar. Au existat mai multe puncte de vedere în privinţa atingerii obiectivelor 

naţionale. Trebuie remarcat printre acestea ideea federalizării imperiului, enunţată 

de politicianul român Aurel C. Popovici. Aceasta presupunea realizarea unui stat 

bazat pe o largă autonomie internă, în cadrul monarhiei habsburgice. Proiectul său a 

fost expus în lucrarea „Statele Unite ale Austriei Mari“, apărută în 1906 la Leipzig. 

Printre susţinătorii proiectului s-au numărat şi Franz Ferdinand, celebrul moştenitor 

al tronului, care va fi asasinat în 1914, la Sarajevo. La 28 februarie 1907, 

politicianul român Al Vaida a fost primit de către Franz Ferdinand la palatul 

Belvedere. În timpul întrevederii, arhiducele îi înfăţişează profunda lui nemulţumire 

faţă de dominaţia maghiară asupra celorlalte naţionalităţi din imperiu. Într-o a doua 

audienţă, Vaida afirma că românii ar fi primit încurajări chiar din partea regelui 

Carol I pentru realizarea unei confederaţii. O astfel de structură putând aduce în 

cadrul ei chiar şi România.229 Poziţia lui Maniu referitoare la acest proiect poate fi 

clarificată în iunie 1909, atunci când se afla printre cei care trimiteau lui Brătianu un 

Aide-Memoire. Prin acesta se confirma fidelitatea politicienilor români faţă de 

Bucureşti, în ciuda tratativelor cu Viena. Alegerile din 1910 au reprezentat un mare 

eşec pentru Partidul Naţional Român – din 15 deputaţi, românii nu reuşeau să mai 

aleagă decât 5.  

 Rezultatul alegerilor a fost pus şi pe seama comiterii unor acte de violenţă 

din partea administraţiei maghiare în ziua alegerilor. Maniu a încercat să informeze 

                                                           
228 Apostol Stan, op. cit., p. 23.  
229 Ibidem, p.27. 
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opinia internaţională de realităţile politice transilvănene printr-o scrisoare expediată 

ziaristului britanic Seaton Watson. Prietenia cu acesta a determinat şi tentativa 

susţinerii unei bănci transilvănene româneşti cu capital englez, în pofida uneia 

maghiare ce beneficia din plin de capital german şi francez.230Apropierea iminentă a 

războiului, cât şi dorinţa de impunere a votului universal de către puterea de la 

Viena i-au determinat pe maghiari să reconsidere relaţiile cu populaţia românească a 

Transilvaniei. În aceste condiţii, Maniu încearcă să impună la Arad un punct de 

vedere asupra pretenţiilor românilor pentru realizarea unei înţelegeri între cele două 

naţionalităţi (acordarea de drepturi şi libertăţi românilor şi recunoaşterea Partidului 

Naţional Român ca organism politic). Nerecunoaşterea acestor doleanţe a dus 

inevitabil la eşecul negocierilor.  

 Începutul Primului Război Mondial regăsea populaţia românească 

transilvăneană într-o poziţie ambiguă, între participarea la război alături de 

monarhia habsburgică şi fidelitatea faţă de România. În faţa ideilor federale ale lui 

Aurel C. Popovici şi şantajării lui Al Vaida cu un proces de înaltă trădare, cei doi au 

semnat declaraţii de loialitate faţă de imperiu. Primul ministru maghiar, contele 

Tisza încerca să îl determine pe Maniu să semneze un act de loialitate, în ideea 

atragerii României în război de partea Puterilor Centrale.  

 Dezinformările maghiare asupra populaţiei româneşti privind iminenţa 

intrării în război a României s-au concretizat şi prin falsificarea unei scrisori a lui 

Carol I ce ar fi arătat mobilizarea armatei române în favoarea unui război alături de 

Puterile Centrale.231 În faţa acestor presiuni, Iuliu Maniu a încercat să ajungă la 

Bucureşti pentru a preciza românilor din ţară cauzele fenomenului loialităţii însă a 

fost oprit. Tentativa a fost urmată de o întrevedere cu omul politic român Constantin 

Stere, la Braşov. În faţa convingerilor lui Constantin Stere, privind o acţiune 

comună împotriva Rusiei, Maniu îi împărtăşeşte credinţa sa în prăbuşirea monarhiei 

austro-ungare la sfârşitul războiului. În luna mai a anului 1915, în ciuda funcţiei de 

jurisconsult, Maniu a fost recrutat la Aiud. După încorporare, a urmat timp de şase 

luni Şcoala de ofiţeri din Sibiu, apoi a fost trimis pe frontul din Italia, unde a luat 

parte la luptele din regiunea Piave, cu gradul de sublocotenent. 

  În 1918, îl regăsim în calitate de comandant de baterie în regimentul 14 

Artilerie. Pe fondul dezmembrării monarhiei habsburgice şi a unui haos produs în 

tranşee odată cu revoluţia bolşevică, Maniu dezertează de pe front, iar la data de 12 

octombrie 1918 îl regăsim la Oradea. Acesta este locul unde Comitetul Executiv al 

Partidului Naţional Român a adoptat Declaraţia prin care se exprima hotărârea 

naţiunii române de a se aşeza printre naţiunile libere în temeiul dreptului popoarelor 

la autodeterminare. La sfârşitul lunii octombrie, îl regăsim la o reuniune a ofiţerilor 
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români din armata austro-ungară, la restaurantul Dreher Park din Schönbrunn. Cu 

această ocazie, a fost întemeiat Comitetul Naţional al Românilor din Transilvania, 

în cadrul căruia Maniu a ocupat funcţia de preşedinte. Evenimentul a fost urmat de 

constituirea unui Senat Central. Soldaţilor şi ofiţerilor români li se impuneau 

următoarele îndatoriri: subordonarea faţă de superiorii militari români şi jurământul 

pentru steagul tricolor. Maniu îi cerea generalului Stäger-Steiner transferarea 

formală a comenzii asupra regimentelor româneşti către Sfatul Militar Român. 

Generalul Ion Boeriu a primit astfel funcţia de comandat al tuturor unităţilor 

româneşti. Reşedinţa Comitetului Naţional Român a fost stabilită în clădirea 

Ministerului de Război al Austriei. Sediul cazărmii Franz Ferdinand a arborat 

tricolorul românesc. O altă delegaţie a Comitetului Naţional Român a fost trimisă la 

Praga, unde 1000 de soldaţi au ajutat Consiliul Naţional Cehoslovac să menţină 

ordinea publică. La data de 31 octombrie 1918, a luat fiinţă la Budapesta Consiliul 

Naţional Român Central(CNRC), mutat peste câteva zile la Arad, în casa lui Ştefan 

Cicio Pop. Iuliu Maniu a rămas la Viena, unde a acţionat pentru trimiterea unor 

ofiţeri români din fosta armată austro-ungară în Transilvania, cu scopul de formare 

a unor Gărzi Naţionale ce urmau să slujească consiliului. Un rol important în aceste 

zile l-a avut şi reintrarea armatei române în război, trecerea Carpaţilor pentru a doua 

oară, ce reprezenta manifestarea în continuare a dorinţei de unire a românilor din 

Vechiul Regat cu Transilvania.  

 Armistiţiul de la Belgrad între Antantă şi guvernul ungar, semnat la 13 

noiembrie, stabilea linii de demarcaţie de-a lungul râului Mureş. Într-un memoriu de 

protest adresat Franţei pe 22 noiembrie/11 decembrie, Maniu aprecia că armistiţiul 

împărţea naţiunea română din Transilvania şi Ungaria în două părţi, ceea ce agrava 

enorm dificultăţile în acţiunea de renaştere naţională. Linia de demarcaţie a fost 

mutată mai târziu de-a lungul căii ferate Satu Mare-Oradea-Arad. La data de 10 

noiembrie CNRC comunica Ungariei decizia de a prelua sub autoritatea sa 

guvernarea Transilvaniei. A doua zi împăratul Carol I Habsburg abdică. 

Întrevederile dintre Maniu şi ministrul naţionalităţilor maghiare Iászi Oszkar aveau 

la bază reglementarea raporturilor între cele două naţionalităţi. În timp ce Iászi 

Oszkar pretindea realizarea unei confederaţii transilvănene, după model elveţian, 

Maniu îi răspundea că doreşte despărţirea totală a Transilvaniei de Ungaria. În 

aceeaşi zi, CNRC lua decizia de convocare a Adunării Naţionale de la Alba Iulia. 

Discursul liderului politic din cadrul adunării de la 1 decembrie exprimă 

ataşamentul pentru valorile democratice: „Noi, onorată Adunare Naţională, privim 

în înfăptuirea unităţii noastre naţionale un triumf al libertăţii omeneşti. Noi voim să 

întronăm pe aceste plaiuri libertatea tuturor neamurilor şi a tuturor cetăţenilor (...) 

Noi nu vrem să verse nimenea lacrimile pe care le-am vărsat noi atâtea veacuri şi 

nu voim să sugem puterea nimănui, aşa a cum a fost suptă a noastră veacuri de-a 

rândul. Rog onorata Adunare Naţională să primească proiectul nostru de Rezoluţie, 



 
302 

 
 

 

 

 

pentru a întemeia pentru vecie România unitară şi mare şi de a se înstăpâni pentru 

todeauna  adevărată democraţie şi deplină dreptate socială.“  

 Perioada ce a urmat nu a reprezentat însă sfârşitul greutăţilor pentru 

România. Conflictele regionale cu Ungaria, condusă de guvernul comunist al lui 

Bela Kun, urmate de ocuparea Budapestei de către armata română, la 4 august 1919, 

au determinat continuarea existenţei unui Consiliu Dirigent al Transilvaniei. Maniu 

ocupa funcţia de preşedinte al acestuia, echivalentă cu cea de guvernator. El s-a 

pronunţat împotriva dizolvării acestuia după război, astfel că, la data de 10 aprilie 

1920 când acesta şi-a încheiat existenţa, marele om politic român declara: „În dorul 

şi năzuinţa de a contribui din toate puterile şi cu toate mijloace la închegarea 

sufletească a întregului neam românesc predau puterea publică şi de guvernare 

guvernului regal din Bucureşti.“232 A fost încarcerat la închisoarea Sighet unde a și 

murit. 
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