CAPITOLUL III

SOCIETATE, ECONOMIE, CULTURĂ
Instituţiile juridice în perioada comunistă
Măcinate de perioada de dictatură anterioară preluării puterii de către regimul
comunist, instituţiile juridice ale statului de drept au suferit lovitura decisivă odată cu
instaurarea regimului comunist. La nivel legislativ, această perioadă a coincis cu mutaţii
semnificative la nivelul principiilor de drept şi al rolului justiţiei în societate. Domnia
legii a fost rapid înlocuită cu o politică a abuzului, iar independenţa justiţiei cu supunerea
sa faţă de forţele politice.
Procesul de supunere a justiţiei începe imediat după preluarea puterii politice de către
comunişti, acesta fiind unul dintre obiectivele prioritare ale noului regim. Instanţele de
judecată au fost subordonate, succesiv, prin legea din 31 martie 1945 privind judecarea
criminalilor de război – care stabilea că, în compunerea unui complet de judecată vor
intra 2 judecători profesionişti şi 7 reprezentanţi ai poporului – şi prin legea de organizare
a justiţiei din 24 noiembrie 1947, care extindea acest mod de formare a completului de
judecată. Opera de anulare a independenţei instanţelor de judecată a fost completată
printr-o puternică epurare a corpului judecătorilor şi prin desfiinţarea principiului
inamovabilităţi, astfel încât cariera judecătorilor se afla în puterea executivului. De altfel,
în textul legii se afirma explicit: „judecătorii trebuie să apere interesele clasei muncitoare,
să protejeze noua democraţie şi să pedepsească inamicii poporului”. Această nou formă
de justiţie, l-a făcut pe ministrul de Interne să afirme că „sprijinindu-se pe instituţia
asesorilor populari ce au la baza lor Constituţia şi legile ce decurg din ea (justiţia, n. n.),
loveşte cu necruţare nu numai în oficinele de spionaj şi în bandele de complotişti, dar şi
în acele elemente exploatatoare care vor să împiedice construirea socialismului”1.
Ulterior, în 1948, toţi avocaţii au fost excluşi din barouri, fiind ulterior reprimiţi doar
aceia care au primit aprobare din partea unor comisii dominate de comunişti, fapt care a
condus la reducerea numărului acestora la sub 20 de procente din numărul anterior
epurării.
Acest proces a continuat cu elaborarea Constituţiei din 1948, urmată de cea din 1952
şi de cea din 1964, cu modificarea legislaţiei penale începând cu 1948 şi a celorlalte
izvoare principale ale dreptului. Tot acest ansamblu, instituit rapid, din primii ani ai
preluării puterii, a permis instaurarea terorii ca politică de stat.
Caracterele generale ale legislaţiei comuniste
Legislaţia comunistă a adus în lumea juridică românească un set de caracteristici care
lipsesc, în mod normal, unui sistem legislativ. Aceste caracteristici sunt relativ

numeroase, însă unele dintre ele sunt grăitoare pentru a justifica lipsa de legitimitate,
juridic vorbind, a regimului comunist şi consecinţelor produse de acesta.
Caracterul de clasă al legislaţiei emise în perioada comunistă este una din aceste
trăsături. Întreaga legislaţie represivă a primilor ani de comunism a fost construită pe
ideea de luptă de clasă, în condiţiile în care mare parte din normele juridice aplicabile
erau îndreptate făţiş sau nu contra unor întregi grupuri sociale. Se pot identifica extrem de
multe norme juridice, majoritatea cu caracter represiv, care stabilesc diverse sancţiuni ori
impun interdicţii unor categorii determinate de persoane, identificate ca grupuri:
chiaburii, foştii proprietari de întreprinderi etc. O astfel de caracteristică este de
neacceptat într-un stat de drept, întrucât impune o legislaţie discriminatorie, ce violează
orice principiu de drept, precum şi norme de jus cogens ale dreptului internaţional.
Caracterul complet discriminatoriu al legislaţiei represive poate fi uşor ilustrat printrun singur exemplu: prin Ordinul nr. 100 al Direcţiei Cabinet din 3 aprilie 19502 din
Securitatea Poporului, în acord cu teza „ascuţirii luptei de clasă”, se arăta că „duşmanul
de clasă din ţara noastră, fabricanţii şi moşierii expropriaţi, bancherii şi marii negustori,
elemente deblocate şi epurate din aparatul de stat şi chiaburii, slugi ale imperialismului,
caută prin orice fel de mijloace ca: zvonuri alarmiste, injurii, manifestări rasiale şi şovine,
instigări, misticism religios, mergând până la acte de teroare, sabotaj, diversiune, să
creeze agitaţie, să alarmeze populaţia, să îndemne la nesupunere, să împiedice construirea
socialismului”. Fireşte, era vizat „duşmanul de clasă”, aşa cum era definit în preambulul
Ordinului nr. 100. Intrau în atenţia organelor represive cei care „lansează sau răspândesc
zvonuri alarmiste tendenţioase, duşmănoase, ascultă şi difuzează propaganda deşănţată a
posturilor de radio imperialiste, toţi cei care aduc injurii PMR, conducătorilor săi”, ca şi
URSS-ului şi lui Stalin. De asemenea, erau pasibili de internarea în lagăr cei ce
frecventează „bibliotecile, concertele şi în general manifestările propagandistice ale
legaţiilor imperialiste” sau întreţin legături cu funcţionarii lor şi familiile acestora,
instigatorii la „manifestări rasiale şi şovine” şi la nesupunere şi neexecutare „în contra
măsurilor guvernului”. Astfel, denigrarea sau împotrivirea la colectivizare, colectări,
planurile de însămânţări şi comasări, prozelitismul religios, transmiterea de ştiri
„tendenţioase, alarmiste, duşmănoase prin corespondenţă internă sau externă” atrăgea
trimiterea în lagăr. Aceeaşi măsură privea şi „elemente cu un trecut reacţionar cunoscut
sau foştii exploatatori care ocupă încă în producţie posturi de răspundere”3.
Caracterul secret al legislaţiei represive este o altă trăsătură care îndepărtează
legislaţia comunistă, în special cea din primii ani ai deceniului al VI-lea, de ideea de stat
de drept. Caracterul public al oricărei legi, tradus în noţiunea de accesibilitate a normei
juridice, este unul dintre elementele esenţiale ale acesteia. În lipsa posibilităţii de a
cunoaşte legislaţia represivă, persoanele au fost condamnate ori sancţionate cu măsuri
privative de libertate, fiind astfel deschisă calea abuzurilor, cu atât mai mult cu cât multe
din aceste măsuri au fost aplicate de către organe ale puterii administrative – de regulă,
cele de miliţie şi de securitate. Caracterul secret al unei importante părţi a legislaţiei
represive a fost determinat şi de faptul că statul român ratificase o mulţime de tratate
internaţionale, inclusiv cele privind protecţia unor drepturi fundamentale.

Astfel au fost Decretul nr. 62 din februarie 1955, care a „completat” Codul penal cu
art. 1931. În textul acestui articol era incriminată „activitatea intensă contra clasei
muncitoare sau a mişcării revoluţionare, desfăşurată într-un post de răspundere în
aparatul de stat sau într-un serviciu secret pe timpul regimului burghezo-moşieresc”,
pedepsită cu temniţă grea pe viaţă şi confiscarea totală a averii. Tot un caracter secret a
avut şi Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1154, privind „domicilierea în centrele
aglomerate”. La art. 2 se arăta că se pot stabili în oraşe „angajaţii organelor şi instituţiilor
de stat”, ai întreprinderilor şi organizaţiilor obşteşti, militarii mutaţi în interes de serviciu
şi descendenţii acestora, numai în baza obţinerii unei repartiţii de locuinţă şi a unei vize
de mutare eliberată de Miliţie4. Această hotărâre a fost completată ulterior. Astfel, la 22
august 1952 se aproba o nouă hotărâre a Consiliului de Miniştri pentru înfiinţarea
coloniilor de muncă, a domiciliului de muncă şi a batalioanelor de muncă. HCM
1554/1952 este însă mult mai elaborată, cuprinzând 20 de articole structurate pe cinci
capitole. Purtând menţiunea „nepublicată”, acest text de lege secret a constituit baza
măsurilor aşa-zis administrative luate până în 1954 la abrogarea sa. În privinţa
dislocărilor, se motiva că acestea s-au decis „pentru a uşura supravegherea activităţii
elementelor duşmănoase şi străine de clasa muncitoare şi pentru a curăţi cele mai
importante centre vitale ale ţării de elementele duşmănoase” (art. 1)5.
Exemplele ar putea continua, însă ar fi inutil. Caracterul secret al legislaţiei indică
nivelul de ipocrizie în materie legislativă atins de către regim, prin încercarea de a
ascunde legislaţia represivă a epocii propriei populaţii ori cancelariilor străine, creându-şi
astfel un alibi de imagine şi lăsând senzaţia că măsurile represive care s-au luat de-a
lungul timpului reprezentau o iniţiativă locală a unor autorităţi represive, nu politica
statului comunist.
Prin publicarea unor decrete, hotărâri ale Consiliului de Miniştri şi ale MAI sau
simple decizii ministeriale ale şefilor Securităţii, în baza cărora sute de mii de oameni au
fost afectaţi de internarea în lagăre, deportări, fixarea de domiciliu obligatoriu sau
confiscări de bunuri, fără ca toate aceste victime să fi făcut obiectul unei decizii
judecătoreşti în acest sens, regimul de la Bucureşti ar fi dezvăluit astfel mijloacele
represive de multe ori cu un caracter vădit arbitrar prin care îşi asigura stabilitatea.
Sistemul ar fi fost nevoit astfel să se liberalizeze sau, în caz contrar, mai ales în noul
context internaţional al primilor paşi de „dezgheţ” a relaţiilor est-vest, România,
semnatară a Convenţiei de la Geneva şi admisă în 1955 ca membru al Naţiunilor Unite, ar
fi fost pusă într-o situaţie delicată6. Din aceste motive, asupra unei bune părţi a legislaţiei
represive care a stat la baza acţiunilor Securităţii s-a păstrat un secret desăvârşit.
Caracterul ideologic al legislaţiei este evident pentru oricine parcurge constituţiile
comuniste, care au fost utilizate nu atât pentru a regla raporturile dintre instituţiile statului
şi a stabili drepturile fundamentale, ci pentru a afirma principii de natură politică. Această
trăsătură conduce la faptul că regăsim în actele fundamentale ale României din acea
vreme formulări care astăzi par hilare şi care, juridic vorbind, nu pot fi socotite norme
juridice, ci cel mult declaraţii politice, al căror loc nu este într-un text de lege. Exemplele
perfecte sunt art. 7 din Constituţia din 1948 – „Bunurile comune ale poporului constituie
temelia materială a propăşirii economice şi a independentei naţionale a Republicii

Populare Române”, art. 12 din acelaşi act – „Munca este factorul de baza al vieţii
economice a Statului. Ea este o datorie a fiecărui cetăţean. Statul acordă sprijin tuturor
celor ce muncesc, pentru a-i apăra împotriva exploatării şi a ridica nivelul lor de trai” sau
art. 23 din actul fundamental – „Statul încurajează şi sprijină dezvoltarea ştiinţei şi a artei
şi organizează institute de cercetări, biblioteci, edituri, teatre, muzee, conservatoare”. În
mod identic, Constituţia din 1952 conţine cel puţin la fel de multe articole declarative
care expun idei „înălţătoare” fără nici un fel de finalitate juridică, cum ar fi art. 3 –
„Republica Populară Română s-a născut si s-a întărit ca rezultat al eliberării ţării de către
forţele armate ale Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de sub jugul fascismului şi de
sub dominaţia imperialistă, ca rezultat al doborârii puterii moşierilor şi capitaliştilor de
către masele de la oraşe şi sate în frunte cu clasa muncitoare, sub conducerea Partidului
Comunist Român”; art. 6 – „Fundamentul formaţiunii social-economice socialiste este
proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producţie care are fie forma proprietăţii de
stat (bun comun al poporului), fie forma proprietăţii cooperatiste-colectiviste
(proprietatea gospodăriilor agricole colective sau a organizaţiilor cooperatiste). În
formaţiunea socialistă a economiei naţionale este lichidată exploatarea omului de către
om. Formaţiunea socialistă, căreia îi aparţine rolul conducător în economia naţională a
Republicii Populare Române, constituie baza dezvoltării ţării pe calea socialismului.
Statul de democraţie populară, proclamând ca principală sarcină a sa construirea
socialismului, întăreşte şi lărgeşte neîncetat formaţiunea socialistă, asigură creşterea
neîntreruptă a bunei stări materiale şi a nivelului cultural al oamenilor muncii” sau art. 8
– „Pământul în Republica Populară Română aparţine celor ce-l muncesc”. Treisprezece
ani mai târziu, sub considerentul de a întări fundamentul „juridic” al puterii politice,
apare o nouă Constituţie care proclamă alte celule de bază ale regimul socialist prin art. 1
– „Republica Socialistă România este stat al oamenilor muncii de la oraşe şi sate,
suveran, independent şi unitar”, art. 2 – „Întreaga putere în Republica Socialistă România
aparţine poporului, liber şi stăpân pe soarta sa. Puterea poporului se întemeiază pe alianţa
muncitorească-ţărănească. În strânsă unire, clasa muncitoare – clasa conducătoare în
societate –, ţărănimea, intelectualitatea, celelalte categorii de oameni ai muncii, fără
deosebire de naţionalitate, construiesc orânduirea socialistă, creând condiţiile trecerii la
comunism” sau art. 26 – „Cetăţenii cei mai înaintaţi şi mai conştienţi din rândurile
muncitorilor, ţăranilor, intelectualilor şi ale celorlalte categorii de oameni ai muncii se
unesc în Partidul Comunist Român, cea mai înaltă formă de organizare a clasei
muncitoare, detaşamentul ei de avangardă. Partidul Comunist Român exprimă şi slujeşte
cu fidelitate năzuinţele şi interesele vitale ale poporului, îndeplineşte rolul conducător în
toate domeniile construcţiei socialiste, îndrumă activitatea organizaţiilor de masă şi
obşteşti, precum şi a organelor de stat”.
În plus, legislaţia emisă în perioada comunistă ignoră, explicit ori implicit, o parte a
principiilor fundamentale de drept. Exemplul cel mai relevant este cel al principiului
legalităţii în materie penală, potrivit căruia nimeni nu poate fi condamnat decât în baza
unei legi scrise şi decât pentru fapte care erau calificate ca fiind infracţiuni la momentul
comiteri ei. Acest principiu de bază al oricărei legislaţii penale moderne este contrazis
prin dispoziţiile Decretului-lege 187/1949, care permite sancţionarea persoanelor prin
analogie, chiar dacă fapta lor nu este infracţiune. Dispoziţia se reia în multe acte

normative, permiţând sancţionarea oricărei fapte, indiferent dacă legea o permitea sau o
interzicea, şi deschizând calea spre abuzuri.
Constituţiile comuniste
Adoptarea constituţiilor comuniste, în intervalul postbelic, la nivelul întregii Europe
dominate de puterea sovietică, marchează un moment de ruptură în istoria dreptului
public, anunţând intenţia noilor regimuri de a modela societatea în acord cu proiectul lor
totalitar. Departe de a avea un rol marginal, constituţiile comuniste şi cele autohtone nu
fac excepţie de la regulă, având o funcţie centrală, aceea de a permite existenţa cadrului
legal de dominaţie al partidului unic7.
Ceea ce se poate observa, din punct de vedere general, este imposibilitatea plasării
legilor fundamentale din perioada comunistă (cele adoptate în 1948, 1952 şi 1965) în
categoria constituţiilor autentice. Dacă acceptăm, pornind de la sugestiile lui Giovanni
Sartori, că finalitatea actelor constituţionale, încă de la debutul secolului XIX, a fost
aceea de a proteja libertatea individuală şi de a limita autoritatea guvernământului, noile
legi cu vocaţie constituţională de după 1948 nu pot fi încadrate în această serie istorică.
Departe de a fi instrumente a căror vocaţie este ocrotirea libertăţii şi îngrădirea puterii de
stat, ele au ca misiune originară crearea condiţiilor de supravieţuire ale unui stat
totalitar8. De aici, un aspect care nu poate fi ignorat în analiza celor 3 constituţii
comuniste din istoria României. Acestea nu mai utilizează setul de concepte cu care opera
dreptul constituţional clasic în România, după anul 1866. Odată cu schimbarea de regim,
dispar din vocabularul constituţional ideile de separaţie sau echilibru al puterilor,
noţiunile de regim reprezentativ şi de mandat imperativ, viziunea legată de existenţa unui
set de drepturi fundamentale de la care nu se poate deroga.
În noua ecuaţie constituţională, al cărei model de inspiraţie este constituţia sovietică
din 1936, singurul aspect relevant este abilitatea statului de democraţie populară de a
atinge obiectivele fixate de puterea politică. În această ordine de idei, o calificare corectă
a legilor fundamentale adoptate în perioada comunistă este înscrierea lor în familia
pseudoconstituţiilor: orice apropiere de constituţiile democraţiilor constituţionale este
nelegitimă intelectual şi contraproductivă.
Baza constituţională a partidului unic
Mutaţiile evocate se reflectă la fiecare nivel al discursului constituţional comunist.
Acesta propune câteva elemente de o noutate absolută, dintre care unul este reprezentat
chiar de instituirea constituţională a monopolului politic al partidului unic şi totalitar.
Abandonarea pluralismului politic, vizibilă încă din anii 1946-1947, devine regulă
constituţională în deceniul care se deschide o dată cu legea fundamentală de la 1948.
Crearea partidului unic muncitoresc, prin absorbţia Partidului Social Democrat, dă
naştere instrumentului pe care noua constituţie din 1952 îl va învesti cu statut privilegiat.
Constituţia din 1952 este prima ce recunoaşte şi ocroteşte acest monopol: oficializarea
legală a unei realităţi politice permite incriminarea penală a oricărei forme de conturare a
unei alternative la regimul de dictatură.

Rolul deţinut de către PMR este vizibil în chiar articolul ce reglementează dreptul la
asociere. În noua formulă propusă de Constituţia din 1952, partidul unic are vocaţia de a
reprezenta interesele claselor conducătoare în stat. Edificarea totalitarismului se reflectă
în limitarea severă a posibilităţii de asociere politică. Relaţia privilegiată dintre oamenii
muncii şi PMR legitimează soluţia de acordare în favoarea acestuia din urmă a unei
poziţii supraordonate în raport cu societatea şi cu instituţiile de stat. Preeminenţa
totalitară transpare şi în formularea de la ultimul aliniat al articolului 86. Interpret al
voinţei claselor dominante în stat, Partidul Comunist, redenumit partid muncitoresc,
deţine prerogativa de a decide întreg cursul de evoluţie politic: „Partidul Muncitoresc
Român este forţa conducătoare atât a organizaţiilor ce muncesc, cât şi a organelor şi
instituţiilor de stat. În jurul lui se strâng laolaltă toate organizaţiile celor ce muncesc din
Republica Populară Română”9.
Controlul constituţional al partidului unic figura ca o axiomă politică, vizibilă în
textul Constituţiei din 1952. În absenţa unei concurenţe libere între partide, sensul întregii
reprezentări, la nivel local şi naţional, era denaturat. În cazul comunismului autohton, ca
şi al celorlalte regimuri de obedienţă sovietică, ritualul alegerilor devenea unul lipsit de
relevanţă civică. În nici un moment, nici chiar în condiţiile unei relaxări aparente a terorii
instituţionale, sistemul totalitar nu se va abate de la această regulă: „Art. 100. Dreptul de
a depune candidaturi este asigurat tuturor organizaţiilor oamenilor muncii: organizaţiilor
Partidului Muncitoresc Român, sindicatelor profesionale, cooperativelor, asociaţiilor de
tineret şi altor organizaţii de masă, precum şi asociaţiilor culturale”10.
Semnificaţia principului analizat în economia constituţiilor comuniste autohtone este
relevată şi de menţinerea lui în noua lege fundamentală din 1965. Transformarea
Republicii Populare în Republică Socialistă nu va modifica maniera în care se exercită
controlul de partid la nivelul statului şi al societăţii. Menirea partidului unic este de a
imprima întregii comunităţi şi instituţiilor de stat direcţia de evoluţie compatibilă cu
proiectul comunist. Pluralismul ideologic este de neimaginat în contextul evocat. De aici,
relaţia dintre alianţa muncitoresc-ţărănească, alianţă pe care se întemeiază puterea
poporului, şi rolul pe care actul juridic de la 1965 îl încredinţează Partidului Comunist
Român. În varianta de la 1965 statutul său este fixat dincolo de orice ambiguitate: „Art. 3.
În Republica Socialistă România, forţa conducătoare a întregii societăţi este Partidul
Comunist Român”11.
Detaliile suplimentare din textul constituţional vizează clarificarea raportului care se
naşte între puterea de stat, comunitate şi partidul unic. Supravegherea exercitată de PCR
este, în baza constituţiei înseşi, totală. Amprenta cuvântului partinic este de regăsit în
orice domeniu al vieţii sociale. Având calitatea de voce a poporului muncitor, partidul
este legitimat politic să fie prezent în luarea fiecărei decizii legate de evoluţia României
socialiste. Punctul de plecare al hegemoniei totalitare este de găsit în chiar prevederea
legii fundamentale: „Art. 26. Partidul Comunist Român exprimă şi slujeşte cu fidelitate
năzuinţele şi interesele vitale ale poporului, îndeplineşte rolul conducător în toate
domeniile construcţiei socialiste, îndrumă activitatea organizaţiilor de masă şi obşteşti,
precum şi a organelor de stat”12.

Rafinarea viziunii totalitare este vizibilă în Constituţia de la 1965. Controlul partinic
este dublat de inventarea unei structuri care să mascheze prezenţa partidului unic, fără ca
monopolul acestuia din urmă să fie afectat în vreun fel. Sensul articolului 25, privitor la
alegerea Marii Adunări Naţionale (parlamentul unicameral al RSR), este decodabil fără
dificultate. În condiţiile existenţei legale a unui singur partid politic, organizaţia numită
Frontul Democraţiei şi Unităţii Socialiste primeşte abilitarea constituţională de a fi
singura în măsură să depună candidaturi. Relaţia dintre Front şi partidul unic este indicată
precis: „Frontul este cel mai larg organism permanent, revoluţionar, democratic, cu
caracter reprezentativ, care constituie cadrul organizatoric de unire, sub conducerea PCR,
a forţelor politice şi sociale ale naţiunii noastre socialiste, a tuturor organizaţiilor de masă
şi obşteşti”. Finalitatea instituirii acestui cadru fictiv de asociere politică: „participarea
întregului popor la înfăptuirea politicii interne şi externe a partidului şi statului, la
conducerea tuturor domeniilor de activitate”13.
În raport cu activitatea Instanţelor de judecată, partidul a avut grijă ca, prin dispoziţiile
legislaţiei pertinente, să îşi asigure dependenţa justiţiei. Judecătorii nu s-au bucurat
niciodată de inamovabilitate, iar numirea judecătorilor în cadrul instanţei supreme s-a
realizat, potrivit legilor constituţionale din întreaga perioadă, de către Marea Adunare
Naţională, pe o perioadă determinată de timp. Astfel, s-a garantat faptul că orice
judecător al instanţei supreme va avea grijă să dea dovadă de obedienţă faţă de regim,
încât să îşi asigure prelungirea mandatului său limitat în timp. Pentru a nu lăsa loc de
posibile demarcări, Marea Adunare Naţională era şi organul care verifica
constituţionalitatea legilor, pe care, de altfel, le emitea ea însăşi.
Pe scurt, prin limitarea dreptului de a depune candidaturi pentru organul legislativ –
Marea Adunare Naţională –, Partidul şi-a asigurat dominaţia asupra organului legislativ,
prin numirea guvernului de către MAN. Prin rolul auto-asumat al partidului, acesta şi-a
asigura puterea executivă, iar prin numirea, pe o durată de timp limitată, a judecătorilor
instanţei supreme de către MAN, şi-a asigura dominaţia asupra puterii judecătoreşti. În
acest mod, Partidul a acaparat toate puterile în stat, iar sistemul instituţional al
totalitarismului a devenit complet.
Negarea drepturilor fundamentale prin legislaţia comunistă
Discursul constituţional comunist, încă de la debuturile sale sovietice, se prezintă ca
unicul în măsură să ofere poporului muncitor accesul direct şi total la decizia politică în
cadrul statului. Ficţiunea democraţiei populare sau socialiste se menţine pe întreaga
durată a regimului comunist în România. În nici un moment, RPR/RSR nu se va
autocaracteriza decât ca stat ce respectă libertăţile individuale şi adânceşte principiile
democratice, până la ultimele lor consecinţe.
Precizarea esenţială ţine de finalitatea exercitării drepturilor cetăţeneşti – ele nu pot fi
imaginate ca intrând în conflict cu interesele populare (interese reprezentate de partidul
unic), după cum nu pot periclita ordinea regimului în cauză. Pe această cale, drepturile
sunt vidate de substanţă, prin eliminarea programatică a garanţiilor ce acordau
credibilitate existenţei lor legale. Din acest punct de vedere, distanţa dintre democraţia

populară sau socialistă şi statul de drept postbelic poate fi identificată cu precizie.
Regimul totalitar comunist proclamă libertăţile fără a dubla declaraţia de intenţii de
instituirea unor instrumente cu rol de protecţie juridică efectivă.
Referirea la dreptul de proprietate este relevantă, în acest context. Evoluţia lui indică
trecerea de la conceptul de „proprietate privată”, apărată de legea civilă, la stadiul de
„proprietate personală”, reductibilă la avutul individual şi rezultată din muncă. Interdicţia
exploatării capitaliste serveşte ca pretext ideologic pentru lichidarea proprietăţii private
în spaţiul industrial, bancar şi agrar. Indiferent de identitatea atribuită (moşier, chiabur,
bancher), proprietarul este destinat să dispară, în acord cu dialectica politică şi
constituţională comunistă. Constituţionalizarea procedurii de naţionalizare, fără
despăgubire şi arbitrară ca realizare, impunerea principiului planificării şi deciziei
centralizate în economie, accentul pus pe virtuţile proprietăţii cooperatiste în agricultură
sunt tot atâtea dimensiuni ale proiectului comunist vizibile în discursul constituţional.
Pe scurt, legislaţia constituţională comunistă nu a fost una care să ignore, la prima
vedere, protecţia unor drepturi fundamentale ale persoanei, însă acest deziderat s-a
realizat doar la nivel formal, printr-o simplă dispoziţie în textul Constituţiei, fără a exista
alte norme care să garanteze o protecţie reală a drepturilor consacrate. În plus, există
anumite drepturi fundamentale care nu primesc nici un fel de protecţie constituţională,
exemplul cel mai evident fiind cel al dreptului la un proces echitabil, despre care
constituţiile române din perioada comunistă nici măcar nu amintesc la nivel formal.
Alte drepturi fundamentale beneficiază, aşa cum spuneam, de o oarecare protecţie
prin textele constituţionale, însă reglementarea lor este formală din cel puţin două motive:
formularea legii este incompletă, iar lipsa unor mijloace concrete de garantare a
respectării acestor drepturi afectează garantarea concretă a acestora. Pentru a lua un
singur exemplu, art. 28 din Constituţia din 1965 prevede că „Cetăţenilor Republicii
Socialiste România li se garantează libertatea cuvântului, a presei, a întrunirilor, a
mitingurilor şi a demonstraţiilor”. O astfel de prevedere este evident incompletă, întrucât
nici un astfel de text constituţional nu poate fi socotit complet fără stabilirea unor limite
ale exercitării libertăţii de expresie – spre exemplu, pentru protecţia demnităţii şi onoarei
altei persoane – ceea ce probează faptul că garantarea constituţională este pur formală,
fără ca regimul care a instituit-o să aibă cea mai mică intenţie de a o pune în aplicare. Mai
mult, tot la această concluzie se ajunge dacă luăm în considerare faptul că norma
constituţională nu prevede nici un mijloc concret de garantare a exerciţiului acestui drept.
Nici legislaţia cu forţă juridică inferioară nu instituia vreun sistem de garantare concretă a
exercitării drepturilor fundamentale. Multe din actele represive – legislaţia privind
deportărilor, cea privind naţionalizările etc. – nu permiteau controlul aplicării lor de către
justiţie, lăsând loc oricărei forme de abuz în aplicarea lor. Dacă la aceste aspecte
adăugăm faptul că, oricum, aşa cum am văzut mai sus, justiţia era controlată în întregime
de către Partid, se poate ajunge la concluzia că regimul comunist nu a instaurat decât un
regim pur formal de garantare a drepturilor fundamentale, care nu putea să producă nici
un rezultat real.

Originile sistemului de drept penal totalitar se află în constituţiile epocii comuniste,
ce reduc gestul de rezervă intelectuală sau de credinţă religioasă la un act de subminare a
ordinii publice. Acordarea cu generozitate a drepturilor de natură socială (dreptul la
odihnă, dreptul la pensie şi la ocrotirea familiei) face parte din modalităţile prin care
statul comunist imaginează un pact social sui generis. În schimbul asigurării cadrului
material de viaţă, în condiţii de planificare, comunitatea de cetăţeni renunţă la exercitarea
critică a libertăţilor individuale. Represiunea este destinată să-i sancţioneze pe cei ce nu
subscriu la clauzele întemeietoare ale noii societăţi totalitare.
Caracterul ilegitim al regimului
Chiar plecând de la o garantare incompletă şi formală a drepturilor fundamentale,
regimul comunist şi-a încălcat frecvent propria legislaţie şi acele garanţii minime care au
scăpat în prevederile constituţionale. Teroarea declanşată odată cu instaurarea regimului
comunist a avut la bază reglementări juridice care violau flagrant atât alte prevederi ale
legislaţiei în vigoare, cât şi prevederile tratatelor internaţionale la care statul român era
parte.
Astfel, art. 30 din Constituţia din 1948 prevede şi faptul că nimeni nu poate executa o
pedeapsă decât în urma condamnării pronunţate de către o instanţă judecătorească. Nu
mult timp după aceea, prin hotărârea, nepublicată, a Consiliului de Miniştri nr. 1554/1952
se dispune trimiterea în colonii de muncă a „elementelor duşmănoase” pe baza unor
decizii emise de către o comisie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pe baza
propunerilor Direcţiei Generale a Securităţii şi a Direcţiei Generale a Miliţiei. Or, din
simplul fapt că legea nu o menţionează ca atare, nu se poate trage concluzia că internarea
într-o colonie de muncă nu ar fi o pedeapsă, având toate caracteristicile acesteia. În aceste
condiţii, legislaţia privind coloniile de muncă de care au „beneficiat” zeci de mii de
persoane este într-o contradicţie totală cu prevederile constituţionale.
În mod identic, deşi toate Constituţiile emise în perioada comunistă proclamau
libertatea conştiinţei, a exprimării şi a vieţii intime, numeroase acte de forţă juridică
inferioară sancţionau orice manifestare de acest gen contrară ordinii instituite de către
Partid, exemplele evocate mai sus, în alt context, fiind o probă suficientă în acest sens.
Afirmarea, prin dispoziţiile tuturor Constituţiilor a dreptului la libertatea de expresie, este
contrazisă flagrant prin toate acele norme juridice cu forţă juridică inferioară, care
sancţionau orice manifestare contra regimului. Afirmarea dreptului la libertatea de
alegere a religiei rămâne o afirmaţie formală, în condiţiile în care alte acte juridice au
sancţionat orice manifestare religioasă contrară „ordinii” comuniste. Tot astfel, deşi
constituţiile comuniste garantau, într-o formă mai mult sau mai puţin precară, dreptul de
proprietate, perioada iniţială a guvernării comuniste a fost marcată de încălcări cu
caracter de sistem ale dreptului de proprietate. Astfel, deşi Constituţia în vigoare la acel
moment stabilea în art. 8 că „Proprietatea particulară şi dreptul de moştenire sunt
recunoscute şi garantate prin lege”, prin Decretul nr. 256 din 1 martie 194914, au fost
trecute „în proprietatea statului, ca bunuri ale întregului popor exploatările agricole
moşiereşti (…) cu întreg inventarul viu, mort şi clădiri”. După o zi, Decretul nr. 8315 din
2 martie stabilea pedepse drastice pentru proprietarii care aveau să se opună „prin orice

mijloace” acestor confiscări, pedepsiţi cu închisoare între 5 şi 15 ani, ca şi pe cei care
„vor tăinui, vătăma, distruge, înstrăina, muta sau micşora” propriile bunuri, devenite
peste noapte ale statului. Cu închisoare între 3 şi 12 ani şi amendă între 25.000 şi 200 000
lei erau pedepsiţi funcţionarii publici sau împuterniciţii care „nu vor executa sau vor
împiedica executarea însărcinărilor ce le revin”.
Practic, orice text constituţional care consacra unul dintre drepturile fundamentale
este contrazis flagrant atât prin dispoziţiile legislaţiei represive, cât şi prin practicile
autorităţilor statului. Astfel, protecţia oferită drepturilor şi libertăţilor fundamentale prin
Constituţiile comuniste este una strict declarativă, lipsită de conţinut şi care a rămas
legată de un spirit propagandistic comun tuturor normelor cu caracter constituţional. În
consecinţă, orice afirmaţie potrivit căruia regimul comunist a protejat exercitarea, chiar
parţială, a unor drepturi fundamentale nu are suport concret. Mai mult, legislaţia
comunistă este contrară tratatelor internaţionale în materia drepturilor fundamentale pe
care statul român le ratificase. România a ratificat ambele pacte internaţionale privind
drepturile fundamentale emise sub tutela ONU. Simpla lecturare a textului acestor tratate
– care garantează, între altele, dreptul de a nu fi supus torturii ori unor tratamente
inumane ori degradante, dreptul de proprietate, accesul la justiţie etc. – conduce la
concluzia lipsei oricărui punct comun al legislaţiei comuniste cu tratatele internaţionale
ratificate, la acel moment, de către statul român.
Paradoxal, nici măcar legislaţia represivă, discriminatorie, secretă şi contrară oricăror
principii de drept nu a fost respectată de către regimul comunist. Astfel, dacă legislaţia
represivă secretă a fost, potrivit propriilor prevederi, îndreptată contra chiaburilor şi
clasei capitaliste, în realitate, de multe ori Securitatea pare să fi purtat un război
necruţător împotriva muncitorilor şi ţăranilor, deci tocmai împotriva categoriilor sociale
în numele cărora dezlănţuise lupta de clasă. Spre exemplu, din cele 3658 persoane trimise
între 1958-1964 la „muncă obligatorie”, îndeosebi în mine, 1899 erau ţărani, 436
muncitori, 207 profesori şi învăţători, 241 funcţionari etc. Dintre ei, 634 nu aveau nici un
motiv „la dosar” pentru a suporta această pedeapsă şi nici antecedente penale16. De aceea,
modul în care au fost concepute reglementările privind măsurile administrative a fost
criticat de responsabili ai regimului, întrucât „prin conţinutul lor larg şi generic, fără
stabilirea unor criterii de delimitare precisă a acelor persoane care prin manifestările lor
constituiau un pericol real pentru securitatea statului de cele care îşi manifestau unele
nemulţumiri personale şi care nu periclitau ordinea socială şi de stat au avut consecinţe
negative în justa aplicare a dispoziţiunilor din actele normative respective”17.
De altfel, chiar conducătorii regimului au admis faptul că legislaţia represivă
contravenea dispoziţiilor constituţionale în vigoare la acel moment. Spre exemplu,
Direcţia Securităţii Statului recunoştea că actele normative care au statuat această măsură
„contravin unor prevederi constituţionale şi altor legi. Astfel, atât Constituţia din anul
1948, cât şi cea din 1952 prevedeau garanţii în legătură cu libertatea persoanei şi
inviolabilitatea domiciliului. Or, multe din dispoziţiile actelor normative arătate au
încălcat în mod grav aceste garanţii constituţionale”18. La acelaşi moment, s-a admis de
către lideri ai Securităţii că dispoziţiile respective încălcau dreptul la apărare, întrucât
„nici unul dintre actele normative care au reglementat luarea măsurii de fixare a

domiciliului obligatoriu nu conţinea prevederi cu privire la posibilitatea unei căi de atac
din partea celor ce se considerau îndreptăţiţi şi nici un organ competent să soluţioneze
asemenea situaţii”. O recunoaştere implică a atrocităţilor este şi faptul că abuzurile
petrecute în interiorul acestora au fost semnalate şi anchetate de Procuratură în anul 1953,
în urma cărora au fost trimişi în judecată foştii comandanţi ai lagărelor de la Canal şi de
la coloniile de muncă Salcia şi Cernavodă.
De asemenea, potrivit unui studiu făcut de Procuratura Generală în anul 1953 au fost
descoperite în toate coloniile de muncă deţinuţi numai pe bază de adrese, însoţite de
tabele nominale. În martie 1953, în lagărul Peninsula de la Canal, 2293 persoane se aflau
aici numai în baza unor astfel de documente sumare, iar în iulie acelaşi an 1500,
Procuratura Generală constatând că aceste persoane sunt „deţinute în mod ilegal”.
Opoziţia Securităţii a făcut să nu se poată dispune eliberarea acestora, iar investigaţiile
procurorilor în coloniile de muncă au încetat din cauza aceloraşi presiuni19. Abuzurile
continuau în privinţa termenelor de internare, care erau depăşite fără ca deţinuţii să fie
eliberaţi. La 20 iulie 1953, se aflau în această situaţie 402 deţinuţi din coloniile de muncă
de pe cuprinsul României Populare20.
În aceste condiţii, este mai mult decât evident că faptele comise de către agenţii
regimului comunist pot fi calificate ca infracţiuni, inclusiv în baza legislaţiei de la
momentul comiterii lor. Tot astfel, văzând consecinţele acelor fapte, se poate trage
concluzia că anumite persoane din structurile regimului se fac vinovate de acte care pot fi
calificate drept crime contra umanităţii. Potrivit art. 356 Cod penal şi a Convenţiei pentru
prevenirea şi reprimarea crimei de genocid ratificată de România la 4 noiembrie 1950,
constituie infracţiune de genocid: „Săvârşirea în scopul de a distruge în întregime sau în
parte o colectivitate sau un grup naţional, etnic, rasial sau religios, a vreuneia dintre
următoarele fapte: a) uciderea membrilor colectivităţii sau grupului; b) vătămarea gravă a
integrităţii fizice sau mintale a membrilor colectivităţii sau grupului; c) supunerea
colectivităţii ori grupului la condiţii de existenţă sau tratament de natură să ducă la
distrugere fizică; d) luarea de măsuri tinzând la împiedicarea naşterilor în sânul
colectivităţii sau grupului; e) transferarea forţată a copiilor aparţinând unei colectivităţi
sau unui grup în altă colectivitate sau în alt grup”. Faţă de faptele enumerate în acest
raport este o certitudine că fapte de genocid au fost comise în perioada 1945-1989, astfel
încât regimul comunist poate fi calificat ca fiind unul criminal faţă de propriul popor,
chiar dacă sancţionarea concretă a multor dintre aceste fapte este împiedicată de
imposibilitatea aplicării retroactive a legii penale ori de imperativul interpretării stricte a
normei penale.
Consecinţe ulterioare lui decembrie 1989
Realitatea legislaţiei comuniste este cea a unei legislaţii care, dincolo de oscilarea
între formulări pompoase şi reglementări ale terorii, a fost cea a unui stat fără sistem
juridic, în sensul propriu al cuvântului. Un sistem – juridic sau de orice fel – se manifestă
prin relaţii ferme între elementele ce-l compun. Un sistem juridic presupune norme
juridice care să acopere toate domeniile vieţii sociale, o ierarhie a acestora, cunoaşterea şi
acceptarea lor de către destinatari şi un sistem judiciar care să asigure aplicarea lor. Statul

român postbelic nu a beneficiat de nici una dintre acestea. Normele juridice scăpau de
sub reglementare multe domenii care erau reglate de către puterea administrativă –
exemplul cel mai evident fiind cel al dreptului de proprietate, în condiţiile în care
prevederile constituţionale în materie citate mai sus numai norme juridice nu pot fi
socotite. De asemenea, nenumărate acte ale guvernului intrau în contradicţie vădită cu
Constituţia, tratatele internaţionale la care statul era parte – România a ratificat cu
conştiinciozitate toate tratatele internaţionale privind drepturile omului – ori legile,
inversând ierarhia logică a normelor, legislaţia terorii a fost în mare parte secretă – din
păcate, mai este şi astăzi – iar sistemul judiciar era lipsit de orice urmă de independenţă.
În aceste condiţii, legislaţia României comuniste nu poate purta numele de sistem juridic,
ci mai degrabă de haos juridic.
Consecinţele acestor situaţii sunt vizibile încă şi astăzi. Haosul legislativ, dificultăţile
sistemului judiciar şi neîncrederea în legi şi în aplicarea lor sunt rezultatul cel mai
profund produs. Un sistem juridic poate fi anulat în câteva luni – aşa cum s-a întâmplat
imediat după preluarea puterii de către Partid – dar nu poate fi recreat printr-un proces
invers tot în câteva luni. Ajunge să spunem că în 1994 încă mai exista, chiar în cadrul
Ministerului de Justiţie, legislaţie secretă cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanelor
deţinute – „legislaţie nepublicată” este exprimarea corectă politic – sau să amintim faptul
că o bună parte a problemelor integrării au avut legătură de independenţa justiţiei pentru a
proba cele afirmate mai sus.

Economia de comandă
Evoluţia economiei româneşti este marcată de consecinţele celui de-al doilea război
mondial şi de factori de natură obiectivă şi/sau subiectivă, determinaţi de împrejurări
interne şi externe, care, în unele privinţe, au fost mai mult sau mai puţin favorabile, iar în
altele limitative.
Consecinţe ale celui de-al doilea război mondial. Reparaţiile de război şi
SOVROM-urile
Marile pierderi suferite de economia românească în anii 1940-1943 se amplifică la
începutul anului 194421. Ca urmare a evoluţiei frontului, autorităţile germane, în baza
tratatelor militare şi economice anterior încheiate, sporeau tot mai mult cererile faţă de
autorităţile româneşti. La acestea se adaugă pagubele provocate de bombardamentele
masive şi tot mai frecvente ale aviaţiei Puterilor Aliate, cu deosebire în zonele Valea
Prahovei şi Bucureşti, soldate cu mari pierderi materiale şi cu serioase diminuări ale
producţiei. Totodată, pătrunderea frontului sovieto-german pe teritoriul României
determină autorităţile să procedeze la dispersarea a numeroase întreprinderi industriale,
cu deosebire din Moldova. Cele mai mari pierderi le-au înregistrat industria petrolieră şi
căile ferate. Astfel, producţia de ţiţei a înregistrat în 1944 cel mai scăzut nivel din timpul

războiului, 3,52 milioane t, adică 63% din media anilor 1941-1943. O scădere a cunoscut
şi producţia de cărbuni, care, în 1944, era de 2,27 milioane t, adică 79% din media anilor
1941-1943. Transporturile feroviare au suferit distrugeri de 1337 km linii, adică 10% din
cele în funcţiune în 1944, la care se adaugă peste 3000 macaze, poduri, depouri, clădiri
etc. Au fost scoase din funcţiune triajele Bucureşti, Ploieşti şi Braşov. În zona Capitalei,
distrugerile au afectat 65% din atelierele CFR, 25% din gări şi 35% din instalaţii. Din
parcul total de locomotive, de 3548, erau defecte circa 33%, iar diferenţa prezenta un
grad avansat de uzură ca urmare a folosirii intensive pe parcursul războiului. Traficul
feroviar de mărfuri în 1944 reprezenta 4,44 milioane t/km, respectiv 75% din media
anilor 1941-1943. Transportul maritim, fluvial şi rutier înregistrează, de asemenea,
diminuări însemnate, ca urmare a insecurităţii provocate de raidurile aeriene. Din cauza
dificultăţilor întâmpinate de industria petrolieră şi de transporturi, dar şi altele, activitatea
productivă în numeroase întreprinderi din cele mai diferite domenii a cunoscut
întreruperi, stagnări şi/sau chiar încetarea lucrului, cu efecte directe asupra populaţiei,
întrucât aprovizionarea frontului era prioritară.
Agricultura se confruntă şi ea cu probleme complexe. Datorită factorului climateric
favorabil, recolta anului 1944 a fost considerată drept bună, dar însemnate suprafeţe
cultivate au rămas neculese din cauza operaţiunilor militare şi/sau a lipsei de forţă de
muncă şi de tracţiune. Astfel, numai pentru grâu şi porumb, statisticile vremii indică 56
000 ha neculese. La acestea se adaugă distrugerile de depozite de cereale, provocate de
operaţiunile militare, însemnate cantităţi de cereale luate cu titlu de captură ş.a. Şeptelul
suferise, de asemenea, mari pierderi.
Legile adoptate în timpul războiului cu privire la accelerarea creşterii producţiei
industriale, controlul preţurilor produselor industriale, agricole şi ale celor din import,
limitarea dreptului la beneficii al întreprinzătorilor sau îngheţarea salariilor nu au putut
opri degradarea nivelului de trai al populaţiei, fenomen care s-a agravat cu deosebire în a
doua jumătate a anului 1944. În lucrări de prestigiu din literatura de specialitate se
apreciază că între 1940-1944 indicele general al costului vieţii a crescut faţă de 1933,
considerat 100, la 180 în 1940, 258,8 în 1941, 381,9 în 1942, 515,5 în 1943 şi 771 în
1944. Menţionăm că pentru anul 1944 indicele reprezintă media, el înregistrând cote
spectaculoase în a doua jumătate a anului respectiv, 678,3 în iulie şi 1423,0 în decembrie.
În intervalul 23 august 1944 – 9 mai 1945, economia românească a pus la dispoziţia
frontului însemnate cantităţi de armament, muniţii, alimente, carburanţi ş.a.
Intrarea României în rândul Puterilor Aliate împotriva Germaniei fasciste
s-a concretizat în semnarea Convenţiei de armistiţiu între Guvernul României şi
Guvernele Naţiunilor Unite, parafată la 12 septembrie 1944 la Moscova22. Această
convenţie a constituit temelia statutului juridic al României până la încheierea păcii şi a
influenţat fundamental evoluţia economiei ei o lungă perioadă de timp, chiar şi după
semnarea tratatului de pace.
Convenţia de armistiţiu consacră României statutul – şi implicit tratamentul – de ţară
învinsă, aşa cum reiese, de altfel, din preambulul ei: „Guvernul şi Înaltul comandament al

României, recunoscând faptul înfrângerii României în războiul împotriva Uniunii
Republicilor Sovietice Socialiste, Regatului Unit şi Statelor Unite ale Americii şi a
celorlalte Naţiuni Unite, acceptă condiţiunile armistiţiului prezentate de către Guvernele
sus-menţionatelor trei Puteri aliate, acţionând în interesul Naţiunilor Unite“. Menţionăm
câteva clauze din convenţia respectivă.
România era obligată, prin articolul 11, la plata, în produse, a unor grele despăgubiri,
eşalonate pe 6 ani, cu precizarea că, în caz de neîncadrare în termen, potrivit graficului
stabilit de Comisia Aliată de Control, să dea suplimentar, pentru fiecare lună întârziere,
5% din produsul nelivrat la termen, potrivit indicaţiei autorităţilor de resort sovietice.
Partea română era obligată să remedieze eventualele defecţiuni ale maşinilor şi utilajelor.
Cuantumul despăgubirilor se ridică la 300 milioane dolari SUA, la paritatea de 35 de
dolari o uncie de aur, iar preţurile mărfurilor româneşti ce urmau a fi livrate erau cele
mondiale din 1938, cu o majorare de 15% pentru material rulant şi de 10% pentru
celelalte, deşi, în realitate, pe piaţa mondială aceste preţuri crescuseră faţă de cele din
1938 cu 33%. Cele 300 milioane de dolari reprezentau, după calculele făcute în acei ani,
peste 55% din venitul naţional al României, evaluat în 1945 la 519 milioane dolari, şi se
compuneau din produsele redate în tabelul 1.
Produsele pe care România era obligată să le livreze potrivit
Convenţiei de armistiţiu din 12 septembrie 1944
Tabelul 1

Categoria de produse – U.M.
Produse petroliere – t
Cereale – t
Vite – capete
Material lemnos – mc
Vase maritime şi fluviale (din existent şi noi) – buc.
Utilaj industrial (nou şi din existent, precum şi utilaj petrolier)

Cantitate
10195800
682700
990000
1967483
355
28034893,5

– dolari SUA
Utilaj feroviar (din existent)
150
– locomotive – buc.
40
– locomotive cu ecartament îngust – buc.
b) utilaj nou
300
– locomotive – buc.
6000

– vagoane acoperite de marfă – buc.

1200

– cisterne 4 osii – buc.

16000

– perechi de roţi – buc.

16000

– ramificaţii cale ferată – t

6000

– material pentru construcţia podurilor – t
Sursa: I. Alexandrescu, op. cit., p. 39.

Aplicarea Convenţiei, cu deosebire a articolului 11 al ei, a stârnit numeroase
animozităţi determinate de modalităţile concrete de livrare, eşalonare şi evaluare a
produselor considerate ca având valoarea totală de 300 milioane dolari. La 16 ianuarie
1945, după 45 de zile de negocieri, s-a semnat la Bucureşti o Convenţie între Guvernul
URSS şi România asupra mărfurilor care urmează să fie livrate, în compensarea
daunelor cauzate Uniunii Sovietice prin operaţiunile militare şi ocuparea teritoriului
sovietic23.
Pe timpul negocierilor acordului pentru aplicarea prevederilor articolului 11 din
Convenţia de Armistiţiu, respectiv 28 octombrie 1944-16 ianuarie 1945, reprezentanţii
României au făcut mari eforturi pentru a diminua povara economică a acestui articol.
Efortul Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiţiului nu a avut susţinere politică.
Constantin (Dinu) Brătianu, în şedinţa Consiliului de Miniştri din 16 ianuarie 1945,
sublinia: „Când o parte din presa de la noi spune că condiţiile Armistiţiului sunt foarte
uşoare, că într-adevăr s-a făcut României un tratament nesperat de dulce, aceasta slăbeşte
putinţele noastre de muncă şi slăbeşte putinţele Comisiei de a rezista şi de a apăra
interesele româneşti”24.
Pentru a cuantifica efortul economic al României necesar plăţii despăgubirilor în
primul an de aplicare a Convenţiei, experţi ai Ministerului de Finanţe au comparat
cuantumul acestora cu disponibilul de export al economiei ţării, datele estimate fiind
obţinute prin ajustarea cifrelor din domeniul comerţului exterior al anului 1938, ţinând
cont de teritoriile care nu mai aparţineau României: Bucovina de Nord, Basarabia şi
Cadrilaterul. Disponibilităţile ajustate trebuie tratate cu numeroase rezerve întrucât, pe
fundalul anului 1944, multe din ele au fost afectate de operaţiuni militare. Cu rezervele
precizate, experţii amintiţi apreciau la 45-50% livrările către URSS din disponibilul de
export al României25.
Pe perioada derulării Convenţiei de Armistiţiu, pentru reglementarea relaţiilor
româno-sovietice s-au încheiat şi alte convenţii, minute, note diplomatice etc. Numai în
Monitorul Oficial sunt consemnate 87 de acte normative referitoare la acest fapt. Aceasta
demonstrează un caracter nu tocmai prietenos al raporturilor româno-sovietice.

SOVROM-urile. Un moment aparte al raporturilor româno-sovietice, în primul an de
după evenimentele de la 23 august 1944, îl reprezintă semnarea la Moscova, la 8 mai
1945, a Acordului privind livrări reciproce de mărfuri dintre România şi Uniunea
Republicilor Sovietice Socialiste26.
Prevederile acordului, coroborate cu înţelegerile dintre Puterile Aliate din iulie-august
1944 de la Potsdam (Berlin) au condus la crearea societăţilor mixte sovieto-române –
SOVROM – bazate teoretic pe principiul parităţii aportului de capital român şi sovietic27.
Erau considerate societăţi anonime, pe durată nelimitată. Capitalul societăţii exprimat în
acţiuni nominative era deţinut în proporţie de 50% de către fiecare parte. Organele de
administraţie ale societăţii erau formate din Adunarea Generală a acţionarilor, Consiliul
de Administraţie, Directorul General şi Subdirectorul General.
Sistemul de societăţi sovieto-române a cuprins ramuri esenţiale ale economiei
naţionale şi a fost format din următoarele unităţi: 1. Sovrompetrol, înfiinţată la 17 iulie
194528; 2. Sovromtransport, înfiinţată la 19 iulie 194529; 3. Sovrombanc, înfiinţată la 1
august 194530; 4. Tars, înfiinţată la 8 august 194531; 5. Sovromgaz, înfiinţată la 20 martie
1946; 6. Sovromlemn, înfiinţată la 20 martie 194632; 7. Sovromfilm înfiinţată în cursul
anului 194633; 8. Sovromconstrucţia, înfiinţată la 4 iulie 194834; 9. Sovromchim,
înfiinţată în august 1948; 10. Sovromtractor, înfiinţată în august 1948; 11. Sovrommetal,
înfiinţată la 4 iulie 1949; 12. Sovromcărbune, înfiinţată la 4 iulie 1949; 13.
Sovromutilajpetrolier, înfiinţată la 15 august 1952; 14. Sovromnaval, înfiinţată la 15
august 1952; 15. Sovromasigurare35 ; 16. Sovrom Kvarţit.
Dintre SOVROM-urile menţionate, o situaţie deosebită, prin domeniul de activitate, o
reprezintă Sovrom Kvarţit (Cuarţit). Înfiinţat la 30 decembrie 1951 este lichidat la 22
octombrie 1956 printr-un acord secret între Guvernul României şi Guvernul URSS.
Printr-un protocol semnat între cele două guverne, la 22 octombrie 1956, Guvernul URSS
transmite Guvernului României cota-parte sovietică, calculată pe baza bilanţului din 1
octombrie 1956, iar societatea îşi va înceta activitatea la 1 noiembrie 1956. Valoarea
cotei-părţi sovietice reprezintă 617.836.000 lei la 1 octombrie 195636. Problema relaţiilor
româno-sovietice, în ceea ce priveşte producţia şi comercializarea uraniului, este una
deosebit de sensibilă chiar şi două decenii mai târziu. Lichidarea SOVROM-urilor, unele
în 1956 şi ultimele în 1959 a creat numeroase animozităţi între guvernele celor două ţări.
Dovadă în acest sens este faptul că agenda discuţiilor lui Nicolae Ceauşescu pentru vizita
de partid şi guvernamentală în URSS din 3-11 septembrie 1965 cuprindea la punctul 9
„Problema uraniului”, iar la punctul 10 problema „Obligaţii financiare mai vechi
(SOVROM)”37. Stenograma discuţiilor dintre delegaţia românească şi sovietică nu
dovedeşte că s-au discutat toate problemele de pe agenda de lucru a lui Nicolae
Ceauşescu.
Tratatul de pace din 1947. La 8 august 1946, Guvernul Franţei a adresat Guvernului
României invitaţia oficială de participare la Conferinţa de Pace. Delegaţia a fost condusă
de Gh. Tătărescu, ministrul afacerilor externe.

Declaraţia României la Conferinţa de Pace a fost expusă de Gh. Tătărescu şi însoţită
de un memoriu în care erau consemnate amendamentele la proiectul Tratatului de pace,
care, în esenţă, se refereau la acordarea statutului de cobeligeranţă României, din care ar
fi decurs despăgubiri din partea Germaniei şi Ungariei împotriva cărora a dus război
începând cu 24 august 1944, precum şi la statutul Dunării. Declaraţia şi Memoriul
României au produs o impresie deosebit de bună, după cum arată presa din acei ani, dar
nu au găsit răspunsul cuvenit din partea marilor puteri.
Definitivarea Tratatului de pace cu România a avut loc în noiembrie 1946, la
Conferinţa de la New York a miniştrilor afacerilor externe ai celor patru mari puteri.
România a înaintat şi acestei Conferinţe un memoriu în care argumenta necesitatea
corectării unor prevederi prea aspre privind obligaţiile ei militare, economice şi de altă
natură, iar în privinţa regimului internaţional al Dunării cerea ca reglementarea navigaţiei
pe aceasta să aparţină numai statelor riverane, dar cererile nu sunt acceptate.
La 10 februarie 1947, la Paris, delegaţia României semnează Tratatul de pace între
România şi Puterile Aliate şi Asociate, care consemnează încetarea stării de război şi a
regimului de armistiţiu38. Totodată, delegaţia României face şi o declaraţie în care arată
însemnătatea Conferinţei de Pace pentru climatul de bună înţelegere între popoare şi că
România va depune toate eforturile pentru a îndeplini obligaţiile ce-i revin prin
dispoziţiile tratatului, deşi unele dintre acestea sunt excesive, iar altele nedrepte. Tratatul
cuprinde 40 de articole şi 6 anexe, dintre prevederile cărora reţinem câteva. României nu
i se acordă statutul de cobeligeranţă şi, ca urmare, ea nu a avut posibilitatea să-şi
valorifice creanţele împotriva Germaniei naziste şi Ungariei horthyste şi să fie
despăgubită pentru daunele suferite în perioada 23 august 1944-9 mai 1945. Totodată, se
menţineau obligaţiile materiale asumate de ea prin Convenţia de armistiţiu anterior
semnată, şi, în plus, i se impuneau noi obligaţii. Astfel, articolul 26 din Tratat stipula că
activele germane din România vor trece în patrimoniul URSS, articolul 27 prevedea că
bunurile româneşti aflate în ţările aliate puteau fi blocate şi lichidate, în scopul stingerii
creanţelor acestor ţări împotriva României, iar potrivit articolului 28 România era
obligată să renunţe la orice pretenţii faţă de Germania, cu excepţia celor rezultate din
contractele încheiate anterior datei de 1 martie 1939. Ca urmare a acestei prevederi,
România trebuia să renunţe la creanţele sale împotriva Germaniei, care se ridicau în acel
moment la circa 1 miliard de mărci, şi să plătească creanţele Germaniei împotriva
României, care atingeau 1250 milioane mărci ş.a. Totodată, graniţele României erau
menţinute potrivit celor stipulate în Convenţia de armistiţiu, Transilvania revenea la Ţaramamă, prin anularea de jure a Dictatului de la Viena, Basarabia, Bucovina şi ţinutul
Herţa rămâneau în componenţa URSS, iar Cadrilaterul rămânea Bulgariei.
În concluzie, urmările celui de al doilea război mondial au fost pentru România dintre
cele mai păgubitoare, sub aspect material, uman şi politic. Material, pierderile totale se
ridică la aproximativ 3,7 miliarde dolari (la cursul anului 1938), după cum urmează: circa
1 miliard până în august 1944, circa 1,2 miliarde din august 1944 până în mai 1945 şi
circa 1,5 miliarde pentru aplicarea Convenţiei de armistiţiu39. Menţionăm că între cifrele
recunoscute oficial şi cele avansate, prin recalculare, de către unele cercetări recente,
există unele deosebiri40. Uman, tributul de sânge al armatei române se ridică la circa 1

milion de victime – decedaţi, dispăruţi şi prizonieri care nu s-au mai întors. Politic, ca
urmare a înţelegerilor intervenite între marile puteri, România intră în conul de penumbră
european, numit „sfera de influenţă sovietică“, fapt care îşi pune amprenta asupra
derulării ulterioare a vieţii ei economice, sociale şi politice.
Refacerea economiei şi naţionalizarea

Este aproape unanim recunoscut că refacerea economiei româneşti s-a
desfăşurat între anii 1945-1950, dar pentru a formula aprecieri cât mai riguroase
privind procesul de refacere şi încheierea lui trebuie avute în vedere numeroasele
aspecte – economice, sociale, politice ş.a., unele distincte, altele mai puţin evidente,
dar care se interinfluenţează, uneori stimulându-se reciproc în sensul dorit, iar
alteori îngreunându-se, de asemenea, reciproc, în realizarea dezideratului privind
atingerea nivelului economic antebelic. La sfârşitul anului 1944 şi în prima parte a
celui următor, activitatea economică este canalizată, cu eforturi umane şi materiale
deosebite, spre satisfacerea nevoilor frontului, ceea ce a afectat grav nivelul de trai
al populaţiei. Decalajul accentuat dintre cererea şi oferta de bunuri de consum
individual a determinat creşterea spectaculoasă a inflaţiei, extinderea deosebită a
„pieţei negre“, apelul la cartelări/raţionalizări de produse alimentare şi de altele,
toate acestea fiind însoţite şi de revendicări salariale. Nivelul scăzut al resurselor
materiale şi financiare, ca urmare a efortului de război şi a distrugerilor provocate
de acesta, dezorganizarea producţiei, datorită stării transporturilor, a celor
feroviare îndeosebi, blocarea devizelor în străinătate, statutul conferit României
prin Convenţia de armistiţiu şi mai ales obligaţiile ei economice, stipulate în
Convenţie, precum şi greutăţile inerente procesului de trecere la producţia de pace a
unora din industriile care au produs pentru război ş.a., impuneau adoptarea unor
măsuri cu caracter etatist-dirijist, menite să contracareze sau măcar să limiteze
stările de lucruri extrem de grave şi să conducă la normalizarea vieţii economicosociale, la sporirea producţiei, redresarea comerţului, a circulaţiei băneşti,
ameliorarea condiţiilor de trai ş.a. Elaborarea unui ansamblu coerent şi eficient de
măsuri în acest sens este întârziată în bună măsură de disputele politice dintre
factorii de putere tradiţionali şi cei sprijiniţi şi/sau impuşi direct de reprezentanţii
Moscovei, privită ca centru de putere politico-militară, şi care impuneau orientarea
vieţii economico-sociale româneşti după modelul celei sovietice.
Nu trebuie omisă nici situaţia creată de seceta din anii 1945-1946, iar în unele zone ale
ţării chiar şi în 1947. În aceste împrejurări, au fost luate o serie de măsuri menite să
atenueze impactul urmărilor războiului asupra economiei şi a nivelului de trai al
populaţiei, unele dintre ele având un caracter populist-reformator, dar care vizau şi
limitarea şi, în perspectivă, eliminarea capitalului şi a iniţiativei particulare. Astfel, în
1945 şi în prima parte a anului 1946 sunt adoptate numeroase legi, dintre care le reţinem
pe câteva. La 3 mai 1945 este adoptat un pachet de legi format din: legea pentru
reglementarea salariilor şi înfiinţarea economatelor; legea de reglementare a regimului
preţurilor şi circulaţiei mărfurilor; legea pentru reprimarea speculei ilicite şi a sabotajului

economic; legea pentru aducerea în circulaţie a mărfurilor; legea pentru înfiinţarea
organelor de control cetăţenesc. În iulie 1945 este adoptată o nouă lege referitoare la
circulaţia produselor agricole, prin care Institutul Naţional al Cooperaţiei era învestit cu
calitatea de mandatar al statului pentru cumpărarea (achiziţionarea) produselor agricole
vegetale de la producătorii agricoli.
Pentru a dispune de cantitatea de produse agricole necesare în vederea îndeplinirii
obligaţiilor stipulate în Convenţia de armistiţiu, pentru însămânţări, consumul armatei şi
al populaţiei civile, formarea unor rezerve ale statului ş.a., guvernul, prin legea
menţionată, introduce principiul livrării obligatorii de către producătorii agricoli a unei
părţi şi, ulterior, a întregului surplus din următoarele produse agricole: grâu, secară, orz,
orzoaică, ovăz, orez, porumb, mei, mazăre, soia, linte, seminţe oleaginoase şi seminţe
furajere de orice fel, respectiv a produselor care depăşeau nevoile proprii de însămânţare
şi de consum gospodăresc. Potrivit legii, cantităţile de produse ce trebuia livrate erau
determinate în raport cu suprafaţa însămânţată cu fiecare din produsele menţionate,
ţinându-se seama de productivitatea regiunii sau a zonei.
Iar în februarie 1946, printr-o altă lege, Institutul Naţional al Cooperaţiei obţine şi
calitatea de mandatar al statului pentru vânzările de produse de strictă necesitate în
mediul sătesc. Potrivit acestei legi, producătorii agricoli puteau cumpăra mărfuri
industriale la preţuri oficiale într-o proporţie care varia, în funcţie de produsul solicitat şi
de felul cerealelor livrate, între 20-60% din contravaloarea produselor agricole livrate
obligatoriu. Tot în februarie 1946, este adoptată legea de reorganizare a Oficiilor
economice judeţene, înfiinţate încă din 25 mai 1945, ca organe administrative şi
economice, înzestrate cu competenţă şi răspundere în ceea ce priveşte problemele
judeţului şi preocupările guvernului referitoare la controlul producţiei – colectarea,
circulaţia, repartiţia, distribuţia şi consumul produselor, precum şi la controlul preţurilor,
organizarea şi supravegherea activităţii organelor de control judeţene.
Dintre măsurile cu caracter legislativ-reformator adoptate în a doua jumătate a
deceniului cinci şi care au vizat controlul segmentelor fundamentale ale economiei, patru
au avut un rol şi, mai ales, urmări deosebite. Astfel, prin legea pentru reforma agrară,
adoptată în 23 martie 1945, o reformă care începuse în fapt încă din februarie acelaşi an,
s-a urmărit desfiinţarea marii proprietăţi funciare şi, în egală măsură, câştigarea unei mai
mari adeziuni electorale în favoarea noii puteri care se instala. Prin Legea din 28
decembrie 1946 este etatizată Banca Naţională a României, statul asigurându-şi astfel
îndrumarea, dirijarea şi controlul creditelor acordate de toate instituţiile de credit şi
premisele reformei monetare, care va fi înfăptuită la 15 august 1947, ceea ce a însemnat o
limitare relativ drastică a capitalului şi a iniţiativei particulare. La acestea se adaugă
Legea naţionalizării principalelor mijloace de producţie, din 11 iunie 194841.
Naţionalizarea, numită în documentele noii puteri politice „un act fundamental”, cu
„rol hotărâtor” în transformarea revoluţionară a societăţii româneşti”, a reprezentat un
proces amplu, sistematic şi pregătit minuţios42.

La sfârşitul anului 1947, toate pârghiile puterii de stat erau profund transformate şi
subordonate partidului unic. Administraţia publică, magistratura, armata, presa şi radioul
fuseseră epurate de elementele „duşmănoase” faţă de puterea politică exercitată de
comunişti. Victoria comuniştilor în alegerile din 1946 a permis folosirea aparenţei de
transformări economico-sociale pe cale parlamentară, dar în spatele acestei aparenţe
funcţiona un amplu mecanism de represiune.
Recensământul întreprinderilor economice efectuat la 15 octombrie 194743 a dat
statului o imagine precisă asupra numărului, dimensiunilor şi situaţiei acestora,
permiţându-i să selecteze întreprinderile ce urmau a fi naţionalizate. S-a constatat cu
acest prilej că, din totalul de 36 729 de întreprinderi existente în ţară, statul dispunea de
1186 de întreprinderi industriale. Ponderea acestora, calculată după numărul salariaţilor,
era în industria extractivă de circa 15%, iar în cea prelucrătoare de 21%. Statul era
proprietarul tuturor întreprinderilor de produs tutun, sare, chibrituri, alcool, care erau
monopoluri de stat, iar în domeniul transporturilor deţinea 94% din forţa motrice şi 92%
din totalul personalului utilizat (din 5711 întreprinderi de transport, 5046 aparţineau
statului). Proprietatea de stat era reprezentată, de asemenea, în domeniul agriculturii, în
comerţ, în sectorul financiar bancar.
Cucerirea puterii politice a permis pregătirea naţionalizării din punct de vedere juridic.
Marea Adunare Naţională a adoptat la 13 aprilie 1948 prima Constituţie a RPR44, care
conţinea prevederi pregătitoare pentru naţionalizarea preconizată. În Constituţie se
preciza că bogăţiile de orice natură ale subsolului, zăcămintele miniere, apele, pădurile,
izvoarele de energie naturală, căile de comunicaţie feroviare, rutiere, pe apă şi pe mare,
poşta, telegraful, telefonul şi radioul aparţin statului, ca bunuri comune, dar se stipula
expres că, atunci „când interesul general cere, mijloacele de producţie, băncile şi
societăţile de asigurare, care sunt proprietate particulară a persoanelor fizice sau juridice,
pot deveni proprietatea statului, adică bun al poporului, în condiţiile prevăzute de lege”.
Trecerea la efectuarea naţionalizării avea deci cale liberă, din toate punctele de vedere.
Înfăptuirea propriu-zisă a naţionalizării s-a făcut după un plan general de acţiune.
Partidul comunist a organizat comisii judeţene pentru naţionalizare şi colective pentru
fiecare întreprindere ce urma să fie naţionalizată. Aceste colective, formate din persoane
atent selectate de către cadrele de partid, aveau ca principal obiectiv al activităţii
supravegherea patronilor. S-a urmărit păstrarea secretului operaţiei până la adoptarea
legii pentru a preveni eventualele acte de împotrivire. Operaţiunile de preluare a
întreprinderilor naţionalizate au fost efectiv terminate în două zile, respectiv 10 şi 11
iunie 1948. Felul în care a fost efectuat actul în sine a conjugat acţiunea partidului
comunist cu celelalte pârghii ale puterii de stat.
Prin votul Marii Adunări Naţionale de la 11 iunie 1948 era deschisă calea pentru
impunerea modelului sovietic de dezvoltare economică. Prin legea adoptată la 11 iunie
1948 au fost naţionalizate 8894 întreprinderi industriale, din care 3560 de interes local.
Potrivit recensământului industriei din 31 octombrie 1948, ponderea sectorului de stat,
format din întreprinderi de subordonare centrală şi din cele de interes local, calculată
după numărul de salariaţi, era în industrie de 76%, în transporturi şi comunicaţii de 98%,

în comerţ şi credit de 42%. În industrie, ponderea sectorului de stat varia de la o ramură
la alta: astfel, în industria energetică era de 89%, în cea extractivă de 70%, în metalurgie
de 80%, în chimie de 77%, în industria lemnului de 80%, în cea alimentară de 85% etc.
După forţa motrice, potrivit datelor aceluiaşi recensământ, sectorul de stat deţinea 80%
din industria energetică, 58% din cea extractivă şi 80% din cea prelucrătoare. Efectele
legii respective au fost întregite ulterior printr-un şir de alte legi, care au operat trecerea
sub controlul statului a unor linii de cale ferată particulară, a industriei cinematografice, a
instituţiilor sanitare particulare, farmaciilor, depozitelor de medicamente, a unei părţi a
fondului de locuinţe ş.a. În 1949, este instituit monopolul statului asupra comerţului
exterior, prin Decretul din 28 iulie 1949 pentru reglementarea operaţiunilor de import,
export şi tranzit. Iar pentru facilitarea şi coordonarea relaţiilor economice externe ale
României, în decembrie 1949 este înfiinţată Camera de Comerţ Exterior a României. Din
considerente de oportunitate politică, cu scopul de a antrena o mare adeziune a populaţiei
pentru noua putere care se instala, naţionalizarea nu a cuprins pământul, întreprinderile
mici, cele care aveau sub 10 lucrători şi sub 20 CP, şi comerţul mic. Acestea din urmă au
constituit însă domeniul unei politici sistematice de îngrădire – limitare – lichidare,
desfăşurată în deceniul 1950-1960.
Legile amintite au creat suportul legal pentru instituirea monopolului statului în
economie, trecerea la o economie condusă de la centru, prin instituţii înfiinţate în acest
scop şi care trebuiau, prin atribuţiile lor, să răspundă comandamentelor puterii care se
instala, dar într-o anumită măsură şi unor cerinţe obiective ale vieţii economice. Astfel,
prin legea din 5 aprilie 1947, este înfiinţat Ministerul Industriei şi Comerţului, prin
reorganizarea şi contopirea Ministerului Economiei Naţionale, a Subsecretariatului
Aprovizionării, a Comisariatului Preţurilor, a Comisariatului pentru Comerţ Exterior şi a
Subsecretariatului industriei de stat45. Iar prin legea de la 1 iulie 1948 este înfiinţată
Comisia de Stat a Planificării şi sunt reorganizate ministerele economice pe ramuri de
producţie. Ca urmare, în a doua jumătate a anului 1948, întreprinderile de stat, devenite
majoritare, îşi desfăşoară activitatea pe bază de programe lunare de producţie.
Spre sfârşitul deceniului cinci se trece la planificarea centralizată, primele planuri
fiind anuale, cel din 1949 şi cel din 1950, planuri care, potrivit comunicatelor oficiale, au
fost depăşite cu 8% şi respectiv 3,4%. În literatura de specialitate se apreciază că la
sfârşitul anului 1950 s-a încheiat refacerea economică, atunci când volumul producţiei
industriale l-a depăşit pe cel din 1938 şi s-a atins nivelul antebelic la produsul social şi la
venitul naţional din acelaşi an. După 1950, timp de patru decenii, viaţa economicosocială s-a desfăşurat pe baza planurilor cincinale.
În legătură cu evoluţia economiei româneşti în perioada 1950-1989 trebuie menţionat
că datele statistice cuprinse în anuare şi în alte lucrări din acea perioadă sunt relativ
incerte, ele având, în mare parte, un caracter propagandistic. Primul anuar statistic în
perioada de după al doilea război mondial a fost editat în 1957 şi cuprinde date începând,
cu deosebire, din 1955. Datele cuprinse în anuarele statistice, precum şi continuitatea şi
comparabilitatea lor în timp sunt relative şi datorită modificării structurii anuarelor
statistice, evoluţiei sistemului monetar, a sistemului şi metodologiei stabilirii preţurilor,
modificării metodologiei de calcul şi de exprimare a unor indicatori ş.a. Pentru eliminarea

– măcar parţială – a lipsei de precizie a datelor statistice pe care se întemeiază
interpretarea faptelor şi fenomenelor economice din perioada 1950-1989, am folosit cu
predilecţie Anuarul Statistic al României pentru anul 1990, care cuprinde, în parte, date
recalculate pentru perioada menţionată, precum şi capitole şi indicatori noi, nepublicaţi
până atunci. În egală măsură, am folosit date statistice cuprinse în lucrări de certă
reputaţie ştiinţifică, editate înainte şi după 1989 în ţară, precum şi de organisme
internaţionale46.
Industrializarea forţată şi dezvoltarea extensivă

În perioada 1951-1989 dezvoltarea economiei, care s-a desfăşurat pe baza
planurilor cincinale, a fost centrată pe dezvoltarea industrială, prin care, potrivit
strategiei şi politicii oficiale a timpului, cu unele accente sau nuanţe diferite de la o
etapă la alta, se urmărea transformarea României într-un stat industrial-agrar cu o
economie eficientă, lichidarea decalajelor de dezvoltare economică dintre zone,
regiuni, judeţe şi apropierea nivelului dezvoltării economico-sociale a acestora,
crearea unei structuri moderne a economiei în profil de ramură, departamental şi
teritorial, în care industria să aibă rolul central, atragerea şi folosirea raţională în
procesul dezvoltării a resurselor disponibile din fiecare zonă şi unitate teritorială, în
concordanţă cu nevoile ţării şi ale zonei sau unităţii teritoriale. Realizarea acestor
deziderate, judicioase în sine, cu eforturile şi eficienţa cuvenite, a fost însă afectată
de conceperea dezvoltării industriale axate pe industria grea şi înfăptuirea ei în
condiţiile planificării centralizate şi ale unor numeroase restructurări
organizatorice, ale instituirii unor organe şi organisme de conducere şi de control,
ale căror activităţi se suprapuneau adesea, ceea ce a generat decizii contradictorii şi
chiar eronate, subiectivism în activitatea industrială, raportări de date statistice
false pentru a nu deranja organele centrale de decizie ş.a.
Transpunerea în fapt a modelului producţiei industriale bazat pe industria grea s-a
concretizat într-un efort investiţional, realizat prin forţarea investiţiilor în acest sens, în
defavoarea consumului populaţiei şi cu preţul unor profunde dezechilibre sectoriale. În
tabelul 2 prezentăm ponderea fondului de consum şi a fondului de acumulare în venitul
naţional, în perioada 1951-1989.
Venitul naţional utilizat pentru fond de consum
şi fond de acumulare, în perioada 1951-1989 (%)
Tabelul 2

Anii
1951-1955

Fond de consum Fond de acumulare
75,70
24,30

1956-1960
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1980
1981-1985
1986-1989

82,90
74,50
70,50
66,30
64,00
69,30
74,30

17,10
25,50
29,50
33,70
36,00
30,70
25,70

Sursa: Anuarul Statistic al României 1990, p. 240.
În perioada menţionată, investiţiile în economia naţională au cunoscut o curbă
ascendentă până în 1986 şi o tendinţă de scădere în intervalul 1986-1989, aşa cum reiese
şi din datele cuprinse în tabelul 3.
Investiţii realizate în economia naţională şi în industrie,
pe grupele A şi B, în perioada 1950-1989
Tabelul 3

Anii Investiţii Investiţii realizate
realizate
în economia
naţională
mil. lei în
preţuri
curente
1950
6304

din care:
Grupa A

în industrie
mil. lei în
mil. lei
în
procente în
preţuri faţă de preţuri
curen- investiţii curente
în
economia
te
naţională
2751

43,64

Grupa B

în pro- mil. lei
cente
în
faţă de
investiţii preţuri
în
curente
industrie

în procente
faţă de
investiţii în
industrie

86,23

379

13,77

84,98

1777

15,02

84,66

5822

15,34

2372
1960

27665

42,75
11828

1970

79990

10051
47,75

37961
1980

50,87
210451

107058

1985

83,95
89880

48,36
246302

1986

32139

119121

89,81
106980

50,07

16,05
17178
10,19
12141

88,99

11,01

249001

124668

110941

1987

47,27
245473

116047

240208

114592

236411

102527

13727
88,49

102695

1988

47,70

13352
88,60

101532

1989

11,51

43,37

11,40
13060

86,26
88437

13,74
14090

Sursa: Anuarul Statistic al României 1990, pp. 526-527.
Din datele din tabelul 3 se desprind importante concluzii privind politica investiţională
generală. Astfel, este evident faptul că investiţiile efectuate în economia naţională
înregistrează o tendinţă de creştere permanentă, în proporţii diferite de la un interval la
altul, până în 1986, iar ulterior o tendinţă de scădere. În cadrul investiţiilor efectuate în
economia naţională, cele alocate industriei ocupă locul central, ele situându-se în jurul a
45-46%, în unii ani atingând chiar şi peste 50%. Deosebit de semnificativă este alocarea
investiţiilor industriale pe cele două grupe ale industriei. Astfel, grupa A, în care erau
incluse ramurile producătoare de mijloace de producţie, adică de bunuri investiţionale,
respectiv industriile metalurgică, siderurgică, constructoare de maşini, extractivă ş.a., a
beneficiat de cea mai mare parte a investiţiilor, de peste 80% în întreaga perioadă,
apropiindu-se, uneori, chiar de 90%. Grupa B, în care erau incluse industriile
producătoare de bunuri de consum individual, industriile alimentară, textilă, de pielărie
ş.a., a beneficiat, în medie, de aproximativ 11% din investiţiile industriale, rareori
ajungând în jurul a 16%. Toate acestea confirmă conceperea şi aplicarea cu consecvenţă a
modelului producţiei industriale bazate pe industria grea, cu toate implicaţiile negative
care l-au însoţit, în ceea ce priveşte ansamblul şi structura economiei româneşti, dar mai
ales nivelul de trai al populaţiei.
Efectuarea unor investiţii de asemenea proporţii s-a concretizat în sporirea numărului
de întreprinderi, atât al celor de stat cât şi al celor cooperatiste, dar al celor din urmă în
mai mică măsură, aşa cum rezultă din datele cuprinse în tabelul 4.
Numărul întreprinderilor industriale,
în perioada 1960-1989
Tabelul 4

Întreprinderi,
număr
Total
din care:

1989
1960

1970

1980

1985

1986

1987

1988

1658

1731

1752

1913

2048

2072

2091

2102

– industrie de stat de
subordonare republicană şi locală
– industrie
cooperatistă

1541
1319

1372

339

359

1334
418

1456

1520

457

1526

528

546

1532
559

561

Sursa: Anuarul Statistic al României 1990, p. 420.
Totodată, aşa cum rezultă din tabelul 5, datele privind evoluţia valorii complete de
inventar a fondurilor fixe ale economiei naţionale şi a ponderii în cadrul acestora a celor
ale industriei, care în perioada 1950-1989 are o curbă ascendentă de creştere, atestă şi ele
accentul pus pe dezvoltarea extensivă a economiei în general şi a industriei în special.

Valoarea fondurilor fixe ale economiei naţionale
şi ale industriei, în perioada 1950-1989
Tabelul 5

Anii

1950
1960
1970
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Fonduri fixe ale industriei
mild. lei
% în total fonduri
economiei naţionale
fixe ale economiei
– mild. lei
naţionale
210,1
40,9
19,46
337,9
92,1
27,25
766,2
271,9
35,48
1880,3
820,2
43,62
2035,9
893,3
43,87
2211,2
978,3
44,24
2397,2
1069,9
44,63
2613,8
1172,1
44,84
2797,9
1263,6
45,16
2992,2
1372,7
45,87
3182,0
1471,4
46,24
3359,2
1574,7
46,87
3526,1
1673,6
47,46
Fonduri fixe ale

Sursa: Anuarul statistic al României 1990, pp. 248-249.

Dezvoltarea extensivă a industriei a antrenat importante modificări în structura
populaţiei ocupate, în sensul creşterii celei salariate în general şi cu deosebire a celei
ocupate în industrie, aşa cum reiese din tabelul 6. Concomitent cu creşterea populaţiei
ocupate în industrie s-a micşorat cea ocupată în agricultură, ponderea acesteia în totalul
populaţiei ocupate reprezentând 74,1% în 1950 şi 27,5% în 1989.

Populaţia ocupată în economie şi în industrie,
în perioada 1950-1989
Tabelul 6

Anii

1950
1960
1970
1980
1985
1986
1987
1988
1989

Populaţie ocupată
în economie,
mii persoane
8377,2
9537,7
9875,0
10350,1
10586,1
10669,5
10718,6
10805,4
10945,7

Populaţie ocupată în industrie
mii persoane
% în total populaţie
ocupată
1000,7
12,0
1440,2
15,1
2276,8
23,0
3678,7
35,5
3927,8
37,1
3978,4
37,3
4013,8
37,4
4064,6
37,6
4169,0
38,1

Sursa: Anuarul Statistic al României 1990, p. 102-103.
Accentul pus pe dezvoltarea industriei grele este reflectat de dinamica producţiei
industriale pe grupele A şi B. Astfel, în perioada 1950-1989 producţia industrială totală a
crescut de 44 ori, în ritm mediu anual de 10,2%, cea a ramurilor din grupa A de 61 ori, iar
cea a ramurilor din grupa B de 25 ori, în ritm mediu anual de 11,1% şi respectiv 8,6%.
Creşterea mai mare s-a înregistrat până în 1980, ulterior ritmul mediu anual fiind de 3,3%
în anii 1981-1989 şi de 2,6% în anii 1986-1989. Pe grupele A şi B, ritmurile au fost de

3,1% şi 3,8% şi, respectiv de 2,2% şi 3,9%, ceea ce reflectă o atenţie sporită acordată în
ultimul deceniu dezvoltării producţiei industriale de bunuri de consum.
Ca urmare a dezvoltării industriale, în perioada 1950-1989 a crescut producţia
principalelor produse industriale pe locuitor, ca, de exemplu, la energie electrică de la
130 la 3276 kWh, cărbune extras de la 239 la 2871 kg, ţesături de la 12 la 48 mp,
încălţăminte de la 1 la 5 perechi, carne de la 9 la 30 kg, brânzeturi de la 1 la 4 kg, zahăr
de la 5 la 30 kg, televizoare de la 14 (în 1970) la 22 bucăţi/1000 locuitori, frigidere de la
1 (în 1960) la 20 bucăţi/1000 locuitori, autoturisme de la 1 (în 1960) la 62 bucăţi/10000
locuitori ş.a. În literatura de specialitate este menţionată adesea creşterea deosebită a
producţiei de oţel pe locuitor, care, în 1988, era în România de 621 kg, depăşind, uneori,
cu mult producţiile din alte ţări, care erau, de exemplu, în SUA de 363 kg, Suedia de 577
kg şi Franţa de 319 kg. Nivelul acestui indicator exprimă la scară redusă dezechilibre
sectoriale ale economiei româneşti, rezultat al politicii industriale din perioada
menţionată. Sub aspect strict cantitativ, rezultatele sunt remarcabile, dar ele au fost
însoţite de numeroase neajunsuri de ordin calitativ, care se manifestă cu deosebire între
anii 1980-1989.
Astfel, un prim aspect negativ este acela că procesul de alocare a unor uriaşe sume
pentru dotarea cu fonduri fixe a industriei s-a desfăşurat concomitent cu prelungirea
duratei normate de funcţionare a lor şi chiar cu menţinerea în funcţiune după expirarea
acesteia. Altfel spus, sporirea fondurilor respective a avut loc paralel cu un proces de
creştere a gradului de uzură fizică şi morală, reînnoirea lor tehnică fiind nesemnificativă
la nivelul ansamblului economiei naţionale, prin aceasta urmărindu-se micşorarea ratei
amortizării şi, implicit, a costurilor de producţie. În tabelul 7 redăm, după calcule recent
efectuate, decalajul dintre efortul de înzestrare a industriei cu fonduri fixe şi valoarea
rămasă a acestora.

Decalajul dintre valoarea de inventar a fondurilor fixe din industrie
şi valoarea rămasă a acestora, în perioada 1980-1989
Tabelul 7

1980
Fonduri fixe la valoarea
de inventar – mld. lei
Fonduri fixe la valoarea
rămasă – mld. lei
Grad de uzură – %

1985

820,2

1263,6

1987
1471,4

545,0
33,6

Sursa: C. Ionete, op. cit., p. 89.

1989
1673,6
888,0

780,5
38,2

39,6

1.026,2
38,7

Menţinerea în funcţiune a utilajelor cu grad avansat de uzură fizică şi morală se
răsfrânge negativ asupra economiei româneşti. Ea impune o creştere semnificativă a
activităţii de întreţinere şi de reparaţii. Astfel, fondurile băneşti alocate pentru întreţinere
şi reparaţii curente cunoaşte o curbă permanent ascendentă, de la 21,7 miliarde lei în
1975 la 80,0 miliarde lei în 1987, fapt care nu este de natură să conducă la reducerea
cheltuielilor de producţie. La aceasta se adaugă şi calitatea scăzută a mărfurilor româneşti
şi, implicit, lipsa lor de competitivitate pe pieţele străine. Acest al doilea aspect se resimte
cu deosebire în comerţul exterior şi se măsoară în deficitele balanţei comerciale. În
privinţa duratei normate de serviciu a utilajelor industriale, cazul României, în
comparaţie cu alte ţări, prezintă o situaţie cu totul aparte, aşa cum se observă în datele din
tabelul 8.
Durata normată de serviciu a utilajelor industriale,
în România şi alte ţări
Tabelul 8

Ţara
SUA
Japonia
URSS
RDG
România

Durata normată de serviciu a utilajelor
industriale, în ani
6
5-6
12,5
16
20-30

Sursa: C. Ionete, op. cit., p. 90.
Un alt aspect negativ al politicii industriale l-a constituit faptul că marile beneficiare
de investiţii în general, de cele industriale în special, au fost cinci ramuri: industria
constructoare de maşini, energia electrică şi termică, combustibili, chimia şi metalurgia.
Astfel, potrivit datelor statistice recalculate, în intervalul 1980-1989 ponderea investiţiilor
alocate fiecăreia dintre aceste ramuri în totalul investiţiilor industriale s-a situat între
17,7% – 28,9%, 10,8% – 25,2%, 13,2% – 22,1%, 9,5% – 14,7% şi 10% – 14,2%.
Dezvoltarea extensivă a industriilor respective, cunoscute ca mari consumatoare de
energie, a dus la creşterea consumurilor energetice ale industriei, a căror pondere în
nivelurile înregistrate pe economie este prezentată în tabelul 9.
Ponderea consumurilor energetice şi de energie electrică în industrie, în totalul
consumurilor pe economie, în perioada 1981-1989
Tabelul 9

Consumuri
1981-1985
Consumuri energetice
73,9
Consumuri de energie electrică 77,4

1986-1989
77,2
79,5

Sursa: C. Ionete, op. cit., p. 90
În condiţiile exploziei preţurilor, încă de la începutul anilor '70, la toate sursele de
energie, dezvoltarea extensivă a industriilor în general şi a celor energofage în special a
avut ca rezultat creşterea cheltuielilor de producţie şi scăderea profitabilităţii activităţii
industriale, iar în unele situaţii chiar pierderi, care au fost suportate de la bugetul statului.
Alocarea investiţiilor industriale ramurilor menţionate mai sus, ramuri preferate ale
politicii industriale de atunci, s-a făcut şi cu preţul neglijării, am putea spune al
sacrificării chiar, a altor ramuri industriale, între care şi industria alimentară, căreia, în
anii 1980-1989, i s-a alocat mai puţin de 5% din totalul investiţiilor industriale.
Rezultatul n-a întârziat să apară. Oferta scăzută de produse alimentare pe piaţa internă a
dus la apariţia „pieţei paralele“, a preţurilor de speculă şi, implicit, la diminuarea
consumului populaţiei şi a nivelului de trai, dar şi la îngustarea pieţei interne, un fenomen
care are efect de bumerang asupra posibilităţilor viitoare de dezvoltare a unei părţi a
capacităţii de producţie a industriei. În prima parte a perioadei menţionate, fenomenul a
îmbrăcat forma mascată a unei mase monetare disponibile şi a creşterii economiilor
populaţiei. În cea de a doua, el îmbracă forma evidentă a deprecierii monetare, prin
creşterea preţurilor şi scăderea veniturilor reale ale populaţiei.
Direcţionarea preferenţială şi sistematică a investiţiilor industriale către cele cinci
ramuri menţionate determină o reacţie în lanţ de dezechilibre la nivel macroeconomic.
Astfel, ca urmare a creşterii capacităţilor de producţie în ramurile respective peste
posibilităţile de aprovizionare cu materii prime şi energie indigene, apare subutilizarea
capacităţilor de producţie. Pentru a atenua acest dezechilibru, se recurge la importul de
materii prime şi de energie. Produsele obţinute sunt însă necompetitive, datorită utilajelor
şi tehnologiilor învechite, ceea ce accentuează criza energetică şi de materii prime,
precum şi slaba profitabilitate a industriei. Se conturează astfel un cerc vicios, pentru
depăşirea căruia se apelează la folosirea parţială a unor capacităţi de producţie,
conservarea altora, suprasolicitarea resurselor interne de combustibili, de petrol îndeosebi
ş.a. Toate acestea nu reuşesc însă să modifice principial efectele negative ale politicii
economice din acea vreme. Unele încercări de atenuare a acestora, a celor ale crizei
energetice îndeosebi, conduc la investiţii nefundamentate ştiinţific, aberante chiar. În
acest sens, exemplificăm cu unele obiective industriale, care, la timpul lor, au creat
numeroase neajunsuri economiei româneşti, provocând mari daune nu numai acesteia, ci
şi mediului înconjurător. Astfel, pentru exploatarea carboniferă la suprafaţă din bazinul
Rovinari, au fost dislocaţi 20 000 de locuitori şi scoase din circuitul agricol 6 000 hectare.
Cărbunele obţinut, lignitul, nu a îmbunătăţit balanţa energetică, dar a agravat procesul de
degradare a mediului natural din zonă. În egală măsură de păgubitoare şi dăunătoare a
fost centrala electrică de la Anina, prevăzută să funcţioneze prin arderea de şisturi
bituminoase. După lucrări de investiţii de peste 8 miliarde lei şi mutarea unui munte,

obiectivul a fost abandonat, pentru că arderea şisturilor bituminoase nu s-a dovedit
realizabilă. Iar în cazul în care centrala respectivă ar fi funcţionat, mai trebuia soluţionată
şi problema evacuării anuale a 9,5 milioane tone de zgură şi cenuşă. O situaţie aproape
similară se constată şi în cazul proiectatului Combinat Căliman, lucrările fiind
abandonate după ce se făcuseră investiţii de peste 3 miliarde lei.
Revenind la problema utilizării capacităţilor de producţie industrială, subliniem că, în
legătură cu aceasta, în lucrări recente de specialitate, sunt prezentate date recalculate
pentru anii 1985-1989, cuprinse în tabelul 10.
Volumul capacităţilor de producţie industrială neutilizate,
pe principalele cauze, în perioada 1985-1989
Tabelul 10

Indicatori
Capacitatea medie de
producţie – mld. lei
Grad de utilizare – %

1985
1731,2

1986
1810,0

1987
1863,0

1988
1929,5

1989
1829,8

79,3

80,7

78,8

79,5
78,1

Mărimea capacităţii
neutilizate – mld. lei
din care, datorită:
– lipsei de materii prime şi
energie – %
– lipsei de forţă de muncă – %
– lipsei de desfacere – %

358,4

349,3

395,0

395,3
400,2

44,0

42,6

44,3

44,8

52,0

2,3
11,3

2,4
14,4

2,5
13,7

2,5
13,2

2,9
14,4

Sursa: C. Ionete, op. cit., p. 76.
Deşi capacităţile de producţie ale industriei erau subutilizate, construcţiile de obiective
industriale nu s-au redus. Ca urmare, s-a ajuns ca în 1989 economia românească să fie
angajată în lucrări la 21 400 obiective de investiţii, în valoare de 1300 miliarde lei, care
depăşeau în acel moment posibilităţile de realizare a lor la termen. În literatura de
specialitate se arată că, în acel an, erau necesare fonduri suplimentare în valoare de 435,4
miliarde lei, pentru ca obiectivele începute să poată fi date în funcţiune integral. Întrucât
investiţiile erau finanţate în cea mai mare parte de la bugetul statului, lucrările în curs de
execuţie exercitau o presiune continuă asupra acestuia.
Subutilizarea cronică a capacităţilor de producţie, deci implicit a forţei de muncă din
industrie, mascată adesea prin concedii fără plată, program redus de lucru ş.a., a limitat
substanţial creşterea produsului social şi mai ales a venitului naţional, dacă avem în
vedere că, în perioada 1985-1989, contribuţia industriei (calculată pe baza valorilor

exprimate în preţuri curente) la crearea produsului social şi a venitului naţional reprezenta
circa 66% şi, respectiv 59%. Datele privind dinamica produsului social şi a venitului
naţional creat în industrie, prezentate în tabelul 11 oferă o imagine concludentă în acest
sens.
Dinamica produsului social şi a venitului naţional creat în industrie,
în perioada 1950-1989
Tabelul 11

1989 în procente faţă de
1950
1980
Produs social
35 ori
137
Venit naţional
39 ori
108

1985
107,8
94,2

1988
97,8
92,4

Sursa: Anuarul Statistic al României 1990, pp. 238-239.
În acelaşi sens a afectat produsul social şi venitul naţional şi dinamica productivităţii
muncii în industrie, care, în perioada 1970-1989 prezintă o evoluţie descrescătoare, aşa
cum reiese din tabelul 12.
Dinamica productivităţii muncii pe un salariat în industrie,
în perioada 1970-1989
Tabelul 12

1989 în procente faţă de

Productivitatea
muncii în
industrie

1970
245

1980
129

1985
107

Ritm mediu anual
de creştere – %
1988 1971-1989 1981-1989 1986-1989
96
6,6
2,9
1,7

Sursa: Anuarul Statistic al României 1990, p. 518.

O imagine de ansamblu asupra evoluţiei industriei româneşti în perioada 1938-1989
ne oferă datele privind dinamica producţiei industriale, cuprinse în tabelul 7.13.
Dinamica producţiei industriale, în perioada 1938-1989

Tabelul 13

Ani comparaţi
Ani de bază
1938
1950
1960
1970
1980
1985
1988

1989
1938 1950 1960 1970 1980 1985 1988
100
147
502
17
48
58
66
ori
ori
ori
ori
100
340
11
33
40
45
ori
ori
ori
ori
100
334
966
12
13
ori
ori
100
289
348
394
100
120
136
100
113,3
100

65 ori
44 ori
13 ori
386
134
110,9
97,9

Sursa: Anuarul Statistic al României 1990, pp. 432-433.
Datele din tabel atestă o substanţială creştere cantitativă a producţiei industriale, dar,
cum am arătat mai sus, ea a fost însoţită şi de multe consecinţe negative, ale căror efecte
se manifestă cu deosebire în ultimul deceniu, când ritmul mediu anual de creştere
cunoaşte o tendinţă evidentă de diminuare, la 3,3% în perioada 1981-1989 şi la 2,6% în
perioada 1986-1989, în timp ce în perioada 1951-1989 el a fost de 10,2%.
Desigur, evoluţia şi dezvoltarea economiei româneşti, inclusiv a industriei, în perioada
1950-1989, s-a desfăşurat sub conducerea nemijlocită a partidului unic/partid-stat,
tehnocraţii fiind doar în situaţia de a găsi şi promova soluţii potrivit obiectivelor impuse
de conducerea de partid. Dezvoltarea economiei în general, şi a industriei în special, atât
cât a avut loc aceasta, a reprezentat preţul unei jumătăţi de secol de represiune.
Sfârşitul anilor 1980 a coincis cu accentuarea politicii represive, inclusiv în plan
economic. Cu sprijinul unor specialişti din domeniul sănătăţii (dr. Iulian Mincu) şi din
alte sectoare, conducerea PCR, şi în primul rând Nicolae Ceauşescu au luat decizii cu
grave consecinţe în planul vieţii cotidiene a cetăţenilor României: penuria artificială
organizată statal, reducerea dramatică a consumului de electricitate pentru uzul
cetăţenilor, dar nu numai47 justificarea pe baze fals ştiinţifice a unor politici deliberate de
înfometare a populaţiei. La toate acestea trebuie să adăugăm reducerea consumului de
gaze şi obligarea populaţiei la un trai în condiţii insuportabile, la temperaturi sub 100C.
Spre a relua titlul unui eseu al scriitorului disident Dorin Tudoran, România acelor ani era
dominată de foame, frig şi frică. Alimentele naturale lipseau, legumele deveniseră o
raritate, erzaturile (de la nechezol la soia) erau glorificate ca trufandale. O întreagă oaste
de poeţi de curte şi ziarişti insensibili a contribuit la glorificarea acestei revoltătoare stări

de fapt. Din toate punctele de vedere, inclusiv economic, România anilor 1980 ajunsese
într-o situaţie de criză revoluţionară. Obsesia lui Nicolae Ceauşescu şi a camarilei sale,
izvorâtă înainte de toate dintr-o filosofie autarhică, de a achita, într-un interval foarte
scurt, întreaga datorie externă (de peste 8 miliarde de dolari), a dus la deteriorarea
accelerată a bazei tehnologice a economiei, a industriei turistice şi a condiţiilor de viaţă.
Vocea economiştilor de profesie a amuţit. Cozile interminabile, soldate întotdeauna cu
rezultate incerte, au devenit viaţa de zi cu zi a cetăţenilor români. Chiar unii membri ai
CPEx erau şocaţi de ceea ce se petrecea în planul consumului populaţiei, însă au preferat
să-şi păstreze reacţiile în secret; le-au menţionat peste ani în memoriile lor
autojustificatoare.

Colectivizarea agriculturii, 1949-1962:
decizie politică, etape, rezistenţă şi represiune
După acapararea şi consolidarea puterii, în 1949 comuniştii s-au lansat în ceea ce avea
să fie cea mai lungă, mai dificilă şi mai criminală campanie de inginerie socială
implementată în România comunistă: colectivizarea agriculturii. Scopul declarat al
colectivizării era modernizarea agriculturii româneşti şi introducerea structurilor
socialiste la sate. Dacă naţionalizarea mijloacelor de producţie industriale şi financiare a
putut fi înfăptuită într-un interval de timp relativ scurt (1948-1952), procesul de
colectivizare a fost de departe cea mai amplă campanie politică condusă de elitele
comuniste pentru mai bine de o decadă (1949-1962). El a afectat întreaga populaţie rurală
a României, care în 1948 reprezenta în fapt majoritatea covârşitoare a populaţiei ţării,
aproximativ 12 000 000 de locuitori dintr-un total de 16 000 00048. Începută într-o
perioadă în care noul regim comunist era încă în curs de consolidare, colectivizarea a
jucat un rol esenţial în instituţionalizarea şi perfecţionarea practicilor sale administrative
şi a sistemului său represiv. Numeroşi ţărani au fost spoliaţi, umiliţi, maltrataţi, închişi şi
chiar ucişi, ororile acestei crunte campanii de represiune fiind documentate de mii de
pagini de arhivă conţinând sentinţe judecătoreşti de condamnare la ani grei de închisoare
ale ţăranilor ce îşi apărau proprietatea, rapoarte secrete ale Securităţii şi conducerii
Partidului Muncitoresc Român, precum şi de mărturiile cutremurătoare ale
supravieţuitorilor acelei perioade49. Prin amploarea, durata şi implicaţiile sale, prin
măsurile de represiune extrem de violente folosite de regim, care au implicat aparatul de
partid, administraţia de stat, miliţia, Securitatea, armata, trupele de grăniceri şi formaţiuni
paramilitare de presiune, procesul de colectivizare apare în fapt ca un adevărat război
împotriva ţărănimii. Acest război s-a bazat pe principiul luptei de clasă, prin care
partidul-stat a încercat să spargă solidaritatea ţărănimii, să transforme din temelii
structura socială a lumii rurale şi să o subordoneze planurilor sale de inginerie socială.
Datorită faptului că ţărănimea constituia nu numai majoritatea populaţiei şi principala
categorie socială a ţării dar era şi păstrătoarea unui mod de viaţă tradiţional,
colectivizarea apare ca un război împotriva poporului român, menit să distrugă
proprietatea privată la sate şi să-i transforme pe ţăranii liberi în lumpenproletari
angajaţi în realizarea iluzoriei utopii sociale a regimului.

Partidul Comunist a invocat numeroase argumente economice, ideologice şi politice, în
favoarea colectivizării. Din punct de vedere economic, nevoia colectivizării era sprijinită
pe convingerea că proprietatea mică, ţărănească, era în esenţa sa nerentabilă şi nu se
putea adapta la cerinţele economiei moderne, fiind astfel condamnată la dispariţie de
progresul tehnologic. Acestă critică putea părea pertinentă, mai ales în condiţiile
fărâmiţării proprietăţii ţărăneşti şi a crizei agriculturii postbelice, cauzată de efectele
războiului. Mai presus de argumentele economice erau însă argumentele de natură
ideologică şi politică. Potrivit dogmei marxist-leniniste, numai o agricultură practicată pe
suprafeţe mari de exploatare, deţinute de stat – singurul investitor capabil să producă şi să
implementeze tehnologia agricolă modernă – putea da rezultate menite să susţină
procesul de urbanizare şi industrializare socialistă.50 Mai mult, existenţa unei ţărănimi
libere, neinclusă în sistemul economic socialist şi situată în afara sferei de control a
partidului-stat, era de neconceput pentru autorităţile comuniste. Pe de o parte, dogma
marxist-leninistă afirma că „mica proprietate generează capitalism zi de zi, ceas de ceas,
spontan şi în proporţii de masă”. Pe de altă parte, prin proprietatea asupra pământului,
ţărănimea controla resurse necesare nu numai plăţii datoriilor de război şi supravieţuirii
populaţiei urbane, ci şi dezvoltării economice a ţării. Reorganizarea socială a lumii rurale
prin exproprierea şi exploatarea sistematică a ţărănimii era astfel considerată o condiţie
fundamentală pentru implementarea proiectului comunist de industrializare forţată a
României.
Transformarea lumii rurale a permis partidului-stat în formare nu numai acumularea
de resurse economice vitale pentru a ataca programul de industrializare forţată. Ea era
importantă şi pentru redefinirea relaţiilor dintre stat şi comunităţile locale. Ofensiva
ideologică pentru introducerea luptei de clasă la sate şi pentru crearea „omului nou” a
sfârşit prin impunerea unui nou set de relaţii sociale, politice şi economice în mediul
rural. Partidul-stat s-a infiltrat adânc în viaţa comunităţilor, controlând mijloacele de
producţie şi remunerare şi impunând ţăranilor un nou stil şi ritm de viaţă, străin tradiţiilor
locale şi aservit centrului politic. În fine, procesul de colectivizare a fost însoţit şi de o
campanie de sovietizare forţată a lumii rurale. Numeroase delegaţii de ţărani şi
technicieni sovietici au vizitat România, pentru a convinge ţăranii să abandoneze formele
de muncă şi de viaţă tradiţionale şi să adopte „experienţa sovietică,” în timp ce delegaţii
de ţărani români au fost trimise în URSS pentru a cunoaşte, la faţă locului, realizările
sovietice. Aceste vizite erau amplu mediatizate, propaganda oficială prezentând
agricultura sovietică ca fiind „cea mai avansată din lume”51.
Partidul Comunist şi problema agrară. Decizia politică a colectivizării
După intrarea sa în viaţa politică legală la 23 august 1944, poziţia Partidului
Comunist în problema agrară a fost una deosebit de cameleonică, îmbinând
dezinformarea deliberată cu pragmatismul politic. Cu toate că scopul final al programului
Partidului Comunist în domeniul agricol era colectivizarea agriculturii, comuniştii s-au
axat în primii ani postbelici pe necesitatea desăvârşirii „revoluţiei burghezodemocratice”, care să creeze condiţiile transformării socialiste a agriculturii. De aceea,
deşi România implementase în 1921 cea mai radicală reformă agrară din Europa,
comuniştii cereau în mod stăruitor rezolvarea problemelor agrare postbelice prin

exproprierea moşierilor şi împroprietărirea ţăranilor52. Pentru a destabiliza situaţia
politică a ţării şi a slăbi opoziţia anticomunistă, Partidul Comunist îndemna ţăranii la
împărţirea ilegală a marilor proprietăţi, chiar şi înainte de legiferarea reformei agrare.
Deşi, aşa cum subliniază Henry Roberts, „ceva trebuia fără discuţie făcut” pentru a scoate
agricultura românească din criza postbelică, iar unele critici ale comuniştilor împotriva
stării de lucruri din agricultură puteau fi „în general valide”, perspectivele colectivizării –
judecate prin prisma realităţilor din Uniunea Sovietică – apăreau sumbre53.
Motivată în primul rând de imperative politice şi nu de considerente economice,
reforma agrară din 23 martie 1945 nu a avut drept scop consolidarea micii proprietăţi, ci
distrugerea marilor proprietăţi agricole54. După înfăptuirea reformei agrare, comuniştii
continuau să păstreze o tăcere ostentativă în legătură cu planurile lor de colectivizare a
agriculturii, pozând, tactic, în apărători ai proprietăţii ţărăneşti55. Spre exemplu, în timpul
campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 1946, broşura Comuniştii şi
proprietatea particulară dădea asigurări că „de rezultatul alegerilor depinde ca ţăranii să
poată lucra în linişte şi culege roadele de pe ogorul lor”56. După acapararea puterii însă,
în vara anului 1947, comuniştii au declanşat o companie tacită de confiscare a unor noi
categorii de proprietăţi rurale. La sfârşitul lui 1947, după abolirea monarhiei, proprietăţile
familiei regale au fost naţionalizate; la 3 august 1948 au fost confiscate pământurile
şcolilor confesionale; la 3 noiembrie bunurile rurale ale instituţiilor sanitare particulare;
iar la 2 decembrie 1948 proprietăţile Bisericii Greco-Catolice57. La nivel oficial, partidul
continua să propage lozinca sprijinirii micilor proprietari. Rezoluţia PMR din 21-23
februarie 1948 recomanda însă cooperaţia ca mijloc de ameliorare a stării economice a
ţăranilor. În primăvara aceluiaşi an, Gheorghiu-Dej continua să nege zvonurile potrivit
cărora statul ar fi intenţionat să colectivizeze proprietatea agricolă privată58.
Între primăvara anului 1945 şi primăvara anului 1949 singura schimbare majoră în
domeniul agrar a constituit-o introducerea cotelor, care au reprezentat un adevărat coşmar
pentru ţărănimea din România la jumătatea secolului trecut. În condiţiile scăderii
dramatice a producţiei agricole cauzate de război, colectările ofereau un răspuns imediat
la nevoile alimentare ale populaţiei urbane şi la exploatarea economică a ţării de către
puterea de ocupaţie sovietică, două sarcini dificile, pe care politica economică
falimentară a regimului comunist nu le putea satisface. Înainte de orice, colectările s-au
dovedit însă un instrument al luptei de clasă în mediul rural. Sistemul colectărilor a
pregătit terenul pentru instalarea structurilor agriculturii socialiste, prin ruinarea
deliberată a gospodăriilor ţărăneşti înstărite ce rezistau colectivizării şi prin întărirea
controlului politic asupra populaţiei rurale. Acest sistem de exploatare sistematică a
vlăguit gospodăriile ţărăneşti înstărite, adevărate motoare ale economiei rurale,
conducând astfel la ruina comunităţilor ţărăneşti în ansamblul lor. Sistemul colectărilor a
fost organizat cu ajutorul unui amplu cadru legislativ, extrem de represiv, care descria în
detaliu obligaţiile producătorilor şi stabilea pedepse aspre împotriva proprietarilor care
refuzau să predea cotele specificate. El a fost implementat de aparatul de partid la nivel
local, sprijinit de autorităţile locale, de miliţie, şi de justiţie.
Istoria colectărilor poate fi împărţită în patru perioade distincte. Prima perioadă,
situată între anii 1945-1947, a fost marcată de o relativă prudenţă în aplicarea sistemului

cotelor. A doua perioadă, din anii 1948-1952, s-a caracterizat printr-o acută instabilitate
legislativă, cu treceri imprevizibile de la radicalism la relaxare, reflectând atât tranziţia la
un sistem general planificat în economia românească, cât şi lupta pentru putere din
interiorul elitei conducătoare. Anii 1953-1956 reprezintă o perioadă de deschidere prin
lansarea sistemului de contracte şi achiziţii pentru a compensa slăbiciunile agriculturii
socialiste, care se anunţa încă de la începuturile sale costisitoare şi nerentabilă. Ultima
perioadă, 1957-1962, marchează trecerea de la cote la contracte, pragmatismul politicii de
partid în chestiunea asigurării fondului de stat prin contracte contrastând însă cu
caracterul violent al colectivizării după 195859.
Colectările forţate au prefaţat şi însoţit un alt proces, de care ţăranii se temeau chiar
mai mult, colectivizarea agriculturii. Diferite documente rămase de la liderii PMR
responsabili de problemele agrare conţin date care evidenţiază legătura strânsă dintre
colectări şi colectivizare. Bunăoară, Ana Pauker sublinia în 29-30 mai 1951, la şedinţa cu
primii secretari şi cu secretarii cu problemele agrare: „colectarea este un impozit pe care
noi îl punem asupra ţăranilor, asupra gospodăriilor ţărăneşti”. Destinaţia produselor
colectate era (în ordine): aprovizionarea muncitorilor şi salariaţilor din oraşe, a armatei,
dar şi exportul, pentru importul de maşini şi materii prime necesare industrializării,
„pentru construirea socialismului”. Pauker atrăgea atenţia că – chiar şi la câţiva ani de la
instaurarea regimului „democrat-popular” – „e şi azi un mic capitalist în felul lui ţăranul
individual mic burghez”. Clişeele privind „datoria către Stat” a ţăranilor de a-şi achita
cotele erau des întâlnite în textul menţionat. Furată de propria-i retorică, militanta
comunistă insista că ţăranii „trebuie să înţeleagă că e un sacrificiu mai mic, dar trebuie
să-l facă, de a da patriei hrana [pe] care se cuvine s-o dea prin colectare, şi să fie o ruşine,
să fie stigmatizat în sat acela care într-un fel sau altul ar căuta să se sustragă de la această
datorie elementară”. În cele din urmă, Pauker ajungea la concluzia că problema
produselor agricole nu avea să fie rezolvată în mod real decât prin colectivizare60.
În primele zile ale lunii martie 1949 două măsuri de importanţă capitală au fost
adoptate de guvernanţii comunişti. Prin emiterea decretului 83/2 martie 1949 erau
expropriate proprietăţile mai mari de 50 de ha, care făcuseră obiectul legii nr. 187/23
martie 1945 (reforma agrară), aplicarea având loc chiar în noaptea de 2/3 martie 194961.
Pe teren s-a acţionat într-un mod conspirativ (termenul era utilizat chiar în documentele
oficiale), cei vizaţi fiind luaţi practic prin surprindere62. Deşi se folosea termenul de
„moşieri” pentru desemnarea victimelor, în realitate şi în cea mai mare parte era vorba de
fermieri, deţinătorii unor exploatări agricole în bună măsură mecanizate şi modernizate63.
Au fost expropriate atât pământul, cât şi inventarul viu, instalaţiile agricole, produsele
agricole, creanţele, titlurile şi participările decurgând din activitatea exploatărilor
moşiereşti (art. 2). Rezistenţa la confiscare sau tăinuirea bunurilor se pedepseau cu 5-15
ani de muncă silnică şi confiscarea averii (art. 4)64. Prin acest decret moşierii şi familiile
lor au fost dislocaţi, fixându-li-se domiciliu obligatoriu pe termen nelimitat în diferite
localităţi din ţară. Cei negăsiţi pe moşiile lor au primit domiciliu obligatoriu pe timp
nelimitat în oraşele unde au fost identificaţi.
Estimările privind numărul persoanelor deportate diferă considerabil. Din unele
statistici ale Securităţii reiese că au fost afectate în acest fel 2 000 de familii, cuprinzând

3 000 de persoane65. Henry Roberts aprecia numărul familiilor deportate în noaptea de
2/3 martie 1949 la 17 00066. Având în vedere că statistica Ministerului Agriculturii din
noiembrie 1948 înregistrase doar 7 703 de exploatări particulare de peste 50 ha care
fuseseră afectate de dispoziţiile legii din 23 martie 1945, cercetătorul Dumitru Şandru
deduce că peste 9 000 de ţărani au împărtăşit, de asemenea, soarta moşierilor67. În orice
caz, se ştie cu certitudine că expropriaţii au fost luaţi în plină noapte din casele lor, fiind
privaţi practic de truda lor sau a generaţiilor anterioare. Locuinţele lor au fost ocupate de
echipe constituite anterior şi au primit destinaţii variate: sedii ale întreprinderilor agricole
de stat, ale viitoarelor gospodării agricole colective, ale primăriilor, ale posturilor de
miliţie etc. Însă în timpul derulării acestei operaţiuni s-au înregistrat furturi ale valorilor
mobile, dar şi devastări inutile68.
Transferurile de proprietate au continuat în anii următori, comuniştii putând astfel
clama distrugerea definitivă a moşierimii ca şi clasă socială. Deportarea moşierilor a fost
însă o măsură ilegală, dat fiind că decretul 83/1949 nu conţinea prevederea dislocării şi
fixării domiciliului obligatoriu. Această situaţie a fost remarcată mai apoi de autorităţi, iar
pentru a avea un temei legal s-a emis Hotărârea Consiliului de Miniştri (HCM) nr.
1154/26 octombrie 1950, modificată prin HCM nr. 344/15 martie 1951, prin care doar
parţial era reglementată problema stabilirii de către Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a
domiciliului obligatoriu pentru „unele categorii de persoane”69. În contextul luptelor
pentru putere de la vârful partidului comunist din anii 1960, dislocările şi fixarea
domiciliului obligatoriu petrecute în martie 1949 au fost considerate ilegale70.
Plenara din 3-5 martie 1949 a Comitetului Central al PMR avea să marcheze o
cotitură radicală în politica agrară, hotărându-se trecerea la „transformarea socialistă a
agriculturii”, altfel spus la crearea gospodăriilor agricole colective. Crearea gospodăriillor
agricole anula, în fapt, reforma agrară din 1945, deşi în anii anteriori comuniştii ţinuseră
să garanteze prorietatea privată, la nivel declarativ.71 Strategia autorităţilor comuniste de
transformare a lumii rurale s-a bazat pe divizarea comunităţilor ţărăneşti şi spargerea
solidarităţii sociale prin introducerea principiului luptei de clasă la sate.72 Eliminarea
moşierimii dereglase deja mecanismele sociale, lăsând ţăranii săraci fără mijloace de
existenţă şi forţându-i să colaboreze cu statul, care se substituise marilor proprietari de
pământ prin reforma agrară şi confiscările din 1949. În continuare, s-a trecut la asmuţirea
ţăranilor săraci împotriva ţăranilor înstăriţi, o politică denumită oficial « limitarea
chiaburilor”. Preluând nu doar ideile ci chiar şi formulele staliniste, Gheorghe
Gheorghiu-Dej expunea politica partidului faţă de populaţia rurală: „Ne sprijinim pe
ţărănimea săracă, strângem alianţa cu ţărănimea mijlocaşă şi ducem o luptă neîntreruptă
împotriva chiaburimii”73. Cinci categorii de agricultori erau identificate în România: 1)
ţăranii lipsiţi de pămînt, proletariatul agricol, cuprinzând 2,5% din totalul populaţiei; 2)
ţăranii săraci, 57%; 3) ţăranii mijlocaşi, 34%; 4) chiaburii; 5) resturile moşierimii,
ultimele două pături cuprinzînd 7%74. Spre deosebire de Plenara Comitetului Central al
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice din 1929, în care se prevedea expres lichidarea
culacilor, Plenara Partidului Muncitoresc Român fixa ca obiectiv imediat „îngrădirea”
chiaburilor, ulterior urmând să se treacă la „desfiinţare[a] completă a exploatării
chiabureşti la sate, mobilizând în această luptă întreaga ţărănime muncitoare, când
condiţiile vor fi pregătite”75. Rezoluţia CC al PCR din 3-5 martie 1949 a devenit,

indubitabil, „textul de bază în problema colectivizării (…) cea mai clară declaraţie a
politicii agricole a comunismului român”76.
Încercarea partidului de a introduce lupta de clasă la sate nu a dat rezultatele scontate,
ţăranii manifestâdu-şi în diverse feluri solidaritatea lor cu moşierii sau cu ţăranii
înstăriţi77 şi împărţind simbolic universul sătesc între „noi”, comunitatea tradiţională, şi
„ei,” respectiv autorităţile comuniste şi colaboratorii lor, stigmatizaţi drept „trântori”,
„împingători”, sau „cozi de topor”. Mai eficiente au fost însă măsurile de discriminare
administrativă şi represiune politică. Cei mai afectaţi de colectivizare în primii ani au fost
ţăranii înstăriţi, desemnaţi drept chiaburi, un cuvânt de origine turcă, chibar, ce însemna
la origine nobil sau om bogat, de vază, dar care în limbajul oficial a ajuns să aibă
conotaţii profund negative. Aceştia erau discriminaţi de partidul-stat, chiar demonizaţi de
către propaganda regimului. Exemplul cel mai clar de discriminare în rândurile
agricultorilor era impozitul agricol, aplicat/perceput „în spiritul luptei de clasă”78. În
contextul aplicării deciziei PMR de „transformare socialistă a agriculturii” s-au înregistrat
numeroase cazuri de confiscare a averii ţăranilor înstăriţi. Bunăoară, o comisie constituită
de conducerea partidului în 1950 evidenţia că metoda confiscării unor proprietăţi private
fusese utilizată de conducerile unor gospodării agricole colective pentru completarea
suprafeţei de teren a acestora şi pentru asigurarea clădirilor. Măsura fusese iniţiată în
majoritatea cazurilor de „organele” judeţene de partid, punerea în practică a dispoziţiei
revenind Comitetelor Provizorii judeţene, structurilor Ministerului de Interne şi
Ministerului de Justiţie. Confiscări fuseseră făcute şi din iniţiativa Comitetelor Provizorii
locale (primăriilor). De cele mai multe ori directivele de confiscare fuseseră trasate în
„şedinţe de lucru”, la care participaseră „organele de partid”, Comitetele Provizorii
judeţene, „organele” Ministerului de Interne şi Ministerului de Justiţie. În alte situaţii,
sarcinile fuseseră trasate direct Parchetului sau Miliţiei. Chiar şi din perspectiva comisiei
comuniste însărcinate cu verificarea modului de aplicare a acestor măsuri se
înregistraseră abuzuri: confiscări de bunuri fără respectarea normelor legale, înscenări
care să ofere pretextul pentru arestarea şi încarcerarea ţăranilor (de exemplu, introducerea
unor arme şi muniţii în domiciliile acestora, „găsite” apoi de Securitate), nerespectarea
unor sentinţe ale Justiţiei (se confiscaseră până şi obiectele de uz casnic, deşi legea
interzicea acest lucru). În urma confiscărilor parţiale unii chiaburi fuseseră transformaţi în
mijlocaşi, dar existaseră şi cazuri în care mijlocaşii fuseseră consideraţi chiaburi şi li se
confiscaseră bunurile. În unele situaţii sechestrele asigurătoare puse de Parchet fuseseră
transformate în confiscări, fără a se aştepta o decizie legală în acest sens. În diverse zone,
„organele locale” confiscaseră bunuri fără intervenţia Justiţiei, forţându-i pe chiaburi să
părăsească localităţile unde domiciliau sau să facă donaţii către GAC-uri. Confiscări
avuseseră loc şi în comunele unde nu existau gospodării colective79.

Derularea procesului de colectivizare: etape şi dimensiuni
În România, precum în URSS, definirea strategiei de abordare a procesului de
colectivizare a polarizat opţiunile diferitelor facţiuni concurente ale noii elite politice,
forţându-le să-şi definească loialităţile şi contribuind astfel la tranşarea luptelor pentru
putere în perioada 1952-1953, soldate în cele din urmă cu eliminarea grupului condus de
Ana Pauker. Datorită rezistenţei dârze a ţărănimii la colectivizarea agriculturii, pe de o

parte, precum şi a ezitărilor politice de la centru, pe de altă parte, procesul de
colectivizare a avut o istorie lungă şi foarte sinuoasă, marcată de ofensive violente dar şi
de retrageri tactice sau forţate ale autorităţilor.
Procesul de colectivizare s-a desfăşurat în două valuri principale, 1949-1953 şi 19531962, împărţite la rândul lor în numeroase etape sau stadii80. Primul val al „transformării
socialiste a agriculturii” (1949-1953), coincide în bună măsură cu perioada în care, în
întregul lagăr comunist, exceptând Iugoslavia lui Tito, Moscova a încercat să impună
colectivizarea rapidă, în vreme ce liderii locali căutau să implementeze acest proces în
mod gradual. Robert Levy identifică cinci stadii distincte ale colectivizăii din România:
1) martie 1949-februarie 1950; 2) februarie-15 iunie 1950; 3) 15 iunie-septembrie 1950;
4) octombrie 1950-ianuarie 1952; şi 5) ianuarie 1952-aprilie 1953), marcate de directive
politice contradictorii venite de la Bucureşti, de lupte intestine pentru putere între facţiuni
politice rivale în sânul partidului şi de ezitările de a urma în totalitate modelul sovietic de
colectivizare81. De-a lungul acestui prim val, ezitările autorităţilor au cauzat progrese
forţate, dar şi retrageri dramatice. Manevrele menite să tempereze colectivizarea
reprezentau o încercare zadarnică în faţa presiunii sovietice. Ele explică însă, alături de
rezistenţa notabilă a ţărănimii române, curentele schimbătoare şi măsurile contradictorii
din primul val al colectivizării în România. Cel mai semnificativ eveniment politic al
primului val a fost eliminarea grupului condus de Ana Pauker din conducerea partidului
şi a secţiei agrare a Comitetului Central, considerat responsabil pentru abuzurile dar şi
pentru întârzierea în campania de colectivizare. În 3 iulie 1952, odată cu eliminarea
„deviaţioniştlor de dreapta”, Gheorghe Gheorghiu-Dej anunţa reînceperea luptei deschise
împotriva chiaburilor dezlănţuind în toată ţara o nouă campanie de arestări şi procese82.
Satele colectivizate în primul val erau situate, în general, în regiuni în care agricultura
suferise profund de pe urma războiului şi a secetei din anii 1945-1946, şi în care ţăranii
săraci constituiau o masă de manevră foarte vulnerabilă la presiunile administrative ale
partidului-stat, mai ales în condiţiile dereglării mecanismelor sociale locale prin
eliminarea şi deportarea moşierimii. Este însă interesant de semnalat faptul că multe
localităţi în care se înfiinţaseră gospodării agricole de producţie încă din 1949 au încheiat
procesul de colectivizare numai în anii 1961-1962. Deşi în aceste localităţi campania de
colectivizare înregistrase progrese însemnate, odată cu înregimentarea ţăranilor săraci
potenţialul de colectivizare îşi atinsese în fapt limitele, colectivizarea totală fiind posibilă
numai prin folosirea forţei. O categorie aparte de sate colectivizate în primul val erau cele
situate în zone considerate nesigure de către partid, sau în care mişcările de rezistenţă
anticomunstă erau mai puternice, precum în Dobrogea sau Maramureş. În aceste zone,
colectivizarea timpurie era o formă de represiune sau chiar de „pedepsire” şi disciplinare
a populaţiei locale, existând o corelaţie directă între intensitatea rezistenţei anticomuniste
şi violenţa procesului de colectivizare83.
Cel de-al doilea val al asaltului final în campania de colectivizare a agriculturii
demonstrează supunerea politică totală a elitelor politice din România faţă de Uniunea
Sovietică84. Primul stadiu s-a situat între vara anului 1953-decembrie 1955, perioadă
denumită „anii stagnării”, deoarece după moarta lui Stalin colectivizarea a fost temperată,
punându-se accentul pe consolidarea gospodăriilor deja existente. A doua fază

corespunde anului 1956 şi se regăseşte doar la nivelul discursului şi proiectului politic de
reluare a colectivizării. Din considerente legate de situaţia externă – evenimentele din
Ungaria în 1956, dar şi posibilitatea declanşării unor mişcări contestatare de amploare în
ţară – punerea în practică a proiectului s-a amânat. Cel de-al treilea stadiu este cuprins
între anii 1957-1962.
În 1957 s-a pregătit reluarea colectivizării cu un experiment local în regiunea Galaţi,
ale cărui rezultate au fost considerate încurajatoare de către conducerea partidului85.
Procesul a reînceput în forţă în regiunea Constanţa, unde au fost mobilizaţi peste 30 000
agitatori de partid (pentru un total de circa 661 000 de locuitori; excluzându-se populaţia
urbană, ţăranii deja colectivizaţi, bătrânii şi copiii, rezultă o proporţie de un activist
pentru circa trei ţărani necolectivizaţi!), sub conducerea secretarului regional de partid,
Vasile Vâlcu86. La capătul unei campanii de o violenţă fără precedent, Constanţa avea să
fie declarată prima regiune colectivizată din România pe data 7 noiembrie 1957, pentru a
coincide cu cea de-a 40-a aniversare a Marii Revoluţii Socialiste din 1917, căreia îi era
dedicată. Realizată la instigarea consilierilor sovietici, colectivizarea în timp record a
Dobrogei făcea parte dintr-un plan general de socializare completă a regiunii Constanţa,
provincia fiind privită drept un experiment-pilot în modernizarea socialistă. „Succesul”
său, intens cosmetizat de propaganda oficială, a fost popularizat în numeroase broşuri
propagandistice ce exagerau metamorfoza sa miraculoasă din „cea mai înapoiată
provincie din ţără” în regiunea cu cel mai ridicat standard de viaţă al populaţiei rurale din
România87. Exemplul Dobrogei a declanşat o acerbă competiţie mimetică între
organizaţiile regionale de partid pentru înfăptuirea colectivizării. Succesiunea
colectivizării regiunilor ţării a urmat însă o logică politică, prioritate având zonele
multietnice de graniţă, precum Dobrogea şi Banatul, cele considerate nesigure din punct
de vedere politic, precum Maramureşul, dar şi câmpia Bărăganului, considerată vitală
pentru aprovizionarea capitalei. Alte regiuni mai omogene din punct de vedere etnic şi de
o importanţă economică sau geopolitică mai redusă, precum Suceava, au fost printre
ultimele colectivizate. Procesul s-a încheiat oficial în România în martie 1962 – cu trei
ani înainte de termenul oficial stabilit de partid –, după 13 ani de acţiuni sistematice
împotriva ţărănimii. Pe 27-28 aprilie 1962 avea loc la Bucureşti o sesiune extraordinară a
Marii Adunări Naţionale, unde Gheorghiu-Dej proclama încheierea „transformării
socialiste a agriculturii”. Formele socialiste de proprietate deţineau 96% din suprafaţa
arabilă a ţării şi 93,4% din suprafaţa agricolă88.
Chiar dacă procesul de colectivizare s-a încheiat oficial în aprilie 1962, anii următori
nu au fost lipsiţi de tensiuni în mediul ţărănesc. Bunăoară, într-un Buletin Informativ
Special cu privire la unele manifestări şi acţiuni negative în cadrul gospodăriilor
agricole colective, întocmit de Ministerul Afacerilor Interne la 4 noiembrie 1964, erau
trecute în revistă numeroase nemulţumiri ale ţăranilor din agricultura socialistă. Circulase
intens zvonul privind producerea unor „schimbări” în sectorul socialist, mulţi ţărani
colectivişti exprimându-şi speranţa că GAC-urile se vor destrăma, iar ei îşi vor redobândi
pământul, animalele şi atelajele cu care intraseră în colhoz, în vreme ce alţii au crezut că
vor primi loturi mai mari de pământ în folosinţă. Toate acestea au dus la apariţia într-o
serie de localităţi a unor acţiuni deschise pentru destrămarea GAC-urilor şi a
întovărăşilor. Ţăranii erau nemulţumiţi nu doar pentru că le fuseseră confiscate bunurile

prin colectivizare, ci şi pentru că ei practic munceau aproape pe gratis în formele
socialiste de agricultură. O formă deosebit de răspândită de protest a ţăranilor faţă de
mizeria spre care erau împinşi a fost refuzul de a ieşi la lucru, de-a lungul şi de-a latul
ţării înregistrându-se veritabile greve agricole, într-o epocă în care noţiunea era utilizată
în România doar pentru a desemna realităţile trecutului sau existente în „ţările
capitaliste”. În acelaşi timp a apărut şi s-a generalizat un fenomen care avea să devină
obişnuinţă în deceniile următoare: „furtul” din Gospodăriile Agricole Colective89,
considerat de ţărani ca o formă legitimă de remunerare şi redistribuire a veniturilor
acestora, dar criminalizat de regim ca o formă de sabotare a agriculturii socialiste.
Războiul regimului comunist contra ţărănimii: rezistenţă şi represiune
Afectaţi profund şi în masă prin sistemul spoliator al cotelor şi prin colectivizare,
ţăranii din România au căutat diverse căi de ieşire din impas, cel mai adesea printr-un
complicat sistem de adaptare şi de negociere cu autorităţile locale90. Însă au existat şi
destule momente în care mase de ţărani s-au pus în mişcare, apărându-şi sau cerându-şi
drepturile prin mijloace violente, stârnind îngrijorarea factorilor de decizie de la
Bucureşti, oricum puţin (ca să nu spunem deloc) dispuşi să ţină cont de opiniile şi de
interesele agricultorilor privaţi.
Impunerile la plata cotelor erau atât de mari în 1949, încât unor ţărani nu li se lăsase
decât sămânţa necesară pentru următorul an agricol. Spre exemplu, un ţăran milocaş din
comuna Gogoşiţa, judeţul Dolj, care recoltase 3 300 kg de grâu, a rămas cu doar 150 kg
de grâu de sămânţă. Astfel de situaţii au fost numeroase în anumite judeţe, în actele PMR
fiind nominalizate Hunedoara şi Someş. În unele locuri, pentru a îndeplini planul,
autorităţile au mers din casă în casă şi au luat inclusiv seminţele91. Pe ansamblul
României, recolta de grâu s-a dovedit mai slabă în anul 1949, motiv pentru care
autorităţile de la Bucureşti au considerat că baza planului de colectare erau unele judeţe
din Banat şi Ardeal. În vederea realizării planului, s-a luat decizia efectuării treierişului la
arie, prelevările forţate de cereale putându-se face mult mai uşor şi eficient pentru stat92.
Cotele exagerate, care practic îi lăsau pe ţărani fără truda lor de peste an, şi impunerea
plăţilor către muncitorii de la batoze în bani (fără mare valoare) şi nu în natură, cum era
cutuma, aveau să provoace mari răscoale. Pe lângă aceste cauze, nu trebuie să pierdem
din vedere că aroganţa activiştilor de partid, lipsa lor de consideraţie pentru oamenii
satelor s-a dovedit în diferite locuri a fi scânteia care a declanşat marile mişcări ţărăneşti
din vara anului 194993.
Răscoale ţărăneşti s-au produs în anul 1949 în judeţele Botoşani (comuna Roma)94,
Dorohoi (comunele Vorniceni, Avrămeni, Grămeşti, Dersca, Cândeşti, Brăeşti, Cracalia,
Dimăcheni, Havârna, Hilişeu, Mihăileni, Zamostea, Liveni, Adăşeni şi Mitoc)95, Rădăuţi
(comunele Calafindeşti, Frătăuţii Noi, Rogojeşti, Milişăuţi, Văscăuţi, Bălcăuţi,
Negostina, Condeşti, Horodnicul de Sus şi Morjinca, Ruşi)96, Suceava (Bălăceana şi
Stroieşti)97, Bihor (comunele Cheţ, Almaşul Mare, Almaşul Mic, Chenetea, Cociuba
Mare, Tăuteu, Bicaciu, Giriş, Girişul Negru, Batăr, Belfir, Coroiu, Ucuriş, Ursad, Craiova
(azi Craiva), Susag, Diosig, Arpăşel, Tulca, Talpoş, Suiug, Marginea, Saldabagiul,
Barcău, Barba, Bicaciu şi Marţihaza)98, Arad (comunele Şomoşcheş, Moţiori, Berechiu,

Apateu, Şepreuş, Ţipar şi Vărşand)99, Sălaj (zona Zalău)100, Braşov (comunele Drăguş,
Ucea de Sus, Arpaşul de Jos şi Sebeş)101, Târnava Mare (comunele Zorgheş şi
Chijapla)102, Făgăraş, Turda şi Mureş103. Speriate de amploarea răscoalelor, în special a
celor din judeţele Bihor, Arad şi Rădăuţi, dar şi de posibilitatea extinderii acestora,
autorităţile comuniste au intervenit imediat şi fără milă. Din ordinul expres al forurilor
conducătoare, trupele de Securitate, Miliţie sau Grăniceri au deschis focul împotriva
ţăranilor revoltaţi, înregistrându-se numeroase victime, dar au procedat şi la execuţii
sumare (16 în judeţul Bihor şi 12 în judeţul Arad). De asemenea, sute de persoane au fost
arestate, judecate şi condamnate de Tribunalele Militare la pedepse grele. Autorităţile au
procedat şi la deportarea familiilor celor ucişi/executaţi sau închişi, locul de destinaţie
fiind Dobrogea. Conform datelor disponibile, din judeţele Bihor şi Arad au fost deportate
1 548 de persoane doar în intervalul 3-12 august 1949, iar din judeţele Rădăuţi, Suceava
şi Dorohoi aproape 100 de persoane în noaptea de 8/9 august 1949104. Ironia sorţii, după
pacificarea zonelor răsculate, treierişul a fost reluat, ritmul colectărilor intensificânduse105.
Nemulţumirile faţă de colectări aveau să se menţină în lumea rurală şi în anul 1950.
Autorităţile au instituit pentru ţărani practica plăţii în natură a tuturor datoriilor (rata de
împroprietărire, muncile SMT, uiumul pentru treierat etc.). Însă preţul cerealelor pentru
datorii a fost socotit la fel ca preţul grâului pentru colectare, adică deosebit de mic.
Aceasta a dus la preluarea de la ţărani a unor cantităţi mari de cereale la un preţ scăzut106.
În unele zone ţăranii au încercat să rezolve situaţia prin depunerea unor contestaţii în mod
individual sau în grup107. Situaţia era dramatică, înregistrându-se în mod oficial
numeroase cazuri în care ţăranii săraci şi mijlocaşi rămăseseră după predarea cotelor fără
nici un bob de grâu108. În alte regiuni, în faţa inflexibilităţii autorităţilor, puţin dispuse să
ia în considerare cererile agricultorilor, aveau să izbucnească răscoale. Astfel s-a
întâmplat în luna iulie 1950 în partea de sud a ţării, în mod deosebit în judeţele Vlaşca,
Ilfov şi Ialomiţa. Prin numărul localităţilor atinse şi al ţăranilor implicaţi cele mai
importante s-au dovedit revoltele din judeţul Vlaşca (comunele Ciuperceni, Siliştea,
Berceni, Tudor Vladimirescu, Cămineasca, dar ulterior şi Baciu, Udeni, Cosmeşti,
Blejeşti, Scurtu, Negreni, Sârbeni, Corbii Mari, Corbii Ciungi, Ghimpaţi etc.)109. În unele
localităţi s-au înregistrat cazuri în care membri ai PMR, ai organizaţiilor de masă şi
funcţionari (preşedinţi ai Comitetelor Provizorii/primăriilor, secretari etc.) s-au situat de
partea ţăranilor răsculaţi, devenind chiar liderii acestora. Şi de această dată s-a înregistrat
tendinţa extinderii acestei forme de exprimare a nemulţumirii ţăranilor110, tulburările
fiind mult mai extinse în satele din România, fapt probat de notele şi sintezele întocmite
de birocraţia vremii111. Aşa cum se procedase în anul precedent în vestul sau nordul ţării,
şi răscoalele din sudul României au fost reprimate cu duritate112.
Sectorul socialist a înregistrat o creştere în agricultură în anii 1957-1958, mai ales în
forma mai acceptabilă pentru ţărani a întovărăşirilor. Regimul nu renunţase însă la ideea
colectivizării, pregătindu-se pentru definitivarea procesului, ceea ce avea să ducă la noi
violenţe în mediul rural. În multe zone ale României au avut loc răscoale ţărăneşti. Cele
mai ample s-au produs în localităţile Suraia, Răstoaca şi Vadu Roşca, din actualul judeţ
Vrancea, unde s-au înregistrat victime, iar zeci de persoane au fost arestate şi condamnate
la ani grei de temniţă113.

Plenara CC al PCR din 26-28 noiembrie 1958 a prevăzut, alături de reluarea
industrializării, un ritm accelerat pentru colectivizarea agriculturii114. Aşa se şi explică de
ce au crescut mişcările de protest ale celor direct vizaţi. Revolte ţărăneşti au avut loc în
judeţele Cluj (comuna Cuceu), Gorj (comuna Măceşul de Jos), Mehedinţi (comunele
Ciupercenii Noi şi Calafat), Olt (comunele Dăbuleni şi Vâlcele), Dolj (comunele
Cioroiaşi şi Băileşti), Teleorman (comunele Dobroteşti, Negreni şi Tătărăşti) şi Suceava
(comuna Drăgoieşti)115.
Cifrele (cunoscute ale) represiunii în lumea rurală. În contextul relaxării moderate de
la începutul anilor ’60, Gheorghe Gheorghiu-Dej, ajuns liderul necontestat al PMR, a
căutat să scoată în evidenţă încă o dată că dacă existaseră abuzuri în perioada de început a
„construirii” socialismului aceasta se datorase demult înlăturaţilor Ana Pauker, Vasile
Luca şi Teohari Georgescu. Spre jumătatea anului 1960, Procuratura a oferit Comitetului
Central date statistice privind numărul ţăranilor „condamnaţi pentru diferite infracţiuni în
sectorul agricol”, în anii 1950-1953, precum şi cifre privind aplicarea decretului nr. 155/4
aprilie 1953, prin care fuseseră graţiaţi ţărani condamnaţi la pedepse privative de libertate
până la 2 ani. Se preciza că faptele fuseseră „folosite în multe cazuri în sensul de a se face
presiuni asupra unor ţărani în legătură cu transformarea socialistă a agriculturii. În total,
în anii 1950-1953 fuseseră condamnaţi 89 401 ţărani pentru neîndeplinirea planului de
cultură/însămânţări şi nepredarea cotelor, iar 80 077 pentru infracţiuni încadrate în
articolul 183/1949 (nedesmiriştiri, nestropitul pomilor şi viei, nevăruitul pomilor,
netransportarea lemnelor, încălcarea circulaţiei băuturilor alcoolice, specula, exercitarea
clandestină a meseriilor şi comerţului), la ambele categorii nivelul maxim fiind atins în
1952116.
Gheorghiu-Dej a folosit în mod public şi selectiv datele extrase de Securitate din
arhivele terorii. A făcut-o mai întâi la Moscova, în octombrie 1961, când a expus în faţa
Congresului al XXII-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice o dare de seamă,
care avea să fie reluată la Plenara Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român
din 30 noiembrie-5 decembrie 1961. Dej peciza că peste 80 000 de ţărani fuseseră arestaţi
şi trimişi în judecată între anii 1949-1952, cei mai mulţi dintre ei “ţărani muncitori” (prin
aceasta înţelegându-se în epocă categoriile ţăranilor săraci şi mijlocaşi). Dintre aceştia,
peste 30 000 fuseseră judecaţi în procese publice117. Micul Stalin bucureştean a pus toate
aceste victime exlusiv pe seama măsurilor represive luate de troica Ana Pauker-Vasile
Luca-Teohari Georgescu.
Există însă şi date mai detaliate pentru anumite perioade. Astfel, între 1 septembrie
1948 şi 7 noiembrie 1949 Securitatea reţinuse 23 597 de persoane, 10 152 fiind ţărani (4
518 mijlocaşi, 2 979 săraci, 2 655 chiaburi)118. O notă-raport din 1 decembrie 1961, care
privea situaţia arestărilor făcute de MAI şi procuratură în rândurile ţăranilor în anii 19511952, menţiona 34 738 de persoane: 22 088 erau ţărani chiaburi, 7 226 ţărani cu
gospodărie mijlocie, iar 5 504 ţărani cu gospodărie mică. Tot atunci existaseră 438 de
procese publice în care fuseseră implicaţi ţărani119. Cele mai mari cifre se înregistraseră
în regiunile MAI Hunedoara, cu 16 146 de ţărani arestaţi (14 394 chiaburi, 1 254
mijlocaşi şi 498 cu gospodărie mică), Oradea cu 9 760 (2 919 chiaburi, 2 854 mijlocaşi şi
3 987 cu gospodărie mică), Cluj cu 4 025 (1 715 chiaburi, 1 811 mijlocaşi şi 463 cu

gospodărie mică) şi Constanţa cu 1 484 (1 210 chiaburi, 257 mijlocaşi şi 17 cu
gospodărie mică). Cele mai multe regiuni avuseseră mai puţin de 1 000 de arestaţi.
Ultimele locuri reveniseră regiunilor MAI Suceava, cu doar patru ţărani chiaburi reţinuţi
(unul condamnat, iar trei încadraţi în colonii de muncă), Ploieşti cu 98 de ţărani (65
chiaburi, 28 mijlocaşi şi cinci cu gospodărie mică) şi Bacău cu 99 (55 chiaburi, 32
mijlocaşi şi 12 cu gospodărie mică)120. Avalanşa cifrelor represiunii în lumea rurală nu se
oprea aici. 4 865 de ţărani au fost încadraţi în anii 1950-1954 în colonii şi unităţi de
muncă, ei adăugându-li-se altor 17 212 de oameni121. Pentru 1 899 de ţărani (1 407 foşti
legionari, doi foşti ţărănişti, doi foşti liberali şi 488 neîncadraţi) se fixase „loc de muncă”,
alături de 1 734 de persoane cu profesii diverse122. Dintr-un total de 11.526 de persoane
cu domiciliu obligatoriu, 1.643 erau ţărani (facem precizarea că aici nu intrau “comunele
speciale” din Bărăgan; vezi infra)123.
Colectivizarea a fost folosită nu numai ca o formă principală a luptei de clasă la sate;
ea a servit şi ca un instrument de represiune împotriva unor categorii etnice (sârbi,
germani) sau religioase (greco-catolici) devenite indezirabile, în special în regiuni de
graniţă considerate nesigure. Cu riscul de a repeta informaţii din alte părţi ale acestui
Raport, amintim că prin decizia nr. 200/1951 au fost dislocate/deportate din zona
frontierei cu Iugoslavia (raioanele Sânnicolau Mare, Timişoara, Deta, Reşiţa, Oraviţa,
Mehadia), precum şi din regiunea Constanţa (raioanele Băneasa şi Constanţa) 10 099 de
familii, totalizând 43 899 de persoane. Acestea aparţineau unui variat spectru etnic:
români (mulţi dintre ei basarabeni, bucovineni şi macedo-români, refugiaţi din teritoriile
cedate de România, în 1940, Uniunii Sovietice, respectiv Bulgariei), sârbi, germani etc.
În privinţa apartenenţei sociale/profesionale, în majoritate erau familii de ţărani,
preponderant cu o bună situaţie materială. Întreaga operaţiunea a fost coordonată de o
comisie a MAI, în fruntea căreia se găsea generalul Gheorghe Pintilie, ministru adjunct în
amintitul minister şi şeful Securităţii124. Cu puţine bunuri asupra lor, dislocaţii au fost
urcaţi în camioane şi duşi la cele mai apropiate gări, de unde cu ajutorul trenurilor de vite
şi de marfă au fost expediaţi spre Bărăgan, mai precis în regiunile Bucureşti, Constanţa şi
Galaţi, unde s-au constituit 18 comune noi (menţionate în documentele Securităţii drept
„comune speciale”): Dropia, Pelicani, Ezerul şi Olaru, în raionul Călăraşi; Măzăreni şi
Zagna, în raionul Brăila; Rubla, Schei şi Bumbăcari, în raionul Călmăţui; Brateş, în
raionul Galaţi; Salcâmi, Valea Viilor, Răchitoasa, Moila Gâldăului, Lăteşti, în raionul
Feteşti; Fundata şi Viişoara, în raionul Slobozia; Dâlga Nouă, în raionul Lehliu. Lăsaţi
practic în câmp liber, deportaţii au fost nevoiţi să depună eforturi deosebite pentru a
supravieţui într-un mediu ostil atât din punct de vedere geografic, cât şi social şi politic.
Nu întâmplător, Bărăganul a primit denumirea de „Siberie a României”125.
Represiunea partidului-stat împotriva ţăranilor era la cote ridicate şi la sfârşitul anilor
’50. Pentru diverse învinuiri, mii de ţărani au fost condamnaţi la diferite termene
privative de libertate, dar şi la confiscarea averii, inclusiv a locuinţelor, pentru care
familiile lor au fost obligate să plătească chirie. Toate aceste fapte sunt demonstrabile
prin numeroasele documente produse chiar de hiperbirocraţia regimului comunist126.
La 18 martie 1959 se aflau în închisori, condamnaţi sau în anchetă, ori încadraţi în
„locuri de muncă” 4 625 de ţărani. Conform apartenenţei politice, 744 fuseseră membri ai

Mişcării Legionare, 270 membri ai PNŢ, 167 membri ai PNL, 51 în „alte partide
burgheze”, 241 în PCR şi/sau UTC, 3 152 în „diverse”127. În lunile următoare datele
aveau să sufere uşoare modificări, la 30 mai 1959 găsindu-se în Gulagul românesc 4 928
de ţărani. Din punct de vedere politic, 870 fuseseră legionari, 320 ţărănişti, 219 liberali,
63 în „alte partide burgheze”, 263 în PCR sau UTC, 3.194 cu „diverse” încadrări (2 556
pentru „uneltire contra ordinii de stat şi terorism”, 24 pentru „trădare de patrie şi spionaj”,
339 pentru „omisiune de denunţ şi favorizarea infractorilor”, 36 pentru „sabotajdiversiune în sectorul industrial-agricol-transporturi”, 223 la „culte şi secte”, 58 pentru
„răspândire de manifeste şi deţinere de publicaţii interzise”, 43 pentru „crime contra păcii
şi umanităţii”, 177 pentru „furt din avutul obştesc etc.”). Ţăranii reprezentau atunci
grupul cel mai important de deţinuţi politici128. La 18 august 1959 se găseau în sistemul
concentraţionar 5 341 de ţărani „contrarevoluţionari”, 3 686 dintre aceştia fiind
condamnaţi, iar 1 655 în prevenţie. Reţinerile pe ani arătau astfel: în 1956, 705 ţărani; în
1957, 1 308; în 1958, 1 829; în 1959, 1 499. Pentru „amnistie şi graţiere” fuseseră propuşi
655 dintre arestaţi, ceilalţi 4 676 urmând să rămână în custodia „organelor” represive129.
Modelul sovietic şi „devieri locale:” colectivizarea agriculturii româneşti în
perspectivă comparată
Procesul de colectivizare implementat în România a emulat modelul sovietic130. Deşi
forme de colectivizare a agriculturii au fost iniţiate in Rusia Sovietică încă din 1920,
politica agrară a generat dezbateri şi conflicte aprinse în sânul partidului bolşevic. În
1929, odată cu asumarea puterii depline, I. V. Stalin a declanşat o campanie furibundă de
deculacizare şi colectivizare a agriculturii sovietice. Deculacizarea avea drept scop
ruinarea economică şi eliminarea fizică a ţăranilor înstăriţi (denumiţi culaci) sau pur şi
simplu a celor rezistenţi, prin uciderea sau deportarea lor în centre de muncă forţată,
adevarate lagăre de exterminare, plasate în special în Siberia. Colectivizarea agriculturii
însemna abolirea proprietăţii private la sate prin naţionalizarea pământului şi a
inventarului agricol, şi înregimentarea ţăranilor în cooperative agricole de producţie, ca
muncitori zilieri131. In 1932-1933, teroarea împotriva ţărănimii a atins cote inimaginabile
prin înfometarea deliberată a ţărănimii ucrainene, soldată cu un număr de victime
estimate de unii autori între şase şi zece milioane132. Întreaga campanie de colectivizare
în Uniunea Sovietică s-a soldat cu peste douăzeci de milioane de victime, la care se
adaugă ţăranii condamnaţi la închisoare sau chiar la moarte pentru sabotaj ori furt din
gospodăriile colective, pe baza decretului din 1932133.
După 1945, ca parte a procesului general de sovietizare a Europei Centrale şi de Est,
modelul sovietic de colectivizare a fost transferat şi în această regiune. După acapararea
puterii de către comunişti, colectivizarea agriculturii a fost un test major al supunerii
elitelor comuniste din noile ţări-satelit faţă de Moscova, în delimitarea dependenţei lor
economice şi a autonomiei lor politice. Dacă procesul de colectivizare în Europa Centrală
şi de Est, în general, şi deci şi în România, în particular, a fost, într-adevăr, nu numai
instigat, ci şi atent supervizat de la Moscova, ritmul său şi mai ales gradul de
colectivizare a agriculturii au fost decise în fapt de elitele politice naţionale. Cercetătorul
englez Nigel Swain distinge patru mari tipuri de agricultură socialistă în Europa Centrală

şi de Est, toate relativ diferite de modelul sovietic: 1) modelul stalinist, care a funcţionat
în România şi Albania; 2) modelul neo-stalinist, care a funcţionat în Cehoslovacia,
Bulgaria şi Germania de Est; 3) modelul mixt, care a funţionat în Ungaria; 4) modelul
colectivizării „incomplete” sau abandonate, care a funcţionat în Polonia şi Iugoslavia134.
În Iugoslavia şi Polonia, colectivizarea agriculturii a fost abandonată în 1953 şi respective
1956, sectorul privat în agricultură coexistând astfel cu sectorul socialist. Deşi creşterea
gospodăriilor ţărăneşti era îngrădită, totuşi proprietatea privată în lumea rurală a fost de
facto tolerată de către autorităţi. În Bulgaria, Cehoslovacia şi Germania de Est,
proprietatea privată a ţărănimii a fost în cea mai mare parte desfiinţată. Sistemul socialist
în agricultură a asigurat însă ţăranilor toate beneficiile acordate muncitorilor salariaţi, în
general, inclusiv pensii de bătrâneţe. Mai mult, prin diferite strategii, ţăranii au putut să
cultive loturi mici de pământ în afara gospodăriilor colective, ceea ce le-a asigurat o
anumită prosperitate materială, în ciuda crizelor repetate ale agriculturii socialiste.
În Ungaria, regimul a experimentat mai întâi modelul neo-stalinist al agriculturii.
După 1968 însă, deşi sectorul socialist rămânea predominant, autorităţile au tolerat
proprietatea privată a ţăranilor asupra unor loturi mici de pământ, instituind o adevărată
diviziune a muncii: gospodăriile ţărăneşti se specializaseră în creşterea animalelor, în
timp ce sectorul de stat se axa pe producţia de cereale pe suprafeţe mari. Această
economie mixtă, pe de o parte, precum şi autonomia managerială a gospodăriilor
colective, pe de altă parte, a generat o agricultură performantă, cu efecte benefice asupra
ţărănimii maghiare135.
În România, ca şi în Albania, colectivizarea a fost cvasitotală, cu excepţia unor regiuni
de munte unde existenţa gospodăriilor agricole colective era practic imposibilă.
Proprietatea privată în agricultură a fost total abolită, cu excepţia locurilor de casă şi
grădină. Ţăranii au fost forţaţi, prin diverse metode de constrângere, ca şi de lipsa oricărei
alternative, să lucreze în sectorul cooperatist sau cel de stat, pentru beneficii minime, cu
mult sub remuneraţia din sectorul industrial, ceea ce a dus, cu puţine excepţii, la sărăcirea
populaţiei rurale. Simptomatic pentru eşecul agriculturii socialiste este faptul că, chiar şi
în aceste condiţii, producţia particulară a ţăranilor asigura totuşi o proporţie însemnată a
consumului alimentar al ţării. Însuşi Nicolae Ceauşescu admitea în 1984 că, deşi loturile
în folosinţă ale ţăranilor cooperatori şi terenurile necooperativizate reprezentau doar 15%
din suprafaţa agricolă a ţării, ele asigurau 49% din efectivele de vaci pe ţară, 49% la
ovine şi 57% la păsări ouătoare. Nemulţumit de ineficienţa sectorului socialist care
consuma mai mult decât producea, în ianuarie 1986 Ceauşescu a reinstituit de facto
sistemul de rechiziţii forţate al anilor 1948-1952, menit să exploateze sistematic puterea
de muncă a ţărănimii în folosul statului, cerând ca „toţi deţinătorii de teren agricol să aibă
plan de cultură şi de creştere a animalelor”, predarea către stat a produselor agricole fiind
o „obligaţie patriotică a fiecărui ţăran”136.
Concluzii
1. Lunga istorie a colectivizării demonstrează inabilitatea partidului – în fapt, în
1949, o grupare relativ recentă de activişti fanatici dar slab pregătiţi ideologic, fără
experienţă politică, şi dotaţi cu o cunoaştere superficială a realităţilor lumii rurale – de a

îngenunchea şi desfiinţa o clasă socială fundamentală a societăţii româneşti. Numai
eforturile sistematice şi de amploare ale partidului-stat pe parcursul a mai mult de
treisprezece ani, precum şi folosirea pe scară largă a unor tehnici de teroare fizică şi
psihologică bazate pe trupele de Miliţie şi de Securitate, dar şi pe echipe de funcţionari,
muncitori, proletari agricoli şi cadre ale Armatei, au dus, gradual, la îngenuncherea şi
înregimentarea ţărănimii, nevoită să treacă de la rezistenţa activă împotriva regimului la
una pasivă. Prin implicaţiile sale, colectivizarea se dovedeşte a fi un fenomen central al
instaurării regimului comunist şi nu o simplă anexă a politicii de urbanizare şi
industrializare.
2. România a implementat, alături de Uniunea Sovietică şi Albania, cea mai radicală
campanie de colectivizare din blocul socialist, şi a organizat cea mai centralizată şi
etatistă agricultură. Deşi presiunea sovietică explică decizia de colectivizare,
modalităţile, metodele şi gradul de colectivizare au fost decise în mare măsură de liderii
politici naţionali, mai ales după moartea lui Stalin. Regimul Dej în ansamblul său, în mod
special conducerea partidului şi a Secţiei agrare a Comitetului Central al PMR din anii
1949-1962, apar astfel ca principalii responsabili de implementarea colectivizării forţate
în România. Dintre aceştia menţionăm pe Gheorghe Gheorghiu-Dej137, Ana Pauker,
Teohari Georgescu, Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroş, Nicolae Ceauşescu,
Eugen Alexe, Janos Fazekas, Vasile Vâlcu, Ion Cozma şi Vintilă Marin, care s-au
implicat direct în colectivizare, în aspectele politice şi represive.
Propaganda oficială a regimului Dej a încercat să acrediteze ideea falsă că singurii
responsabili de abuzurile săvârşite în campania de colectivizare ar fi fost aripa
„cominternistă,” „moscovită” sau „antinaţională” a partidului, formată din Ana Pauker,
Vasile Luca şi Teohari Georgescu. Potrivit aceleiaşi propagande, aripa „naţională” sau
„patriotică” a partidului, în frunte cu Dej, ar fi corectat aceste abuzuri şi ar fi adoptat o
cale de mijloc, graduală şi moderată în procesul de colectivizare, în acord cu interesele
populaţiei. Studii recente de istorie politică au respins însă ca nefondată împărţirea
elitelor comuniste în două tabere politice omogene („moscovită” versus „naţională”) în
funcţie de originea etnică a membrilor lor şi de relaţia acestora cu Moscova, evidenţiind o
amalgamare a elitelor cu mult mai complexă. Mai mult, documentele campaniei de
colectivizare arată că gruparea Pauker – deşi declarată singura vinovată de abuzurile
colectivizării de către propaganda lui Gheorghiu-Dej – se pronunţase împotriva
colectivizării forţate şi imediate138, un plan susţinut şi apoi realizat chiar de grupul Dej, ce
se autoproclama „naţional”. Gruparea Pauker a fost eliminată în 1952, dar campania
violentă de colectivizare avea să fie reluată în anul 1957 şi continuată până la impunerea
cvasitotală a sistemului, în 1962.
3. Colectivizarea agriculturii româneşti a avut efecte profunde şi de durată pentru
societatea românească, care se fac din plin simţite şi în perioada postcomunistă. Deşi
avea ca scop declarat modernizarea agriculturii româneşti, colectivizarea nu a condus, în
decursul anilor, la „recuperarea decalajelor” nici în raport cu celelalte state europene, nici
măcar în comparaţie cu cele socialiste. Mai presus de toate, cu puţinele excepţii ale unor
gospodării colective model, precum cea de la Sântana, judeţul Arad139, ea nu a adus
ţăranilor colectivizaţi bunăstarea materială promisă, ci – din contra – a condus la

înfometarea lor, mai ales în condiţiile crizei economice generalizate de la sfârşitul anilor
1980, când în unele zone ţăranii erau nevoiţi să-şi procure unele alimente de strictă
necesitate de la oraş.
Bazată pe o concepţie mecanicistă şi anacronică despre modernizare, colectivizarea
agriculturii a bulversat însă lumea rurală, a afectat-o din toate punctele de vedere. În
ciuda propagandei comuniste în favoarea colectivizării, nostalgia după vechile proprietăţi
private a fost o realitate a lumii rurale în timpul comunismului. Desfiinţarea colectivelor
şi restituirea proprietăţilor agrare după 1989 au fost cel mai probabil, în pofida aplicării
haotice, selective şi chiar discriminatorii, singurele soluţii de ieşire dintr-un sistem
deopotrivă ineficient şi lipsit de etică. Chiar dacă nu au scăpat de subdezvoltare, ţăranii
au beneficiat de o reparaţie mai mult decât simbolică. Una dintre puţinele de care au avut
parte vreodată.

Criza economică a anilor 1980. Chestiunea penuriei
În anii 1980, România comunistă a trecut printr-una dintre cele mai severe crize
economice din istoria sa. Cauzele acestei crize au fost multiple. Pe de-o parte, sâmburii
crizei erau conţinuţi în însăşi logica sistemului său politic şi economic. Economiile
socialiste au fost sugestiv denumite „economii de penurie”140. Ca tip particular de sisteme
redistributive 141, economiile comuniste vizau acumularea de resurse (inclusiv mijloace
de producţie) la Centru, ce urmau a fi apoi redistribuite populaţiei pe criterii strict
politice. Acumularea cu orice preţ a resurselor la Centru se baza, printre altele, pe
planificarea centralizată şi minuţioasă a tuturor activităţilor economice, deşi „Centrul nici
nu avea capacităţile logistice de a planifica totul şi nici mijloacele de a controla măsura în
care sarcinile de plan erau îndeplinite”142. În plus, regimurile comuniste din Europa
Centrală şi de Est (printre alte regimuri „frăţeşti”) îşi propuseseră drept obiectiv
reducerea decalajelor economice dintre aceste ţări şi „Vest” (ţările capitaliste). Tributari
vizuinii leniniste, pentru liderii comunişti est-europeni principala (dacă nu singura) cale
de reducere a acestor decalaje era industrializarea masivă şi cu orice sacrificii a acestor
ţări. Acest lucru s-a tradus (mai ales în România) prin neglijarea deliberată a nevoilor de
consum ale populaţiei. Din această cauză, unii analişti ai regimurilor comuniste le
definesc drept „dictaturi asupra nevoilor”143. Acumularea de resurse în mâinile
Centrului, planificarea excesivă şi aberantă, alături de politicile de industrializare
extensivă au condus la apariţia penuriei la o serie largă de bunuri în toate ţările comuniste
din Centrul şi Estul Europei şi în fosta Uniune Sovietică.
Alături de logica sistemului redistributiv, criza economică a ţărilor comuniste a fost
declanşată şi de o serie de factori exogeni, cum a fost de pildă criza economică globală de
la începutul anilor 1970 (criza petrolului din 1973). Curând după această criză, în
încercarea de a-şi continua politicile de dezvoltare economică (prin industrializare),
regimurile comuniste din Centrul şi Estul Europei au apelat la credite externe, furnizate
îndeosebi de ţările arabe. Se pare că apelul la aceste credite a fost masiv şi s-a făcut
aproape fără discernământ, astfel că multe ţări socialiste s-au trezit prinse în capcana ratei

dobânzilor. Unele regimuri comuniste (Polonia şi Ungaria) au direcţionat o parte din
aceste împrumuturi externe pentru a acoperi nevoile de consum ale populaţiei. De
asemenea, în anii 1980, în încercarea de a atenua efectele crizei economice, Polonia şi
mai ales Ungaria au acceptat şi încurajat existenţa legală a unui sector economic privat
ori a aşa-numitei „economii secundare”144.
România sub Ceauşescu a urmat însă o altă cale, care a adâncit şi mai mult
dimesiunile crizei. Astfel, împrumuturile externe au fost în principal direcţionate către
continuarea industrializării extensive (şi îndeosebi către dezvoltarea industriei grele), întro perioadă în care economia mondială (mai ales cea capitalistă) punea accent pe
restructurare, flexibilizare, dezvoltarea serviciilor şi în special a tehnologiei informaţiilor.
Dezvoltarea industriei grele s-a făcut, evident, în detrimentul nevoilor de consum ale
populaţiei. Ceea ce însă a dat o lovitură năucitoare nivelului de trai în România deceniilor
opt şi nouă a fost decizia aberantă a lui Ceauşescu de a plăti integral şi într-un interval de
timp scurt datoria externă a ţării.
Plata datoriei externe s-a făcut cu sacrificii uriaşe din partea populaţiei, care a trebuit
să îndure şi să facă faţă unor serii repetate şi îndelungate de lipsuri în ceea ce priveşte
aprovizionarea cu alimente, bunuri de larg consum şi accesul la diverse servicii. Astfel, în
1981 conducerea de partid a decis raţionalizarea pâinii, a laptelui, zahărului, a cărnii şi a
produselor din carne. În paralel, se impune un program de „alimentaţie raţională”, în care
„sub pretextul că populaţia mănâncă prea mult, că se consumă prea multe calorii, s-au
fixat cantităţile alocate anual cetăţenilor pentru perioada 1982-1985”145.. Ulterior, „raţiile
individuale anuale prevăzute iniţial în programul ştiinţific de alimentaţie au scăzut, astfel
încât ele să nu depăseaşcă 2800-3000 de calorii zilnic”146.
Din ianuarie 1982 s-a început limitarea distribuirii energiei electrice către populaţie;
până la căderea regimului comunist în 1989, livrarea curentul electric către populaţie se
oprea de câteva ori pe zi, fără niciun program ori logică aparente şi fără anunţarea
prealabilă a consumatorilor casnici. Simultan, cetăţenii erau îndemnaţi să economisească
energia electrică prin scoaterea din funcţiune pe timpul iernii a frigiderelor, prin
neutilizarea maşinilor de spălat şi a altor bunuri electrocasnice sau prin nefolosirea
ascensoarelor147. Furnizarea energiei termice către consumatorii casnici a fost de
asemenea supusă raţionalizării, fapt ce a avut consecinţe dramatice – dacă nu chiar letale
– asupra stării de sănătate a populaţiei. Benzina şi motorina au fost şi ele raţionalizate şi,
în încercarea de a limita şi mai mult consumul acestora, regimul a procedat la
restricţionarea dreptului de circulaţie al vehiculelor proprietate personală în zilele de
duminică. În acelaşi timp, în mass media aveau loc campanii periodice prin intermediul
cărora se aducea la cunoştinţa publicului existenţa unor cazuri de neglijenţă şi risipă a
energiei electrice, a apei menajere sau a combustibililor148. De asemenea, „presa de partid
transmite[a] apleuri repetate către ţărani de a înlocui munca mecanică prin cea manuală,
prin înlocuirea camioanelor şi tractoarelor cu căruţe trase de cai”149.
Aşa cum am menţionat anterior, lipsa unor bunuri şi servicii era caracteristică multor
ţări ale lagărului socialist. În România anilor 1980, penuria de bunuri şi servicii a luat
forme mult mai severe decât în alte ţări „surori”. Bunăoară, produse alimentare de bază

precum pâinea, uleiul şi zahărul erau „raţionalizate” şi – în teorie – puteau fi obţinute
numai pe baza unor cartele individuale sau familiale. În practică, însă, deţinerea unor
cartele nu garanta în niciun fel că produsele astfel „raţionalizate” puteau fi şi procurate.
Adeseori, achiziţionarea produselor „pe cartelă” era un proces extrem de anevoios,
cetăţenii fiind nevoiţi să stea ore în şir la cozi pentru a obţine bunuri care, teroetic, le erau
garantate de către autorităti prin cartele. Chestiunea era şi mai dramatică – şi degradantă
– în cazul locuitorilor din mediul rural (şi mai ales în cazul ţăranilor cooperatori) care se
confruntau cu şi mai mari dificultăţi decît orăşenii în a-şi procura ulei, zahăr sau chiar
pâine.
Carnea şi produsele din carne erau de asemenea raţionalizate şi cu toate acestea erau
foarte greu de procurat. Bunăoară, înainte de căderea regimului, autorităţile hotărâseră că
în Bucureşti, salamul se va vinde numai pe baza buletinului de identitate care atesta
calitatea de rezident al Capitalei. Mai mult, fiecare rezident legal al Bucureştiului putea
cumpăra, după ore bune de stat la o coadă, maxim 200 de grame de salam. (Pentru o
cantitate mai mare, se stătea de mai multe ori la coadă). Crescătorilor de animale din
mediul rural le era interzis să îşi sacrifice viţeii pentru consumul propriu sau pentru
vânzare; în general, creşterea animalelor şi sacrificarea lor pentru autoconsum sau pentru
piaţă erau strict reglementate. Ouăle, orezul, făina, laptele şi produsele din lapte făceau şi
ele parte din lista produselor care erau de multe ori inaccesibile populaţiei. Unele dintre
aceste produse (carnea şi produsele din carne, caşcavalul, brânza) erau folosite ca
„monedă” pentru a obţine alte produse, pentru a avea acces la unele servicii sau pentru a
obţine diverse favoruri de la superiorii ierarhici ori de la alţi indivizi. Lista bunurilor
greu accesibile mai cuprindea şi hârtia igenică, medicamente şi vată medicinală,
detergentul sau săpunul. (Trebuie notat că planificarea în regimul Ceauşescu ajunsese
până la a specifica în documente oficiale că „igiena unui locuitor al ţării se poate rezolva
cu 1,9 kilograme de săpun anual”150).
Pentru a-şi procura astfel de bunuri, mulţi dintre cetăţenii României erau prinşi întrun păianjeniş de relaţii sociale denumite generic „pile”. Acesta erau echivalentul a ceea
ce în Uniunea Sovietică era desemenat drept „blat” – „modalitaţi de a obţine sau aranja
ceva pe baza relaţiilor personale”151. Atât de omniprezente erau „pilele” în viaţa
românilor, încât aceştia ajunseseră să glumească cu amărăciune spunând că acronimul
PCR se referă de fapt la „Pile, Cunoştinţe şi Relaţii”. Cunoştinţele şi relaţiile erau,
spuneam, necesare pentru obţine diverse bunuri „rare” în comunism precum carnea sau
produsele din carne, ouă, ulei, zahăr, benzină, cafea etc.
Aceste reţele sociale aveau o compoziţie extrem de eterogenă; „pilele” ori „relaţiile”
legau indivizi între care existau diferenţe importante de clasă ori statut social (măcelari şi
profesori universitari, vânzători la „Alimentara” şi ingineri, cercetători ştiinţifici şi
vînzători la „Aprozar” (magazine de legume şi fructe), şefi de depozite de combustibili şi
medici etc). Cultivarea unor relaţii privilegiate cu vânzătorii (de la macelărie, pâine,
„aprozar”, şefi de depozite de combustibili) ilustrează una dintre caracteristicile „pieţii”
din sistemele economice socialiste. Dacă, pe piaţa capitalistă, cumpărătorul este actorul
principal, pe piaţa socialistă, vânzătorul este cel care dictează. În comunism, spune
Kornai, avem de-a face cu o competiţie acerbă între cumpărători, care se luptă între ei

pentru a intra în graţiile vânzătorului; în comunism, „cumpărătorul încearcă sa-l flateze
pe vânzător pentru a-i câştiga favorurile”152.
Ceea ce se tranzacţiona prin „pile” sau „relaţii” era accesul la unele bunuri şi –
extrem de important – la alte servicii (asistenţă medicală de calitate, avorturi, bilete în
staţiuni, meditaţii pentru elevi etc) sau favoruri (înscrierea copiilor la şcoli „bune”,
promovarea examenelor, amânarea stagiului militar, transferuri de la un loc de muncă la
altul, avansarea în carieră etc). Ca şi în Uniunea Sovietică unde, se spunea că „blatul este
mai puternic decât Stalin”, în România, pilele jucau un rol crucial nu doar pentru
supravieţuirea indivizilor, ci pentru însăşi funcţionarea sistemului. „Relaţiile” pe care
directorii de întreprinderi le aveau unii cu alţii sau cu superiorii ierarhici din ministere îi
ajutau să obţină materiile prime şi investiţiile necesare pentru a face sarcinilor absurde ale
planului cincinal153. Deşi „pilele, cunoştinţele şi relaţiile” implicau uneori aspecte ilegale,
ca tip de relaţii sociale „pilele” nu sunt integral reductibile la fenomene precum mita,
corupţia, relaţiile de tip clientelar sau clientelismul de partid154. „Pilele” în Romania sau
„blatul” în Uniunea Sovietică sunt relaţii sociale a căror existenţă s-a datorat unui sistem
economic caracterizat de lipsuri cronice şi a unui sistem politic care privilegia (implicit
sau explicit) anumite categorii sociale în defavoarea altora155.
Întorcându-ne la chestiunea bunurilor „rare” din comunism, pe lângă produse de bază
precum pâinea, zahărul, uleiul, ouăle, laptele, carnea, exista şi o serie de alte bunuri care
făceau obiectul fascinaţiei şi dorinţei intense a populaţiei, cum ar fi cafeaua, portocalele,
bananele, ciocolata, bomboanele „cubaneze”, guma de mestecat, băuturile răcoritoare
Pepsi ori Coca Cola, ţigările „bune” (i.e., de import), blugii, pantofii sport adidas,
băuturile spirtoase (coniacul şi whiskey-ul), combinele muzicale, radiocasetofoanele,
videorecorderele, casetele audio şi video, discuri cu muzică, reviste (Pif, Rahan, Bravo),
cataloage de modă (Neckermann sau Quelle), deodorante (Fa sau Rexona erau cele mai
populare brand-uri), parfumuri .
Unele dintre aceste bunuri puteau fi achiziţionate din magazine speciale, cu plata în
valută, denumite „Shop”. Acestea erau însă accesibile numai cetăţenilor străini sau
cetăţenilor români care deţineau legal valută (le fusese trimisă de rude din străinătate sau
o deţineau întrucât lucraseră peste hotare). Majoritatea românilor îşi procurau însă astfel
de bunuri de pe piaţă neagră sau prin intermediul „pachetelor” trimise de rudele şi
prietenii plecaţi „definitiv” peste hotare. Bunurile de import aveau o viaţă aparte în
România anilor 1980. Bunăoară, ţigările „bune” erau păstrate pentru a fi fumate la ocazii
speciale (nunţi, botezuri, alte reuniuni). Cele mai căutate ori „bune” ţigări erau Kent,
urmate de Marlboro, Dunhill, Salem, Vikend (din fosta Iugoslavie), BT (Bulgarian
Tobacco), ţigările albaneze Apollonia şi DS (denumite informal, „Drumul Spitalului”).
De foarte mult ori, ţigările „bune” (Kent, în special) erau modalitatea preferată ori
curentă de a recompensa serviciile unui medic sau reprezentau monedă de schimb pentru
obţinerea unor alte bunuri şi favoruri.
De asemenea, a avea blugi, adidaşi sau a fuma ţigări „bune” erau de multe ori
indicatori de status. În unele cazuri, sticlele de băutură străină, golite de conţinutul
original şi reumplute apoi cu ceai, ori pachetele de ţigări străine – goale sau nu – erau

expuse cu mândrie în vitrina din sufragerie, alături de nelipsitele bibelouri, mileuri şi
poze de familie. Cutiile goale de „bere străină” sau de băuturi răcoritoare erau folosite ca
recipiente pentru cafea sau ca suporturi pentru colecţia de pixuri sau stilouri156. Până şi
banalele brichete de plastic aveau o viaţă aparte şi mult mai îndelungată decât în ţările lor
de origine (în Vest): după golirea lor, brichetele erau reumplute cu gaz în ateliere
speciale, care erau parte a unei micii industrii de reparare şi umplere a brichetelor.
Aşadar, anii 1980 în România comunistă au fost anii unei severe crize economice şi
politice. Aşa cum am menţionat anterior, criza economică (manifestată prin lipsuri
cronice de bunuri şi servicii) a afectat toate ţările lagărului socialist în acceaşi perioadă.
Şi la acest punct însă România a constituit o excepţie prin dimensiunile impresionante şi
efectele dramatice ale crizei asupra populaţiei. Extrema severitate a crizei economice din
România socialistă a fost rezultatul deciziilor aberante ale lui Ceauşescu şi conducerii de
partid de a continua cu politica de industrializarea extensivă şi de a plăti integral şi în
timp cît mai scurt datoriile externe ale ţării.
Astfel, cetăţenii României socialiste care, în teorie, trăiau într-una dintre cele mai
prospere şi faste perioade din istoria acestei ţări, în practică erau nevoiţi să depună
eforturi însemnate pentru a supravieţui. Alimente de bază (pâinea, zahărul, uleiul, ouăle,
laptele, carnea) deveniseră bunuri rare, în ciuda măsurilor de raţionalizare instituite de
regim. Importurile de bunuri de consum şi de alte produse, precum medicamentele au fost
drastic reduse. Populaţia şi nu mamuţii industriali a fost cea care a trebuit să suporte cu
stoicism „raţionalizările” la capitolul energie electrică, termică sau combustibilii. Efectele
acestor lipsuri şi privaţiuni au fost însemnate, mai ales în ceea ce priveşte starea de
sănătate a populaţiei (subnutriţie, [re]apariţia şi proliferarea unor boli specifice ţărilor
sărace/perioade istorice anterioare etc). Mai mult, prin politica sa din anii 1980, regimul
Ceauşescu a renunţat se pare chiar la una din mult trâmbiţatele funcţii ale statului
comunist, cea socială. Alienarea faţă de regim şi nemulţumirea populară au înregistrat în
această perioadă de criză cote îngrijorătoare, pe care Ceauşescu, prea prins în propriile-i
fantasme ideologice, le-a ignorat până în fatidica zi de 22 decembrie 1989.

Regimul comunist şi cultele religioase
Studierea raporturilor dintre Biserică şi Stat în perioada postbelică şi a dimensiunilor
represiunii îndreptate împotriva clerului este o întreprindere dificilă, având în vedere
numeroasele obstacole cu care se confruntă cercetătorul în tentativa de a ajunge la
documentele relevante. În general, arhivele ecleziastice au rămas inaccesibile pentru
istoricii de rând, iar Arhiva Secretariatului de Stat pentru Culte s-a deschis abia recent
pentru un număr mai semnificativ de cercetători.
Însă pentru a surprinde cadrul în care au evoluat Bisericile din România după 1945
este aproape obligatorie şi analiza izvoarelor edite, mai ales a principalelor acte
normative care au reglementat organizarea şi funcţionarea cultelor religioase. Multe din
abuzurile îndreptate împotriva clerului au avut o bază legală, iar represiunea a fost în

unele cazuri facilitată de modificarea componenţei adunărilor ecleziastice, operată în
urma schimbării legilor adoptate în perioada interbelică.
Bazându-ne pe documente din Arhiva Secretariatului de Stat pentru Culte (ASSC),
care înmagazinează o bună parte din rezultatele muncii împuterniciţilor, regulamente şi o
parte din caracterizările acestor funcţionari, interviuri cu persoane care au funcţionat în
aparatul Ministerului, am încercat să oferim o imagine de ansamblu a mecanismului de
funcţionare a acestui departament şi să construim profilul împuternicitului de culte în
relaţia sa cu cultele religioase. La începutul anilor 1950 se structurează acest profil al
funcţiei, reacţia cultelor faţă de această intruziune începe să prindă contur, mecanismele
de negociere, de răspuns şi de protecţie se manifestă. Pe lângă o posibilă caracterizare a
potenţialului candidat pentru o astfel de funcţie în aparatul administrativ al statului (cu
exemple ale activităţii de control, supraveghere, autoritate impusă, pedepsire), am zăbovit
şi asupra atribuţiilor împuternicitului şi a răspunsului cultelor religioase.
Modificarea legislaţiei privitoare la cler
Într-o primă fază, aceea de tranziţie către un regim totalitar (1944-1948), fie că a fost
vorba de Gheorghe Gheorghiu-Dej, Vasile Luca, Emil Bodnăraş, Petru Groza, Petre
Constantinescu-Iaşi, cu toţii au avut un rol însemnat în numirea şi ascensiunea unor
responsabili cu politica religioasă, prelaţi, conducători de asociaţii preoţeşti şi a altor
elemente supuse sau percepute ca docile. Însă simpla numire în aceste demnităţi
administrative şi ecleziastice a unor persoane de încredere n-ar fi putut contribui la
subordonarea Bisericii dacă nu ar fi fost însoţită, începând chiar din momentul martie
1945, de un întreg eşafodaj legislativ care să servească interesele conducerii PCR în
domeniul relaţiilor dintre stat şi culte. Încă din toamna anului 1944, în contextul
declanşării artificiale a unei crize politice, sub pretextul epurării instituţiilor de fascişti, sa ajuns la adoptarea unor acte normative de epurare prin care se înfiinţau comisii de
verificare a instituţiilor ecleziastice (clericii diferitelor culte erau asimilaţi funcţionarilor,
fiind salarizaţi de la bugetul de stat).
La 8 octombrie 1944 a intrat în vigoare Legea nr. 486 privitoare la purificarea
administraţiilor publice, prin care funcţionarii statului puteau fi licenţiaţi din serviciu în
cazul în care au avut o atitudine abuzivă ori o ţinută nedemnă, s-au pus sub orice formă în
slujba unor interese străine şi au militat în vreo organizaţie politică sau paramilitară:
legionară, fascistă sau hitleristă, sau au servit scopurile unor organizaţii dictatoriale157. În
baza legilor 486 şi 594 din 1944, privitoare la purificarea administraţiei publice, au fost
licenţiaţi din serviciu mai mulţi preoţi şi teologi, dar presa comunistă a continuat
campaniile de demascare, nemulţumită de ritmul epurării.
Chiar şi părintele Gala Galaction era inclus în tabelele cu scriitorii români care ar fi
capitulat în faţa fascismului158. Aceste atacuri nu au împiedicat deloc conducerea
comunistă să accepte ulterior în fruntea organizaţiilor din FND, în special Uniunea
Patrioţilor şi Uniunea Preoţilor Democraţi din România, mai mulţi clerici legionari în
frunte cu Constantin Burducea şi Valerian Zaharia, şi chiar pe Gala Galaction. Aceşti
clerici, la fel ca şi ceilalţi tovarăşi de drum, având un trecut compromiţător, erau

şantajabili şi predispuşi la obedienţă şi „reeducare” în variantă comunistă. Propensiunea
către „reeducare” a fost stimulată după cucerirea puterii politice de către comunişti şi
aliaţii lor, la 6 martie 1945, când, între altele, s-a modificat şi s-a înăsprit legislaţia
privind curăţierea aparatului de stat. Decretul-lege pentru purificarea administraţiilor
publice lărgea categoriile de funcţionari şi salariaţi care puteau fi îndepărtaţi din serviciu,
încurajând premisele multor abuzuri, şi stabilea internarea în lagăre speciale a celor
culpabili159. În lagărul de la Caracal au ajuns în primăvara anului 1945 şi numeroşi
clerici160, însă la puţin timp mulţi dintre ei au fost eliberaţi într-un context în care
guvernanţii comunişti solicitau, prin Ministerul Cultelor, „colaborarea necondiţionată” a
Bisericii în procesul de „democratizare” şi netezeau această apropiere avantajoasă prin
acte de clemenţă, inclusiv prin iertări de pedeapsă şi anulări condiţionate ale unor decizii
de epurare. Cu toate acestea, în anii 1945-1947 consultările dintre ierarhia ortodoxă şi
Ministerul Cultelor în probleme de revizuire a legislaţiei bisericeşti nu s-au desfăşurat în
cele mai bune condiţii, vădind mefienţa prelaţilor faţă de interlocutorii care se
transformaseră în instrumente în mâna Partidului Comunist.
Pe de altă parte, nu puţini dintre cei pasibili de epurare au devenit surse pentru noile
servicii secrete puse în slujba PCR, iar în notele lor informative s-au dovedit chiar
sfătuitori malefici ai puterii. O astfel de sursă sugera autorităţilor alegerea în cât mai
multe demnităţi ecleziastice a unor arhierei de încredere care să modifice componenţa
„reacţionară” a Sinodului. Ulterior, s-a acţionat pentru infiltrarea în Adunările eparhiale
şi în Congresul Naţional Bisericesc a unor susţinători ai guvernului procomunist, precum
şi pentru impunerea unor legi de pensionare şi punere în retragere a membrilor înaltului
cler şi de modificare a organizării Bisericii Ortodoxe, care au şi fost promulgate la 30 mai
1947161. Primul act normativ îl viza în mod special pe IPS Irineu Mihălcescu şi era edictat
pe fondul ascensiunii spectaculoase a arhiereului Justinian, fostul preot de ţară Ioan
Marina, către demnitatea ecleziastică cea mai înaltă. De altfel, acesta din urmă avea să
ajungă patriarh peste un an, după decesele suspecte ale lui Nicodim Munteanu şi Irineu
Mihălcescu162. Cea de-a doua lege înlocuia principiul democratic de alegere a adunărilor
eparhiale, prin votul tuturor bărbaţilor ortodocşi majori, cu „cooptarea” controlată
politic163.
Între 1945-1947 Statutul de organizare a BOR a fost şi un fel de scut ce a ferit
Biserica Ortodoxă de imixtiunile brutale ale puterii procomuniste în alegerea ierarhilor şi
în structurarea corporaţiilor bisericeşti. Tocmai din acest motiv, începând din 1948, un
obiectiv important al Ministerului Cultelor a fost înlocuirea vechilor statute de organizare
ale cultelor religioase, precum şi abrogarea Legii Cultelor din 1928. În prima parte a
anului 1948 s-au adus câteva amendamente la această lege care stabileau atribuţiile
Prezidiumului RPR; în plus, jurământul prelaţilor era făcut faţă de noua „republică
populară”. La 2 martie 1948, Legea Cultelor era iarăşi modificată, iar noul art. 18
prevedea că „toate cultele sunt datoare a face servicii religioase atât la solemnităţile
naţionale prevăzute prin legi sau jurnale ale Consiliului de Miniştri, cât şi la cele
ocazionale, comunicate prin Ministerul Cultelor”; atât arhiereii, cât şi preoţii erau obligaţi
ca, la intrarea în funcţiune, să jure „a fi credincioşi poporului şi de a apăra RPR împotriva
duşmanilor din afară şi dinăuntru”164. În timp ce prelaţii greco-catolici şi-au manifestat

făţiş reticenţele, locţiitorul de patriarh, Justinian Marina, nu a avut obiecţii faţă de textul
legii modificate.
Decretul nr. 177 din 4 august 1948, în fapt noua lege a cultelor, împrumuta formulări
şi concepte din legislaţia sovietică. În noul act normativ se renunţa la un principiu
fundamental al legii pentru regimul general al cultelor din 1928, acela că „statul
garantează tuturor cultelor o deopotrivă libertate şi protecţie, întrucât exerciţiul lor nu
atinge ordinea publică, bunele moravuri şi legile sale de organizare”165. În schimb,
Decretul nr. 177 pleca de la prezumţia de vinovăţie a tuturor cultelor, căci, deşi garanta
formal libertatea de conştiinţă şi libertatea religioasă pe tot cuprinsul RPR, stipula la art.
6 următoarele: „cultele religioase sunt libere să se organizeze şi pot funcţiona liber dacă
practicile şi ritualul lor nu sunt contrare Constituţiei, securităţii sau ordinii publice şi
bunelor moravuri”166. Astfel, prin noul decret, statul prelua în întregime conducerea
problemelor ecleziastice167, iar Ministerul Cultelor era mai mult decât un for de
supraveghere şi control. Începând din momentul adoptării acestui act normativ, fişele pe
care organele de securitate le întocmeau clericilor cuprindeau şi rubrica atitudinea faţă de
legea cultelor din 4 august 1948. Preoţii şi cântăreţii bisericeşti care erau semnalaţi cu
manifestări „antidemocratice” erau fie suspendaţi, fie scoşi din funcţiune.
Legea Cultelor a fost completată de Decretul nr. 178 pentru organizarea Ministerului
Cultelor, edictat tot la 4 august 1948. Actul normativ proclama Ministerul Cultelor drept
„serviciu public prin care statul îşi exercită dreptul de supraveghere şi control pentru a
garanta folosinţa şi exerciţiul libertăţii conştiinţei şi libertăţii religioase”. Legea de
organizare a Ministerului Cultelor enumera şi atribuţiile Departamentului, între acestea:
supravegherea şi controlul asupra tuturor cultelor religioase şi asupra aşezămintelor lor,
dreptul de a avea delegaţi speciali pe lângă organele centrale sau pe lângă instituţiile şi
aşezămintele cultelor religioase, precum şi dreptul de a suspenda sau anula orice hotărâri
sau măsuri de ordin administrativ-bisericesc, cultural, educativ, filantropic sau
fundaţional, care ar contraveni statutelor de organizare ale cultului sau actelor de
fundaţie, ordinii publice, legilor de administraţie şi siguranţă generală a statului, cu
privire la asociaţiile sau fundaţiile de drept privat168. Acest act normativ a fost înlocuit în
februarie 1949 cu o altă lege de organizare, care nu a adus însă modificări esenţiale.
Mecanisme de opresiune şi control. Împuternicitul de culte
Împuterniciţii pentru culte din teritoriu169 apar în legea de organizare a Ministerului
Cultelor cu denumirea de „delegaţi speciali”. Începând cu a doua jumătate a anului 1948,
aceşti funcţionari, la fel ca şi ceilalţi angajaţi, nu mai depind atât de ministrul titular al
departamentului sau de primul ministru, cât de conducerea PMR, de Comitetul Central al
Partidului. Procesul-verbal al şedinţei Secretariatului CC al PMR din 25 noiembrie 1948
indică destul de clar noua subordonare, căci în discursul său Gh. Gheorghiu-Dej propunea
formarea pe linie de partid, la Ministerul Cultelor, a unui organ care să se ocupe zi de zi
de manifestările din sânul clerului şi să aibă permanent legătura cu Secretariatul. „În
fiecare judeţ să fie cineva care să ştie ce se întâmplă în biserici şi să poată informa
partidul” – conchidea Dej170. Ministerul Cultelor era subordonat CC al PMR, mai precis

Secţiei Administrativ-Politice171, iar primul ministru Petru Groza avea să joace mai
degrabă un rol secundar în planificarea poziţiei regimului faţă de diferitele culte.
În conversaţii despre perioada comunistă cu preoţi, pastori, funcţionari ai bisericii sau
chiar credincioşi apropiaţi de administraţia parohiilor de care aparţineau, apare frecvent
figura împuternicitului de culte. Personajul este în centrul majorităţii situaţiilor
conflictuale pe care parohia sau deserventul de culte172 le-a experimentat. Pentru unii
figura împuternicitului este strict legată de pedepsirea lor, pentru alţii – de şicanele
inevitabile prin care a trecut un deservent de culte în perioada comunistă. Împuternicitul
nu e un simplu funcţionar comunist, ci un individ cu o autoritate extinsă asupra
domeniului pe care-l administrează, cel al cultelor. Concept transferat din experienţa
sovietică în cadrul politicii de supraveghere şi control asupra cultelor religioase,
împuternicitul este în ambele cazuri ultima verigă a legăturii dintre statul comunist şi
cultele religioase, personajul responsabil cu implementarea politicii guvernului, primul, şi
în majoritatea cazurilor singurul reprezentant al statului, cu care deserventul îşi
„negociază” poziţia173. Intervenţia acestuia, deseori brutală, în viaţa cultului se bazează
pe un set de regulamente şi de libertăţi pe care acest funcţionar le primeşte direct de la
centru, de la ministerul specializat şi, în multe cazuri, de la Securitate, al cărei subordonat
chiar este în dese rânduri. Şocul pe care, putem presupune, l-a avut această intervenţie
agresivă a statului în viaţa cultului, se manifestă în cele mai variate forme şi se păstrează
până la finalul perioadei comuniste.
Deţinerea controlului. Atunci când descrie regimul comunist, Djilas vorbeşte despre
câteva dintre paradoxurile sale. În general venirea la putere a unei clase, strat de societate
sau partid este considerată ca evenimentul final ce rezultă din formarea şi dezvoltarea
acestui grup. În cazul instaurării regimului comunist, această clasă a fost formată abia
după schimbarea regimului174. Din această situaţie paradoxală rezultă multe din
problemele pe care le întâmpină autorităţile în perioada de început. Lipsa aparatului
birocratic şi a specialiştior fideli cerinţelor noului regim şi dogmei impuse de acesta,
specialişti care să realizeze tranziţia de la un sistem la celălalt, face ca, într-o primă fază,
acesta să fie funcţional doar cu ajutorul forţei şi, mai rar, al compromisului.
Pentru rezolvarea situaţiei cultelor funcţionează la nivel central un Minister care,
conform acestui paradox al instaurarii regimului comunist, este servit de un aparat tehnic
(funcţionari, inspectori) moştenit dintr-o perioadă anterioară sau de un personal care
funcţionează după un model anterior. Ministerul angrena în 1956, când a fost restructurat
şi transformat în Departament al Cultelor în cadrul Ministerului de Interne, 342 de
posturi, avea 4 direcţii şi 10 servicii. Dintre cei 342 de angajaţi, 198 erau inspectori
teritoriali (împuterniciţi). După restructurări repetate, în 1968, Departamentul rămăsese
cu 185 posturi, din care 73 de inspectori teritoriali, iar după 1970 cu 136 posturi, dintre
care 42 de inspectori teritoriali175. Reducerea înseamnă în cazul
Ministerului/Departamentului Cultelor nu doar eficientizarea muncii acestora şi
rutinizarea activităţii lor, ci şi împărţirea de atribuţii cu Securitatea.
Până la formarea cadrelor proprii de către noul regim Ministerul va funcţiona cu
specialişti selectaţi dintre cei aparţinând regimului trecut. Se poate presupune că

mecanismul de selectare implică o grijă sporită datorată şi sensibilităţii subiectului pe
care acest departament îl are în subordonare. În general sunt preferaţi între asociaţii
Ministerului nu atât fideli ai regimului, într-un fel sau altul, ci persoane care, prin trecutul
lor, puteau fi şantajate. Între aceşti asociaţi se află de exemplu personalităţi ale Bisericii
implicate în mişcarea legionară (Liviu Stan, Valerian Zaharia, Iustin Moisescu), foşti
greco-catolici care aspirau la funcţii (Roman Nemeş), deservenţi ai unor culte de etnii
diferite de cea a majorităţii credincioşilor – rotaţia între saşi şi maghiari pentru cultele
reformate etc. Aceştia au un statut de tehnocrat şi rareori putere decizională care, în
majoritatea cazurilor, rămâne la cadre comuniste176.
Organizarea acestei instituţii a statului este piramidală şi se extinde, odată cu
stabilizarea regimului, până la un nivel local din ce în ce mai mic. La baza acestui
mecanism stă aşa numitul „împuternicit de culte”, preluat după modelul sovietic,
asigurând practic legătura între stat şi culte la nivel local. Prin împuternicit politica şi
cerinţele statului ajung în teritoriu la deserventul obişnuit şi tot prin el se obţin
informările despre activitatea cultelor pe baza cărora se trece la alcătuirea sau
reformularea politicii regimului şi informările care asigură controlul cultelor la nivel de
teritoriu. Împuternicitul de culte este un personaj ce reprezintă statul comunist şi care
recurge la imixtiuni frecvente în viaţa cultelor pe care le supraveghează şi controlează.
Activitatea sa se centrează pe transmiterea cerinţelor şi regulamentelor centrului, dar şi pe
supravegherea implementării lor. Este cel care culege informaţiile statistice pentru centru,
cel care este chemat ca mediator în conflictele dintre culte, cel ce pedepseşte sau
recompensează sau cel care propune pedeapsa sau recompensa pentru nivelul ierarhic
superior. Impactul pe care l-a avut în viaţa cultelor din Romania comunistă a fost extrem.
De la poziţiile oficiale ale Bisericilor împotriva aparatului împuternicitului şi până la
plângerile individuale ale deservenţilor de culte avem reacţii care vorbesc despre
tensiunile existente între cele două părţi.
În distribuţia împuterniciţilor întâlnim o ierarhie clar stabilită. Îi găsim astfel pe
împuterniciţi ataşaţi fiecărei administraţii regionale şi raionale. În cadrul acestei
administraţii împuternicitul nu este integrat, el raportându-se direct la centru – Ministerul
Cultelor. Există cazuri când aceşti funcţionari intră în conflict cu organele locale tocmai
din cauza acestei dualităţi administrative şi a ieşirii lor de sub controlul administraţiei
locale. Într-o primă fază de tranziţie, care se extinde până în 1952, în această activitate cu
un anumit specific sunt angrenate persoane care într-un fel altul sunt legate de viaţa
cultelor (foşti preoţi, clerici caterisiţi, studenţi la Teologie, chiar şi preoţi care odată cu
încetarea mandatului lor se întorc în rândul deservenţilor177).
Documentele de arhivă surprind înlocuirea primei generaţii de împuterniciţi, în
special a celor regionali, care coordonează activitatea împuterniciţilor raionali. În general,
persoanele care au ocupat iniţial aceste posturi erau legate într-un fel sau altul cu
Biserica, în multe cazuri având probabil chiar o pregătire teologică sau o încadrare în
rândul deservenţilor de cult. În locul lor sunt aduse cadre comuniste, ataşate regimului,
dar cu o pregătire care le permite nu doar să impună deservenţilor şi ierarhiei directive de
la centru, ci şi să analizeze anumite situaţii, să discearnă importanţa acestora, să rezolve
multe dintre ele fără a apela la ajutorul Ministerului sau al administraţiei locale, să decidă

asupra posibilităţii aplicării unei directive centrale. În cadrul acţiunii de cenzură a cărţilor
necorespunzătoare din bibliotecile eparhiilor, împuternicitul regional Eugen Giurgiu din
Cluj sesizează într-o informare din 1952 exagerarea Ministerului în aplicarea unei măsuri
care nu era privită cu ochi buni de cler: „e vorba de ridicat un număr foarte mare de cărţi
(…) [şi astfel] s-a amânat puţin această chestiune [ridicarea cărţilor interzise], pentru ca
între timp să se constate că la mijloc e probabil vorba de o greşală cu ocazia întocmirii
listei cu cărţile necorespunzătoare la Ministerul nostru, întrucât multe din aceste cărţi sunt
pur şi simplu numai cărţi de rugăciuni, iar altele au fost aprobate pentru imprimare chiar
de actuala conducere a Inspectoratului Presei din Cluj. Rog să binevoiţi a dispune, dacă e
cazul să fie revizuită lista ce mi s-a trimis, pentru a nu se comite o eventuală greşală.
Episcopului reformat înca nu i s-a comunicat nimic din precauţiune. Rog deci
instrucţiuni”178.
Astfel de cazuri sunt frecvente. Ministerul ajunge chiar să recomande o încercare de
rezolvare pe plan local a problemelor care pot să apară ca urmare a cererilor sale. Astfel,
multe dintre problemele cu care se confrunta Ministerul veneau din tentativele eşuate de
rezolvare la nivel de împuternicit regional. Însă acum persoana care deţine funcţia de
împuternicit regional începe să fie investită cu autoritate. Dacă într-o fază iniţială
împuternicitul era ales din rândul funcţionarilor cultului şi funcţia sa era de a administra
autoritatea statului fără a o deţine – impunerea sa în această funcţie fiind un rezultat
direct al nevoii de a avea o persoană care cunoaşte cultele pe care le supraveghează din
interior şi, mai mult, o persoană şantajabilă care, la rândul său, să poată şantaja în faza
următoare –, împuterniciţii la nivel regional sunt specialişti, cadre comuniste fidele unei
dogme comuniste, fapt care îi situează în opoziţie cu universul religios pe care au datoria
de a-l controla. Aceasta situaţie este una ideală, însă, şi puţine persoane reuşesc să
funcţioneze pe un astfel de raţionament.
Din analiza unor varii documente, precum şi a contextului politic putem doar
presupune motivaţiile unei astfel de translaţii de la un tip de împuternicit la altul. În
primul rând, în 1952 se încheie o perioadă de formare a cadrelor comuniste, a noului
aparat administrativ al regimului, un interval agitat în plan politic, când are loc şi o
verificare a fidelităţii funcţionarilor faţă de grupul care rămâne la putere. Această situaţie
se verifică doar la un nivel înalt al aparatului administrativ al Ministerului Cultelor.
Există o explicaţie ce ţine şi de „bucătăria” Ministerului. Nevoia de a înzestra aparatul
funcţionăresc cu autoritate rezidă din pierderea controlului asupra activităţii cultelor la
nivel teritorial. În primul rând în cazul rezolvării problemei greco-catolice, în strictă
relaţie cu problema romano-catolică, o problemă a contestării şi opoziţiei faţă de stat,
exprimată din subterane, apoi în cazul cultelor neoprotestante, fără conducere centrală
care să poată fi controlată şi trasă la răspundere pentru disfuncţiunile din teritoriu. Se mai
adaugă problemele din teritoriu în relaţia cu Biserica Ortodoxă Română, care impun
prezenţa unui funcţionar al statului capabil de a exercita autoritate.
Trecerea de la un tip de împuternicit la altul, relevată în documente de arhivă se face
deseori fără multe pregătiri prealabile. Ministerul impune ca funcţionarea postului să nu
sufere din cauza acestei tranziţii, însă inevitabil există situaţii în care preluarea funcţiilor
de către noile cadre necesită un efort consistent, existând numeroase sincope atât în

relaţia cu cultele administrate, cât şi cu centrul decizional. În relatarea împuternicitului
Regiunii Autonome Maghiare apare descrierea unui astfel de program la preluarea
funcţiei: „netrimiterea imediată a procesului verbal de şedinţă nu se datoreşte neglijenţei,
ci faptului că am fost supraaglomerat cu lucrări şi, de altfel, este primul proces-verbal pe
care l-am întocmit după ocuparea acestui post şi ieşirea din instructaj. Eu am nevoie de
un timp mai lung pentru întocmirea unei asemenea lucrări, căci sunt scos din producţie,
care învăţ doar acum munca de birou. (…) Pentru a nu întarzia cu lucrările, în fiecare zi
lucrez de dimineaţa de la ora 8 până seara la ora 22 şi îmi dau tot interesul şi, în
consecinţă, nu este just ca să fiu în continuu ameninţat cu sancţionări disciplinare, ci să
fiu ajutat în muncă, pentru a putea face faţă întocmai”179.
Descrierea este importantă şi pentru că arată nivelul controlului practicat de centru
asupra cadrelor din teritoriu şi modalităţile prin care acestea sunt sancţionate în cazul în
care performanţele lor sunt sub aşteptările şi cerinţele Ministerului.
În cazul împuterniciţilor raionali, procesul de selecţie nu este revelat de documentele
de arhivă. Se poate observa însă un anume tip de funcţionar cu educaţie sumară, care este
un executant al cererilor venite de la centru. Răspunsul lui la solicitările funcţiei este în
majoritatea cazurilor filtrat în informările trimise la centru de către împuternicitul
regional, superiorul direct. Este însă interesant că, în executarea cererilor venite de la
centru, împuternicitul raional nu ezită să implice destul de des organele statului – în
special miliţia – şi să uzeze de forţă, impunându-se în faţa credincioşilor şi deservenţilor
de culte. Este de presupus că multe dintre aceste acte de violenţă rămân nesancţionate de
centru pentru că rămân necunoscute. Împuternicitul este deci mai puţin un negociator,
cum se întâmpla deseori până la această dată şi mai mult un funcţionar care impune, de
multe ori prin forţă, cerinţele venite de la centru. Odată învestit cu autoritate,
reprezentantul Ministerului poate să o folosească şi pentru uz personal. Există multe
cazuri de corupţie în rândul funcţionarilor la nivel local, dar şi central. Sunt cazuri de
vânzări de funcţii ierarhice180, se ajunge la o coabitare între victimă şi torţionar prin
rodarea unui sistem de beneficii (mese la mănăstiri, daruri în bani sau în natură pentru
mici servicii oferite – scrisoare de bună purtare pentru a-ţi înscrie copilul la facultate
etc)181.
Un alt criteriu în selecţia împuterniciţilor este cel etnic. Supravegherea cultelor, în
Transilvania în special, ţine nu doar de anumite cunoştinte teologice, de administrare şi
organizare a Bisericii, ci şi de etnia credincioşilor. Astfel, în regiunile cu majoritate etnică
maghiară sau germană, împuterniciţii provin din etnia respectivă sau cunosc limba
respectivă. Criteriul lingvistic produce numeroase situaţii-limită. O perioadă
semnificativă de timp rapoartele care vin de la împuterniciţii de etnie maghiară sunt
practic ininteligibile persoanelor de la Minister. Pe marginea rapoartelor informative, cel
care citeşte documentul se întreabă constant ce mesaj a vrut să transmită respectivul
împuternicit. În alte cazuri, în special la anumite reuniuni ale cultelor ce au credincioşi de
origine germană, există constrângeri lingvistice care îl împiedică pe împuternicit să
perceapă mesajul discuţiilor.

Atribuţiile de control. Iniţial în relaţia pe care statul a avut-o cu Biserica au apărut trei
tipuri de rezolvare a problemei cultelor şi a religiei. Acestea sunt descrise într-un studiu
al Direcţiei de Studii din Ministerul Cultelor despre problema monahismului. Făcând un
transfer, aceasta politică a statului în cazul monahismului ortodox şi romano-catolic se
pliază pe poziţia pe care autorităţile au avut-o în rezolvarea relaţiei cu cultele religioase.
Documentul prezintă cele trei posibilităţi pe care le are statul în rezolvarea problemei
monahale şi, extinzând, asupra problemei cultelor religioase în general. Specialistul care
redactează acest document de politică a statului este extrem de realist în legătură cu
posibilităţile pe care le are statul. Este familiar cu situaţia sovietică şi astfel oferă nu doar
propunerile, ci şi o scurtă caracterizare a gradului de implementare.
Astfel, statul comunist are la dispoziţie opţiunea unei coabitări cu fenomenul
monastic, non-intervenţia în chestiunea mănăstirilor lăsând rezolvarea potenţialelor
probleme în seama timpului. Odată cu modernizarea statului, misticismul şi, într-un final,
religia ar dispărea pe cale naturală. Aceasta primă opţiune nu este niciodată luată în
serios. Cei care concep astfel de propuneri nu sunt nişte idealişti şi iau în considerare un
model sovietic preexistent. O altă opţiune, radicală, este cea a desfiinţării acestor lăcaşuri
de cult, a interzicerii practicării cultului, dar care nu este luată serios în considerare din
cauza extremismului său şi opoziţiei pe care o astfel de măsură a statului ar putea-o trezi
în rândul populaţiei. Rămâne astfel soluţia infiltrării în interiorul cultului şi a subminării
acestuia, a îngrădirii prin regulamente care să fie transformate în obligaţii ce să ducă, în
opinia celui care propune soluţia, la o descreştere treptată a influenţei religiei în instanţa
ei instituţională în societatea care pe parcurs ar fi educată după principii opuse celor
religioase182. Este un principiu intervenţionist care îmbina compromisul (acceptarea
funcţionarii cultelor religioase) cu o permanentă imixtiune în activitatea, organizarea şi
funcţionarea cultului respectiv.
Există astfel, urmând acest principiu, câteva categorii de probleme asupra cărora
Ministerul Cultelor, prin împuterniciţi, îşi îndreaptă activitatea de supraveghere şi
control. Una dintre cele mai vizibile este problema prozelitismului, cu variantele sale –
misionarismul şi catehizarea. Asupra ei se stăruie şi datorită faptului că este o activitate
constantă a cultelor religioase şi, dacă o reacţiune politică este uşor de înăbuşit şi
pedepsit, o astfel de acţiune din partea cultelor, mascată în activitatea obişnuită a cultului
şi făcută la nivelul întregii ţări, este aproape imposibil de urmărit. Împuternicitul de culte
trebuie să fie atent ce este considerat un serviciu divin comun şi ce poate fi etichetat ca
prozelitism. Articolul 2 din Legea Cultelor se referă strict la această activitate: „Ura
confesională manifestată prin acte, care stânjenesc liberul exerciţiu al unui cult religios
recunoscut, constituie un delict care se pedepseşte conform legii”183. În fapt, prin această
reglementare se încearcă nu protejarea de acţiunile prozelite ale altor culte, de „furtul de
credincioşi”, ci îngrădirea unei acţiuni care duce direct la mărirea numărului de
credincioşi.
Cea mai importantă acţiune „prozelită” era însă dusă de statul comunist care dorea
scoaterea cetăţenilor de sub influenţa religiei, indiferent sub ce formă se afla aceasta.
Chiar şi prozelitismul care există este în mare parte controlat şi în unele cazuri chiar
orchestrat de către stat. Una din cele mai mari acţiuni prozelite a fost „revenirea greco-

catolicilor” la Biserica Ortodoxă, acţiune aflată direct sub organizarea şi autoritatea
statului. Un alt exemplu îl reprezintă cazul neoprotestant. Recunoaşterea celor patru
Biserici neoprotestante de către statul comunist poate fi încadrată în această acţiune de a
controla numărul de credincioşi. Permiţând cultelor neoprotestante să existe în limitele
legii statul comunist îşi asigura un permanent element de şantaj pentru cultele
tradiţionale.
În fapt, aceste două acţiuni prin care statul intervine brutal în viaţa cultelor se
soldează cu extrem de multe probleme pentru administraţia Ministerului Cultelor. De la
sfârşitul lui 1948 se intentifică supravegherea acţiunilor încadrate sub titulatura de
prozelitism. Cultele vizate sunt în special cel romano-catolic şi cele neoprotestante.
Supravegherea Bisericii Romano-Catolice decurgea din acţiunea constantă a slujitorilor
acestei Biserici de a integra credincioşii greco-catolici care refuzau să „revină” la
Biserica Ortodoxă. Împuterniciţii erau rugaţi să monitorizeze constant localităţile unde
exista populaţie care aparţinuse Bisericii Greco-Catolice. Credincioşii erau urmăriţi la ce
biserică participă la serviciul religios, dacă au contacte cu foşti preoţi greco-catolici
nereveniţi sau cu preoţi romano-catolici. Împuterniciţilor li se cereau statistici
cuprinzătoare despre vârsta, starea socială, meseria, atitudinea faţă de noul regim, date
care să ofere Ministerului o imagine globală a fenomenului. Unele informaţii surprind o
realitate greco-catolică pe care discursul oficial al Bisericii Ortodoxe Române şi al
Ministerului o ascund permanent. Astfel, într-un document referitor la problema grecocatolică se menţionează că: „dacă, la început, acţiunea nereveniţilor părea că se limitează
la cercuri restrânse de intelectuali sau în genere, de mici burghezi, în urmă s-a constatat
că ea s-a extins, prinzând din ce în ce mai mult şi mediul rural. În unele localităţi, paralel
cu frecventarea bisericii romano-catolice, se semnalează şi reacţiunea unor asociaţii
religioase şi practicarea unor rituri tipic catolice (marianele, rozariul), atât în rândul
credincioşilor vârstnici, cât şi în rândurile tineretului. Din materialul cules de pe teren
rezultă că asemenea orientare spre romano-catolicism, în loc de a se reduce, este în plină
creştere, fiind privită cu multă îngrijorare de toate elementele reacţionare din clasele
răsturnate indiferent de credinţa lor religioasă”184.
Intervenţia Ministerului se bazează pe aceste informaţii din teren. În 1953
împuterniciţii primesc în însărcinare supravegherea şi controlul Bisericii RomanoCatolice, aflată până atunci sub monitorizarea directă a centrului185. Se considera că
„datorită antrenării împuterniciţilor în această problemă, Ministerul are acum posibilitatea
să cunoască mai bine care sunt problemele mai grave, ce mijloace folosesc elementele
duşmănoase, care le sunt punctele de sprijin la diferite parohii etc. În această privinţă
împuterniciţii vor reuşi să restrângă toate acestea”186.
În cazul neoprotestanţilor situaţia se prezintă diferit. Activitatea acestor culte se
centrează pe prozelitism. Numărul lor este nesemnificativ la sfârşitul anilor 1940, acesta
fiind un alt motiv pentru care ei au primit autorizaţia de funcţionare din partea noului
regim. Pe parcursul câtorva ani problema neoprotestantă va deveni una presantă pentru
împuternicitul de la nivel local. Volatilitatea neoprotestanţilor, lipsa unui centru – la care
să se facă apel în caz de probleme şi care să fie constrâns, cum sunt în general centrele
ierarhice ale celorlalte culte, sau infiltrat cu elemente fidele regimului – toate acestea

transformă acţiunea de supraveghere într-o operaţiune extrem de minuţioasă, dar rareori
coerentă. Realitatea locală prezintă problema confesiunilor neoprotestante ca pe una
dintre cele mai ardente, activitatea împuternicitului fiind îndreptată preponderent către
aceste culte. „Un alt fenomen caracteristic cultelor neoprotestante este prozelitismul, care
la penticostali se practică cu multă intensitate, dând naştere la o tensiune
interconfesională. Astfel, în ultimul timp, în regiunea Oradea, numărul lor a sporit cu cca
1100 de membri, înfiinţând 4 noi comunităţi, fără a cere în prealabil aprobarea
Ministerului, aşa cum prevede Legea Cultelor. Cazuri de prozelitism au mai fost
semnalate şi în regiunile Timişoara, Bacău, Cluj şi Bucureşti în care scop organizează
adunări cu credincioşii din mai multe localităţi” – se preciza într-o notă informativă cu
privire la manifestările şi atitudinea unor credincioşi şi deservenţi neoprotestanţi187.
Verificarea şi supravegherea acestor culte este înlesnită de sprijinul primit de la
Bisericile în detrimentul cărora neoprotestanţii făceau acţiunile prozelite. Pentru culte
funcţiona un sistem de verificare care se baza pe copierea măsurilor ce produc rezultate
pozitive în viaţa unui cult. Astfel, în problema prozelitismulului descoperim
implementarea metodelor neoprotestante de prozelitism la Biserici „tradiţionale”, ca cea
Ortodoxă sau cele vechi protestante188. Activitatea catehetică a Bisericii Ortodoxe este o
replică fidelă a activităţii catehetice a Bisericii Romano-Catolice care, prin cateheză,
suplinea desfiinţarea şcolilor confesionale. Pe lângă aceste metode de contracarare a
acţiunilor prozelite, unele culte foloseau relaţia lor cu statul pentru a opri aceste acţiuni;
în unele cazuri se verifica sprijinul bazat pe afinitate pe care reprezentantul statului îl
oferă unui cult sau altuia. Împuterniciţii foloseau aceste sincope pentru a controla
activitatea prozelită.
Atribuţiile împuternicitului. Un împuternicit la culte era o persoană extrem de
solicitată. În special în zonele în care se întâlnesc un număr mare de culte recunoscute şi
nerecunoscute de regimul comunist. Legătura pe care acesta o stabileşte între Minister şi
culte necesită implicarea sa în activitatea cultului. Pentru a putea verifica, supraveghea,
controla, impune măsurile şi regulamentele stabilite la centru pentru funcţionarea
cultului, pentru a putea informa Ministerul asupra numărului, acţiunilor suspecte sau din
contră asupra acţiunilor prin care deservenţi ai cultelor sprijină regimul, pentru a putea da
sugestii asupra rezolvării unor probleme sau chiar pentru a rezolva situaţii conflictuale,
împuternicitul trebuie să fie familiar cu organizarea, structura, administrarea, ierarhia
cultului. El trebuie să îşi infiltreze oameni în structura de conducere a cultului sau să-i
folosească în mod adecvat pe cei existenţi, trebuie să speculeze orice tensiune existentă
între deservenţi, între aceştia şi ierarhie, între credincioşi şi deservenţi. O atenţie sporită
trebuie să fie direcţionată spre modalităţile de premiere a loialităţii şi de pedepsire a
opoziţiei. Pentru aceasta, împuternicitul este obligat – de la începutul anilor 1950 acest
lucru este chiar reglementat de către Minister – să participe la acţiunile cultelor:
conferinţe interconfesionale, conferinţe în sprijinul luptei pentru pace, conferinţe ale
protopopilor şi preoţilor, adunări ecleziastice, servicii divine, întâlniri ale ierarhilor cu
vizitatori din străinătate. Împuternicitul trebuie să ştie de la numărul preoţilor salarizaţi
din bugetul statului până la numărul şi numele cărţilor aflate în bibliotecile parohiale.

Împuterniciţii sunt cei care fac legătura între reprezentanţii cultelor şi autorităţile
locale, destule fiind cazurile în care acestea din urmă, nedorind compromiterea lor
doctrinară, nu se afişează alături de reprezentanţii cultelor şi refuză invitaţiile acestora la
diverse ocazii. Împuterniciţii chiar se văd nevoiţi să explice nu doar rolul important pe
care cultele l-ar putea avea în diverse acţiuni sociale şi culturale (problema lucrărilor
agricole, susţinerea Constituţiei, lupta pentru pace sau ajutorul pe care îl dau la integrarea
benevolă a tuturor credincioşilor în noua orânduire, problema naţionalizării sau a
colectivizării), dar chiar importanţa funcţiei pe care o ocupă. Răspunzând direct doar în
faţa Ministerului, împuterniciţii sunt adeseori în afara sferei de control a aparatului
administrativ local, relaţiile dintre aceştia şi organele locale fiind nu de puţine ori
problematice189.
Până acum atribuţiile descrise sunt acelea ale unui intermediar între stat şi instituţiile
religioase. Dar aici apare problema autorităţii împuternicitului, a statutul său: el poate
face propuneri, poate, împreună cu autorităţile locale să intervină acolo unde crede că
este cazul – cu siguranţă că în mare parte se respectă nişte reguli şi cerinţe ale
Ministerului, însă mulţi o fac şi pe cont propriu. Ministerul se întemeiază în dezvoltarea
politicii sale pe informările şi sugestiile date de către împuternicit; sunt cazuri care sunt
lăsate la latitudinea acestuia, iar centrul intervine la celelalte ministere pentru a-i lăsa
împuternicitului mână liberă în rezolvarea problemelor din teritoriu. Împuternicitul ştie
cine colaborează, unde trebuie depusă presiune pentru a forţa o colaborare; el intervine în
anturajul ierarhilor pentru a cunoaşte intenţiile acestora, uzează de tehnici de intimidare
sau de recompensă pentru a-şi duce la bun sfârşit treaba. În ultimii ani ai regimului
cultele religioase erau controlate până la cel mai nesemnificativ nivel: politica de cadre a
acestora, numirile, transferurile, înaintările în rang erau aproape în întregime decise de
funcţionarii Departamentului din teritoriu. Aceştia, în colaborare cu anumite persoane
situate în poziţii de decizie sau care aveau o perspectivă asupra cultului (consilierii) şi
formării de personal (spre exemplu secretarii Institutelor teologice), au influenţat decisiv
modul în care s-au hotărât mişcările de personal în cadrul Bisericii în conformitate cu
necesităţile statului comunist şi, în multe cazuri, în conformitate cu propriile dorinţe190.
În majoritatea cazurilor amestecul împuterniciţilor în viaţa de cult este vizibil. De
exemplu, în cazul alegerilor consiliilor eparhiale, aceştia sunt prezenţi „la stabilirea
listelor, potrivit instrucţiunilor date de Minister… [Împuterniciţii] au colaborat cu
organele locale, dar aşa cum rezultă din mai multe rapoarte, procedându-se în felul
acesta, s-a dat prilej unor ierarhi să se dezintereseze de alegeri, socotindu-le ca o
chestiune a Ministerului. Astfel s-au petrecut lucrurile în eparhia Buzăului, Clujului”.
Înlocuirea conducerilor cultelor cu oameni care sprijină regimul se face în special la
nivelul mediu pe plan local – cazul protopopilor sau al arhiereilor vicari. Ministerul este
organismul care aprobă candidatura şi alegerea oricărei persoane din conducerea cultului
iar aceasta se făcea pe baza rapoartelor primite de la împuterniciţii din teritoriu.
Activitatea acestor funcţionari este dirijată în multe cazuri de două centre decizionale,
Ministerul Cultelor şi Securitatea, din aparatul căreia fac parte o mare parte din
împuterniciţi. Sarcinile împuterniciţilor sunt atent dirijate de centru prin circulare şi
cereri.

Acţiunea cultelor de protejare şi răspuns. Ţinând cont de numărul uriaş de atribuţii pe
care împuternicitul le are în teritoriu şi de modul în care Ministerul este dependent de
informaţiile şi cunoştinţele pe care le dezvoltă acest personaj este mai puţin surprinzător
că acesta primeşte în multe cazuri mână liberă pentru a rezolva problemele care se ivesc
în relaţia dintre stat şi culte. Deşi multe din acţiunile întreprinse de împuternicit sunt
coordonate de la centru prin cereri diverse, politica Ministerului se bazează aproape
exclusiv pe aportul informaţional venit din teritoriu. Astfel autoritatea împuternicitului
creşte. Apar constant în această perioadă chestionări ale deservenţilor cultelor asupra
activităţii, rolului şi autorităţii acestui personaj191.
Documentele nu oferă posibilitatea urmăririi dialogului pe care împuterniciţii îl au cu
deservenţii cultelor şi în special cu ierarhia, în cazurile în care au contact cu prelaţii. Sunt
însă rare cazurile în care ierarhia îşi exprimă deschis, la Minister, poziţia faţă de relaţia cu
împuterniciţii. Este însă de presupus că există un cod de comportare care în majoritatea
cazurilor se respectă. Cu cât însă se coboară pe scara ierarhică, cu atât împuternicitul are
o autoritate mai mare asupra deserventului de culte. Sunt informaţii despre atitudini
brutale ale împuterniciţilor faţă de unii deservenţi, mai ales neoprotestanţi192, despre o
poziţie deferentă faţă de ortodocşi şi protestanţii vechi şi una de control reciproc faţă de
romano-catolici. Această atitudine are mai multe explicaţii. Lipsa unei centralizări şi a
unui centru ierarhic bine stabilit în cazul Bisericilor neoprotestante face ca enoriaşii
acestor culte să fie mai puţin protejaţi în faţa comportamentului autoritar al
împuternicitului, în timp ce ortodocşii au în multe cazuri o legătură directă cu Ministerul
prin ierarhul respectivei eparhii şi care pot denunţa astfel de comportamente. În cazul
romano-catolic, un cult care face obiectul unui număr însemnat de acţiuni ale corpului
împuterniciţilor, exista o situaţie specială. Supravegherea este mai pronunţată din cauza
caracterului şi poziţiei speciale ale acestui cult în raport cu statul comunist, orice
deservent al cultului fiind ori un potenţial colaborator ori un reacţionar. Măsurile luate de
împuterniciţi trebuie să fi fost mai subtile. Autoritatea împuternicitului era însă evidentă
din moment ce, din raportul său, trimis autorităţilor statului, decurgea acţiunea care era
adoptată faţă de deservent: închisoarea, încetarea plăţii salariului sau, dimpotrivă,
renunţarea la pedeapsa cu domiciliu obligatoriu şi achitarea unui salariu special. În
majoritatea cazurilor acest raport conţinea chiar sugestiile pentru pedeapsa sau
recompensa pentru deservenţii supravegheaţi.
Cultele aveau şi ele metodele lor de a se proteja. În primul rând era absolut necesar ca
acţiunile împuterniciţilor să fie cunoscute193. Deşi, în majoritatea cazurilor, cererile venite
de la Ministerul Cultelor erau comunicate ierarhic, există nenumărate cazuri în care
împuterniciţii aleg să trateze cu persoane în rangul doi în conducerea Bisericii, oameni pe
care ministerul îi câştigase, mai ales când superiorii ierarhici ai acestora din urmă erau
reticenţi cu implementarea cerinţelor venite de la autoritatea statală. Dublarea ierarhică,
împestriţarea eşalonului doi din conducerea cultelor cu oameni care colaborau cu
împuterniciţii tocmai pentru că menţinerea lor în funcţie era ombilical legată de această
cooperare sunt foarte frecvente în epocă. Documentele de arhivă înregistrează două tipuri
de reacţii. Una a colaboratorului care se plânge de nedreptăţile îndurate în sânul
organizaţiei din care face parte (ameninţări voalate sau împiedicarea accesului la acţiunile
conducerii cultului)194 şi cealaltă a împuternicitului care consemnează aceste lucruri, de

unde s-ar putea deduce că organismul bisericesc îşi forma mijloace de apărare şi îşi izola
trădătorii din interior195. Astfel există o constantă preocupare pentru a afla de ce anume
sunt interesaţi împuterniciţii, ce spun aceştia, care sunt argumentele lor şi care sunt
acţiunile pe care aceştia le desfăşoară. În multe cazuri aceste informaţii au fost de folos.
Împuterniciţii recunosc că planurile lor sunt dejucate, preoţii sunt mutaţi din parohii
pentru a se evita contactul cu un anume împuternicit, acei clerici al căror salariu fusese
întrerupt la cererea împuternicitului sunt plătiţi din banii de la centrul eparhial sau din
banii altor parohii vreme îndelungată până în momentul când împuterniciţii află şi
raportează situaţia la Minister.
Un control strict, care lua mai multe forme, era realizat şi de Minister care se ocupa
de educarea cadrelor. Împuterniciţii regionali erau chemaţi periodic la centru pentru
şedinţe de formare. Rezultatele muncii acestora erau atent controlate de inspectorii din
Minister, notele informative sunt deseori completate cu întrebări, chestionări asupra
veridicităţii informaţiilor, corecturi, de la cele mai simple, ce ţin de limbajul folosit, până
la unele de substanţă, care corelau mai multe documente provenite din direcţii diferite.
Fiecărui împuternicit i se făceau astfel de evaluări. Împuterniciţii regionali îi evaluau pe
cei raionali, inspectorii de minister pe cei regionali. Controlul era exercitat şi prin
inspecţii de la centru, dar şi prin înştiinţări ale reprezentanţilor cultelor, plângeri sau
caracterizări. Eficace era însă şi autocontrolul exercitat de împuternicit. Rezultatul era
crearea unui mecanism de control reciproc între culte, împuternicit şi Ministerul care a
îngăduit supravieţuirea şi menţinerea unui statu quo în viaţa Bisericii de-a lungul
regimului comunist.
Infiltrarea în viaţa cultelor din România comunistă a împuternicitului a semnalat
prima ruptură cu trecutul instaurată de noul regim în relaţia sa cu Biserica. Şocul a fost
atenuat într-o perioadă iniţială de lipsa cadrelor comuniste care a dus la folosirea în
cadrul aparatului împuterniciţilor a unor personaje aflatre în legătură directă cu cultele,
foşti preoţi, studenţi la teologie, preoţi caterisiţi. Acest lucru a îngăduit cultelor religioase
să-şi formeze un mecanism de negociere şi control asupra reprezentantului statului. După
o perioadă iniţială, când Ministerul s-a folosit de funcţionarii pe care îi moştenise de la
vechiul regim, s-a produs schimbarea acestora cu cadre comuniste. Se face astfel trecerea
de la un funcţionar care administra autoritatea Ministerului la unul care exercita
autoritatea, care este înzestrat cu ea. Mecanismele dezvoltate de cultele religioase până la
acest moment fac ca această trecere să-i găsească pregătiţi în a folosi negocierea, pentru a
ocoli directivele care loveau direct în activitatea lor. A fost suficientă această perioadă
pentru a descoperi punctele slabe ale reprezentantul statului.
Alianţele făcute de ierarhia cultelor cu varii grupări ale conducerii comuniste,
negocierea la nivel local şi corupţia care caracteriza aparatul de control al Ministerului au
fost pârghii suficiente pentru a permite majorităţii Bisericilor o prezenţă în viaţa
credincioşilor. Pe de altă parte, corupţia, luptele interne, ataşamentul faţă de ideologii
extremiste ale perioadei anterioare instaurării regimului comunist au făcut din majoritatea
cultelor ţinte uşor de controlat şi manipulat. Bisericile au făcut nenumărate compromisuri
cu regimul totalitar, morale, economice, ideologice şi de câteva ori chiar dogmatice.
Strategiile de negociere, compromisurile repetate – şi ale cultelor, dar şi ale

reprezentanţilor statului – au permis cultelor să menţină o viaţă religioasă funcţională
oglindită în numărul de credincioşi, funcţionarea (cu sincope), a serviciului religios,
menţinerea aşezămintelor religioase (cu varii excepţii) etc. Eşecul acestor negocieri şi
compromisuri conduce direct la intervenţia brutală a statului în viaţa cultului.
Arestările din rândurile clerului şi represiunea antimonahală
Această intervenţie brutală s-a vădit mai ales în prima perioadă a comunismului
românesc, între 1945-1964. Dicţionarul elaborat în cadrul INST consemnează cifra de
1725 de preoţi ortodocşi arestaţi196. Încă din primele luni de la instalare, guvernul
procomunist a operat numeroase arestări în rândurile clerului şi chiar premierul Petru
Groza, altminteri un obedient executant al directivelor venite dinspre PCR, şi-a exprimat
rezervele faţă de modul brutal în care s-a acţionat197. În acest context a fost reţinut, chiar
din ordinul ministrului Cultelor, cunoscutul călugăr Arsenie Boca de la mănăstirea
Sâmbăta198. Până în vara anului 1945 numărul preoţilor (ortodocşi, greco-catolici,
luterani etc) arestaţi şi închişi în lagărul de la Caracal a crescut sensibil. Deşi eliberaţi din
lagăr în acelaşi an, clericii s-au aflat şi în continuare pe listele de suspecţi, fiind în
permanenţă pândiţi de o nouă arestare.
După alegerile falsificate din noiembrie 1946 situaţia opoziţiei democratice devenea
tot mai precară, noua putere trecând la arestări şi la înăsprirea cenzurii. Un destin
asemănător se profila şi pentru clerul implicat în vreun fel în politica de partid,
autorităţile înteţindu-şi presiunile pentru a determina supunerea cultelor religioase faţă de
„democraţia” în variantă stalinistă. Cu metode brutale s-a intervenit şi pentru tranşarea
conflictului de la Mitropolia Moldovei din 1946-1947. Organele de poliţie din Iaşi nu au
fost deloc neutre în disputa care a izbucnit la Mitropolie între IPS Irineu Mihălcescu şi
vicarul său, Justinian Vasluianul, susţinut de guvern199. Mai mulţi clerici din eparhie s-au
solidarizat cu mitropolitul Irineu: în Iaşi a circulat chiar un manifest în care era denunţată
campania dusă de presa procomunistă împotriva mitropolitului Irineu al Moldovei200.
În anul 1948, o dată cu apariţia Securităţii, arestările din rândurile clerului au
cunoscut o creştere sensibilă. Securitatea a anchetat chiar şi preoţi apropiaţi de Justinian,
noul patriarh, ajuns Întâistătător al BOR numai datorită liderilor comunişti şi cu preţul
unor grave compromisuri morale201. Aparenta solicitudine a patriarhului Justinian în faţa
cererilor de eliberare, tot mai numeroase, venite din partea preoţilor ortodocşi arestaţi a
produs iritare la nivelul organelor de securitate. La 12 decembrie 1948, patriarhul
Justinian Marina solicita tuturor eparhiilor ortodoxe tabele cu clericii deţinuţi şi, o dată
întocmită, această evidenţă a fost înaintată de Patriarhia Română, printr-o telegramă,
Ministerului Cultelor, cu rugămintea de a se dispune cercetări privind justeţea măsurilor
de arestare. La rândul său, Ministerul Cultelor a trimis aceste date, adunate într-un dosar
compus din 13 anexe, cuprinzând adresele episcopiilor ortodoxe, Direcţiei Generale a
Securităţii. La puţin timp, un document al Securităţii consemna că „această Direcţiune
Generală [DGSP] a fost sesizată în ultimele 10 zile de comentariile care se făceau pe tot
cuprinsul ţării în legătură cu telegrama IPSS Justinian, care era interpretată ca o victorie
politică a Bisericii Ortodoxe, care primea astfel dreptul de a se amesteca în bunul mers al
treburilor statului”202.

Legat de intervenţiile patriarhului Justinian în favoarea preoţilor arestaţi, un referat al
Securităţii din 17 ianuarie 1949 semnala: „Întrucât telegrama patriarhului Justinian a
provocat vâlvă pe tot cuprinsul ţării şi a dat loc la variate comentarii şi întrucât sub
pretextul stabilirii numelui şi numărului celor arestaţi, Episcopiile au procedat la un
adevărat recensământ de notorietate publică şi luând în considerare faptul că această
iniţiativă nu a fost discutată cu Ministerul Cultelor, opiniem a se proceda la verificările
necesare pentru a se stabili dacă nu cumva IPSS Justinian a dispus această lucrare cu
scopul de a lăsa impresia în mediul clerical că poate realiza imixtiuni în munca organelor
de securitate şi a Justiţiei”203.
Încurajaţi şi de acest „recensământ” al clericilor ortodocşi arestaţi, slujitorii altarelor
au apelat cu şi mai multă speranţă la bunăvoinţa Întâistătătorului BOR. Spre exemplu,
preotul Ioan Hurmuz, din comuna Bogata (jud. Baia), la începutul anului 1949, a adresat
o cerere patriarhului, prin care îl ruga să intervină la forurile în drept pentru eliberarea sa,
susţinând că a fost condamnat pe nedrept la cinci ani închisoare de Tribunalul Militar
Iaşi. Patriarhul Justinian Marina a înaintat cererea la Securitate, cu rugămintea de a fi
cercetat cazul. Serviciul care se ocupa de supravegherea clerului propunea în mod ipocrit
superiorilor: „a se comunica că nu ne putem amesteca în bunul mers al justiţiei”204. În
pofida relaţiei speciale care exista între Justinian Marina şi liderii comunişti, în principal
Gh. Gheorghiu-Dej, posibilităţile de a diminua în mod semnificativ amploarea arestărilor
erau reduse. Mai mult, între cei reţinuţi şi condamnaţi în anii 1950 s-au aflat şi clerici
apreciaţi şi promovaţi chiar de Justinian Marina: arhim. Benedict Ghiuş, ierodiaconul
Bartolomeu Valeriu Anania, ieroschimonahul Daniil (Sandu) Tudor şi alţii205. Pe de altă
parte, nu este mai puţin adevărat că mai mulţi clerici au ajuns în închisoare din cauza
ostilităţii manifestate faţă de patriarhul Justinian şi faţă de noua putere politică, iar
episcopi precum Nicolae Popovici au fost pensionaţi în mod abuziv.
Imediat după înfiinţarea Securităţii, la 30 august 1948, organele represive şi-au
intensificat acţiunile de supraveghere a tuturor cultelor, prin intermediul Serviciului III
din cadrul Direcţiei I. S-a urmărit infiltrarea Bisericilor cu informatori, iar mănăstirile au
devenit „obiective” aflate cu prioritate în atenţia Securităţii, fiind considerate potenţiale
locuri de găzduire a elementelor legionare sau din rezistenţa armată206. În intervalul
1948-1953 numeroşi preoţi, călugări şi teologi ortodocşi cu manifestări ostile regimului,
cu trecut legionar sau doar inventat au fost anchetaţi, arestaţi şi condamnaţi la ani grei de
închisoare.
Aceeaşi acuză de legionarism s-a vehiculat cu precădere şi cu prilejul celuilalt val de
arestări care s-a produs după 1958. Potrivit unor istorici, tabelele cu preoţii aflaţi în
detenţie între 1959-1962 indică o preponderenţă a clericilor apolitici; însă între cei
implicaţi politic dominau legionarii. Dar este foarte probabil că în mai multe cazuri
această etichetă a fost folosită pentru a justifica arestarea, judecarea şi condamnarea unor
persoane incomode pentru regim sau din răzbunare”207.
Chiar şi mişcării spirituale Rugul Aprins i s-a aplicat eticheta infamantă de organizaţie
legionară („asociaţie mistico-legionară”208), iar iniţiatorii ei, precum şi unii frecventatori
au sfârşit în închisorile regimului. Un alt caz la fel de dramatic îl reprezintă represiunea

declanşată contra călugăriţelor de la mănăstirea din Vladimireşti. Mănăstirea cu hramul
Adormirea Maicii Domnului, din cuprinsul Episcopiei Buzăului, a constituit pentru
autorităţile represive „un exemplu caracteristic de îmbinare a mai multor forme şi metode
de activitate duşmănoasă”. Mănăstirea, situată în raionul Lieşti, regiunea Galaţi, era
considerată „un centru de răspândire a misticismului religios” în jurul căruia se strângeau
mii de credincioşi stăpâniţi de „duşmănie şi nesupunere” faţă de regimul comunist.
Acuzaţiile se îndreptau mai ales către maica stareţă Veronica Gurău Barbu şi către
părintele ieromonah Ioan Iovan, duhovnicul mănăstirii. Organele de securitate învinuiau
conducerea mănăstirii pentru că ar fi acordat un însemnat sprijin moral şi material mai
multor persoane urmărite209. Sprijinul constant oferit „rezistenţei”, precum şi spiritul
anticomunist ce era întreţinut de conducerea mănăstirii au determinat autorităţile să
recurgă, în data de 30 martie 1955, la arestarea stareţei Veronica, a duhovnicului Ioan
Iovan şi a călugăriţei Mihaela Iordache210.
Probabil la presiunea factorului politic, Sinodul Permanent al BOR a decis la 3
septembrie 1954 ca, prin circulare date în toate eparhiile, să oprească afluenţa
credincioşilor la mănăstirea Vladimireşti, sub pretextul că în cuprinsul aşezământului
monahal s-au produs mai multe abateri de la doctrina şi practicile liturgice ortodoxe.
Într-un memoriu al mănăstirii Vladimireşti din 25 ianuarie 1955, semnat de
ieromonahul Ioan Iovan şi de consiliile spiritual, economic şi de judecată, adresat
patriarhului şi prelaţilor din Sfântul Sinod, se deplânge faptul că Justinian a declarat
mănăstirea „ciumată, rătăcită şi periculoasă pentru restul Bisericii”211. „În numele cărei
legi din Biserică şi în baza cărei hotărâri sinodale ne-aţi înlăturat de la trupul Bisericii şi
ne-aţi făcut indirect leproşii ortodoxiei noastre?”212 – se întreba Ioan Iovan care denunţa
şi compromisurile de conştiinţă ale ierarhilor. „Ştim precis că toate hotărârile luate asupra
Aşezământului Maicii Domnului de aici – continua acelaşi curajos călugăr – le-aţi făcut
din ordinul unor atei apostaţi sau renegaţi care, prin Ministerul Cultelor, şi acesta prin
împuterniciţi, îşi transmite puterea în Biserică”. „Pentru toate ordinele, circularele şi
defăimările verbale şi în scris îndreptate împotriva acestui sfânt şi sfinţitor locaş al Maicii
Domnului, noi vă înfruntăm, vă prihănim şi ne lepădăm de faptele acestea blasfemiatoare
ale Înalt Prea Sfinţiilor şi Prea Sfiinţiilor Voastre, preţuindu-vă cu sfinţenie harul pe carel purtaţi. (…) Cunosc încă de la cursurile de îndrumare misionară această dorinţa de
«estompare» şi aducere la numitor comun, căci PS Teoctist [Arăpaşu], pe atunci rector,
[în] 1952, m-a oprit să mă împărtăşesc des şi să-mi fac pravila călugărească între preoţii
de mir, de dragul de a nu ieşi din «sobornicitate şi ortodoxie». Bine că unul din preoţi ma prevenit încă din primele zile să am grijă că sunt adus la cursuri pentru desduhovnicire
şi intrare în «numitor comun»”213.
Ieromonahul Ioan Iovan a fost trimis la judecata Consistoriului monahal eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor, care, la 27 ianuarie 1955 l-a sancţionat cu pedeapsa
caterisirii şi excluderii din monahism. În memoriile sale, părintele Ioan Iovan susţine că
din cauza acestui Memoriu şi, probabil, a altora, ierarhia ortodoxă l-a caterisit în mod
ilegal. „Conţinutul incisiv şi curajos al memoriului a supărat conducerea statului, care,
deranjată şi de numărul foarte mare de închinători, a luat hotărârea radicală de arestare a
conducerii mănăstirii. În noaptea de 29 spre 30 martie 1955, am fost arestat de

Securitatea din Galaţi şi încarcerat în penitenciarul din aceeaşi localitate, într-o celulă
fără geam şi neîncălzită” – îşi aminteşte Ioan Iovan214. Peste mai puţin de un an, cu
prilejul sesiunii extraordinare a Sfântului Sinod din 12 ianuarie 1956 s-a hotărât
desfiinţarea mănăstirii (de fapt, formularea suna cinic: Sinodul lua act de
„autodesfiinţarea comunităţii de călugăriţe” de la Vladimireşti).
Lectura memoriilor lui Petre Pandrea, avocatul mănăstirii, ne îndreaptă către
următoarea ipoteză: autorităţile comuniste au dorit să înăbuşe viaţa spirituală
extraordinară de la mănăstirile Vladimireşti şi Sihastru, unde pelerinajele reuneau mii de
credincioşi; fie că au apelat sau nu la colaborarea episcopului de Buzău, Antim
Anghelescu, pentru reprimare, cert este că oficialităţile s-au folosit de procesele intentate
de prelatul ortodox împotriva călugăriţelor de la Vladimireşti şi a călugărilor de la
Sihastru. Petre Pandrea relatează că în aprilie 1954 a fost angajat de maica Veronica de la
Vladimireşti ca să-i apere pe călugării de la Sihastru în faţa instanţelor de la Adjud, întrun proces civil de evacuare, intentat de Episcopia Buzăului, şi într-un proces penal pentru
port ilegal de uniformă monahală, în urma caterisirii lor de către Antim Anghelescu215.
Episcopul formula împotriva stareţei Veronica şi a duhovnicului Ioan Iovan şi acuzaţii de
răzvrătire şi imoralitate, preluate şi de alţi membri ai Sinodului.
Legat sufleteşte de călugăriţele de la Vladimireşti, Petre Pandrea a judecat foarte
aspru conivenţa dintre ierarhia BOR şi puterea politică216. Întrucât unii dintre acei ierarhi
au supravieţuit şi după 1989, publicaţiile oficiale ale BOR, mai ales cele din Bucureşti, au
preferat să ignore sau să trateze superficial tragedia de la Vladimireşti care a afectat sute
de monahii.
Ieromonahul Ioan Iovan a fost condamnat de Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti
prin sentinţa din 7 decembrie 1955 la muncă silnică pe viaţă pentru favorizare la crima de
acte de teroare; Mihaela Iordache la 25 de ani de muncă silnică pentru crima de uneltire
contra ordinii sociale, Veronica Gurău, la 15 ani de muncă silnică217.
Cu toate că Petre Pandrea l-a indicat pe Justinian ca fiind unul dintre vinovaţii morali
pentru drama de la Vladimireşti, atunci când regimul comunist a decis să adopte măsuri
mult mai aspre împotriva monahismului chiar şi patriarhul şi-a manifestat ezitările în
privinţa aplicării lor. În cele din urmă guvernanţii comunişti au emis Decretul nr. 410/28
octombrie 1959, care urmărea desfiinţarea mai multor mănăstiri şi scoaterea din
monahism a numeroşi călugări. Din statisticile autorităţilor aflăm că la 31 martie 1960
mai existau 132 de mănăstiri ortodoxe, 62 fiind desfiinţate ca rezultat al aplicării
decretului 410/1959. Încă înainte de apariţia decretului, în perioada 1 ianuarie-28
octombrie 1959, alte 30 de mănăstiri fuseseră interzise218. Desfiinţarea acestor mănăstiri
s-a realizat cu implicarea directă a organelor MAI şi în special a Securităţii, care nu a
făcut altceva decât să repete scenariul exersat în cazul desfiinţării mănăstirii Vladimireşti.
Noua prigoană declanşată contra mănăstirilor între 1958-1960 corespunde cu „cel deal doilea îngheţ” intervenit imediat după retragerea Armatei Roşii din România. Valul de
arestări căruia i-au căzut victime intelectuali, studenţi, clerici trebuia să arate Kremlinului
că liderii PMR de la Bucureşti nu au abandonat „vigilenţa revoluţionară“. Un alt obiectiv

al politicii de represiune era acela de a înspăimânta populaţia, mai ales pe intelectuali,
pentru a se evita orice revoltă comparabilă cu cea din Ungaria.
Suprimarea Bisericii Greco-Catolice
Totuşi, oficialităţile comuniste au identificat şi câteva domenii în care puteau fi
utilizaţi clericii ortodocşi: „lupta pentru pace”, „ecumenismul” ortodox – aşa cum era
definit de Kremlin acest concept – şi combaterea „uniatismului”, duşman declarat al
conducerii PMR. De altfel, discursul împotriva „Uniaţiei” a fost întreţinut şi după 1965,
deşi regimul comunist de la Bucureşti depăşise faza sa internaţionalistă de câţiva ani
buni. Oficialitatea comunistă a „recuperat” teologi care, cu numai câţiva ani înainte, erau
etichetaţi „periculoşi” pentru ordinea socială. Apartenenţa Bisericii Ortodoxe Române la
Consiliul Ecumenic al Bisericilor (CEB), începând cu anul 1961, a favorizat închegarea
unei diplomaţii ecleziastice care, nu de puţine ori, a însoţit în mod penibil politica externă
de „independenţă” a lui Nicolae Ceauşescu. În cadrul acestei diplomaţii bisericeşti au fost
integraţi şi preoţi-profesori foşti deţinuţi politici, între aceştia şi cunoscutul teolog
Dumitru Stăniloae, trecut prin calvarul detenţiei politice între 1958-1963. Mai mult, într-o
perioadă în care preoţii şi enoriaşii greco-catolici clandestini încă mai erau supuşi la
hărţuieli şi intimidări, reputatul dogmatist publica penibile lucrări în care încerca să
demonstreze că Biserica Română Unită (BRU) a reprezentat doar o tentativă de
dezmembrare a poporului român. Există o întreagă literatură ortodoxă, sute dacă nu chiar
mii de lucrări şi studii, care a preferat, chiar şi după 1990, să se refugieze în minciună
pretinzând că în 1948, în plin stalinism, în România s-a produs o adevărată unificare
bisericească.
Probabil între 400 şi 600 de clerici greco-catolici au trecut prin universul
concentraţionar comunist, dar aici se impune precizarea că unii preoţi uniţi au suferit
două şi chiar mai multe arestări şi detenţii în perioade diferite. În plus, BRU a fost
singura Biserică suprimată de autorităţile comuniste, prin decretul nr. 358 din 1
decembrie 1948, iar aproape întreaga elită ecleziastică (episcopi, canonici, preoţiprofesori şi protopopi) a fost aruncată în sistemul carceral comunist. Începând cu lunile
septembrie-octombrie 1948 asupra preoţilor uniţi s-au exercitat presiuni infernale, fizice
şi morale, pentru a trece la ortodoxie, după modelul pus în practică de sovietici cu doi ani
înainte în Ucraina. Probabil un număr important dintre ei au aderat la BOR, dar cifra
clericilor din „rezistenţă” a fost importantă; în plus, o parte dintre preoţii reveniţi şi-a
retractat apoi semnătura de trecere la ortodoxie.
După simulacrul de sinod, numit şi congres, desfăşurat în Cluj la 1 octombrie 1948219,
care a proclamat unirea cu BOR, toţi cei 6 episcopi greco-catolici (Ioan Suciu, Iuliu
Hossu, Valeriu Traian Frenţiu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan şi Vasile Aftenie) au fost
arestaţi între 27-29 octombrie şi apoi transferaţi la vila Patriarhiei de la Dragoslavele, la
mănăstirea Căldăruşani şi ulterior la închisoarea Sighet. Locul ierarhilor a fost luat de
ternare; Nunţiatura Apostolică a avut un rol important în constituirea acestor ternare de
conducere ale eparhiilor greco-catolice, dar din vara anului 1950 greco-catolicii din
clandestinitate nu au mai putut conta pe sprijinul moral şi material al Vaticanului,
deoarece diplomaţii Sfântului Scaun au fost implicaţi într-un proces de spionaj, fiind siliţi

să părăsească România la 7 iulie. Nunţiatura a reuşit însă în primii ani de după scoaterea
în afara legii a cultului greco-catolic să consacre sau să contribuie la consacrarea a 6
episcopi auxiliari clandestini: Alexandru Todea, Tit Liviu Chinezu, Iuliu Hirţea, Ioan
Chertes, Ioan Ploscaru şi Ioan Dragomir. Primul episcop decedat în temniţele regimului
comunist a fost Vasile Aftenie, ucis în închisoarea Ministerului de Interne, la începutul
lunii mai 1950. A fost înmormântat în pripă în cimitirul Bellu catolic. Au urmat: Valeriu
Traian Frenţiu († 11 iulie 1952), Ioan Suciu († 27 iunie 1953), Tit Liviu Chinezu († 15
ianuarie 1955) (decedaţi ca urmare a regimului de exterminare de la Sighet) şi Ioan Bălan
(† 4 august 1959).
Istoricii ortodocşi din vechea generaţie au apelat la jenante mijloace de a ascunde
detenţia episcopilor uniţi în mănăstirile ortodoxe în perioadele 1948-1950 şi 19551970220. De altfel, partea cea mai dureroasă şi delicată a memoriilor lui Iuliu Hossu este
cea consacrată raporturilor cu ierarhia ortodoxă, episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla
consemnând cu o profundă tristeţe purtarea cinică şi lipsită de pocăinţă a unor prelaţi
ortodocşi, precum patriarhul Justinian Marina, mitropoliţii Nicolae Bălan şi Iustin
Moisescu, episcopii Nicolae Colan şi Teoctist Arăpaşu. Cu cel din urmă, Iuliu Hossu a
purtat mai multe discuţii în contradictoriu atât la Curtea de Argeş, cât şi la mănăstirea
Ciorogârla. Ierarhul greco-catolic notează că, la 14 august 1956, a fost vizitat la
Ciorogârla de episcopul vicar Teoctist şi de Alexandru Ionescu, vicar patriarhal, care i-au
adus trista veste a separării de cei doi confraţi, episcopii Alexandru Rusu şi Ioan Bălan.
Aceste întâlniri sunt surprinse şi de documentele organelor represive: spre exemplu, o
notă a Securităţii din 12 septembrie 1956 consemnează că: „din convorbirile avute cu
Iuliu Hossu şi [Ioan] Bălan, se constată că ei nu renunţă cu nimic la credinţa lor politică şi
religioasă. Hossu a declarat în faţa episcopului T[eoctist] Arăpaşu, Al. Ionescu şi I.
Florea: «Credinţa noastră este viaţa noastră. Atunci când ni se va lua viaţa, atunci vom fi
dezlegaţi de credinţa noastră»”221.
Atât Iustin Moisescu, cât şi Teoctist Arăpaşu, succesorii patriarhului Justinian, deşi
făceau parte din tabere ecleziale rivale, au ajuns în fruntea BOR datorită loialităţii
dovedite faţă de conducerea Partidului Comunist, primul având şi o proastă reputaţie de
politruc. Amândoi s-au remarcat ca susţinători ai „luptei pentru pace”, temă favorită a
propagandei comuniste, de fapt parte a discursului isteric antioccidental, în care au fost
angrenaţi prelaţi şi preoţi, deveniţi activişti în aşa-numitele Comitete de Luptă pentru
Pace. Câteva documente descoperite foarte recent în fondul CC al PCR - Secţia Cadre,
reprezentând fişa de cadre a Prea Fericirii Sale Părintele Patriarh Teoctist, indică cu
claritate faptul că apartenenţa la aceste comitete a fost într-un fel o condiţie a ascensiunii
sale către cea mai înaltă demnitate ecleziastică, a fost preţul plătit pentru ca factorii
decizionali de la vârful PCR să-l accepte mai întâi ca episcop, apoi mitropolit şi, în fine,
în 1986, patriarh222. Faptul că arhimandritul (şi mai apoi episcopul) Teoctist a fost încă
din 1948 mesagerul puterii politice pe lângă episcopii greco-catolici aflaţi în detenţie223 a
avut urmări care s-au vădit chiar şi după 1989, exacerbând resentimentele multor clerici
şi credincioşi uniţi.
Biserica Romano-Catolică – un cult tolerat cu o elită decapitată

Rămaşi fără biserici, din iarna anului 1948, o parte din enoriaşii uniţi au început să
frecventeze lăcaşurile de cult romano-catolice, iar unii clerici clandestini au decis, pentru
a fi cât mai aproape de comunităţile greco-catolice, să adopte ritul latin şi, implicit, să
oficieze în bisericile catolice. Până în 1989, cu intensităţi diferite, ierarhi şi preoţi
romano-catolici au oferit sprijin moral şi material BRU clandestine; unul din promotorii
acestui sprijin a fost, până în 1980, episcopul latin maghiar Márton Áron, titularul
diecezei de Alba Iulia. Alteori, reprezentanţii romano-catolici refuzau un astfel de sprijin
pentru a evita previzibile complicaţii în relaţiile cu autorităţile politice comuniste, a căror
cerbicie în hăituirea Bisericii Unite era de notorietate. De altfel, la începutul anilor 1950,
chiar şi situaţia Bisericii Romano-Catolice era extrem de dificilă: era doar un cult tolerat
în RPR, fără a funcţiona conform unui Statut recunoscut de autorităţi224. Persecuţiile n-au
ocolit nici ritul latin al Bisericii Catolice225: rând pe rând, prelaţi romano-catolici precum
Márton Áron, Anton Durcovici, Alexandru Cisar, Hieronymus Menges, Augustin Pacha,
Scheffler János (Ioan Scheffler), Joseph Schubert, Ioan Duma, Adalbert Boros au fost
arestaţi sau li s-a stabilit domiciliu obligatoriu. Mai mulţi clerici (Clement Gatti, Iosif
Waltner, Ioan Heber ş.a.), ierarhi şi monahi au fost implicaţi în procese sinistre (mai
cunoscute sunt „procesele Nunţiaturii”, unde rechizitoriile conţineau învinuirile aberante
de înaltă trădare şi spionaj, iar pedepsele pronunţate au însumat sute de ani de detenţie).
Angajaţii Nunţiaturii Apostolice, majoritatea călugăriţe, precum şi preoţi şi călugări de la
catedrala Sfântul Iosif din Bucureşti au fost arestaţi la 19 iulie 1950; sora Clara Catrina
Laslău, administrator al Nunţiaturii, a fost condamnată la 15 ani de muncă silnică. Alte
monahii au primit pedepse asemănătoare sau condamnări administrative.
Monseniorul Stanislau Traian Iovanelli, ieşit din arest în anul 1951, a decis să adopte
linia de colaborare cu regimul, semnând condiţiile impuse de Securitate, faptă ce i-a atras
excomunicarea226. Orientarea sa „colaboraţionistă” a fost continuată de Francisc
Augustin, dar amândoi ar putea fi incluşi şi în categoria preoţilor persecutaţi, întrucât la
începutul regimului totalitar au trecut prin închisorile comuniste. Dicţionarul publicat de
INST identifica 165 de clerici romano-catolici întemniţaţi, iar pr. prof. Ioan Bota şi
Cicerone Ioniţoiu numai 150; însă cei din urmă admiteau într-un epilog că în mod sigur
din statistica lor „lipsesc încă numele multora”227.
Atenţia Securităţii s-a îndreptat în următoarele decenii cu precădere către episcopul
romano-catolic de Alba Iulia, Márton Áron, condamnat în 1951 pentru complot, care însă
a supravieţuit regimului inuman de detenţie de la Sighet. În condiţiile în care regimul
comunist de la Bucureşti evolua spre sfârşitul anilor 1970 spre izolaţionism şi xenofobie,
elita maghiară din Transilvania a devenit un fel de „ţap ispăşitor”, iar Institutul Teologic
Romano-Catolic de la Alba Iulia era socotit o pepinieră pentru „iredentişti”. Preoţiiprofesori de la Alba Iulia erau etichetaţi în bloc drept „naţionalist-şovini”.
Cazul Gheorghe Calciu şi demolările de biserici
În aceeaşi epocă se intensifica şi supravegherea Seminariilor şi Institutelor teologice
ortodoxe, căci aparenta armonie dintre BOR şi statul comunist părea să fie iremediabil
ameninţată de preotul-profesor Gheorghe Calciu-Dumitreasa. Părintele Gheorghe Calciu,
profesor la Seminarul Teologic din Bucureşti a afirmat răspicat că oamenii Bisericii nu

trebuie să mai fie obligaţi să facă propagandă politică de la altar228, iar protestele sale
împotriva demolării bisericii Enei şi predicile de la biserica Radu-Vodă, rostite în 1978 în
faţa elevilor şi studenţilor (în cea mai mare parte teologi), i-au atras îndepărtarea de la
catedra Seminarului Teologic, caterisirea şi condamnarea în 1979 la 10 ani de închisoare.
Securitatea i-a pus sub urmărire pe elevii şi studenţii teologi solidari cu cauza preotului
Gheorghe Calciu-Dumitreasa229, iar documentele fostei poliţii politice vădesc faptul că
potenţiala influenţă „nefastă” în rândul teologilor şi clericilor ortodocşi devenise o
adevărată obsesie pentru organele represive la sfârşitul deceniului opt şi la începutul
anilor 1980230. Pentru a preveni actele similare de nesupunere faţă de puterea politică şi
ierarhia obedientă, Securitatea şi-a intensificat munca de racolare a informatorilor în
Institutele şi Seminariile teologice231. Activitatea „antisocială” a preotului Gheorghe
Calciu ameninţa să „contamineze” şi viitori membri de partid (aproximativ jumătate din
cursanţii şcolilor teologice erau integraţi în UTC) şi pericolul era cu atât mai mare cu cât
Securitatea urmărea şi posibile conexiuni ale clericului cu SLOMR.
Patriarhul Iustin Moisescu, fost colaborator al Securităţii232, şi şantajabil în multe
privinţe, nu a făcut nimic pentru a împiedica pedepsirea părintelui Calciu şi pentru a
încerca să salveze de la demolare bisericile din Bucureşti (valul de demolări începuse
odată cu dărâmarea bisericii Enei în mai 1977233). Ba dimpotrivă, atunci când un istoric
de artă, precum Dinu C. Giurescu, a solicitat sprijinul Patriarhiei pentru salvarea lăcaşelor
de cult, i-a spus că seamănă cu „fugarii de la radio Europa Liberă”. Aceeaşi tăcere a
păstrat şi succesorul său234. Mai trebuie adăugat protestul preotului Ioan Dură împotriva
demolării bisericilor şi a catedralei patriarhale, protest din 29 octombrie 1987, adresat
CEB235, şi ocultat după 1989 de publicaţiile ortodoxe oficiale.
Tocmai din aceste motive, momentul aprilie 1990, revenirea în cea mai înaltă
demnitate ecleziastică a Bisericii Ortodoxe Române a patriarhului Teoctist, retras până
atunci la Sinaia, a fost perceput în medii ale intelectualităţii critice ca un eveniment
nefast, ca pe un început al restauraţiei neocomuniste236 care a blocat purificarea ierarhiei
de colaboratorii şi agenţii de influenţă ai Securităţii şi a întârziat reforma morală a
societăţii, care a consacrat o alianţă nefericită între un fost secretar de partid ateu, ajuns în
fruntea României postdecembriste, şi un prelat compromis din punct de vedere moral.
Bisericile neoprotestante şi eşecul controlului comunist
În actele oficiale ale birocraţiei partidului-stat, pentru denominaţiunile minoritare se
folosea o terminologie specifică: unele erau culte, altele „secte” sau „grupări anarhice”.
După cel de-al doilea război mondial, statul a acordat temporar dreptul de a funcţiona ca
asociaţii unui număr important de grupări religioase, care fuseseră crunt oprimate sub
regimul Ion Antonescu. Tuturor li s-a cerut să-şi prezinte mărturisirea de credinţă şi să-şi
precizeze poziţia faţă de stat. Patru confesiuni neoprotestante au primit statutul legal de
culte: Biserica Adventistă de Ziua a 7-a, Biserica Creştină Baptistă, Biserica Creştină
după Evanghelie (cu două ramuri) şi Biserica lui Dumnezeu Apostolică-Penticostală,
acestea adăugându-se confesiunilor protestante magisteriale: Biserica Reformată, Biserica
Evanghelică de Confesiune Augustană, Biserica Evanghelică Sinodo-Prezbiteriană şi
Biserica Unitariană. Alte grupări au fost considerate „secte” (martorii lui Iehova,

nazarinenii, adeventiştii reformişti, spiriţii) sau „grupări anarhice” (Oastea Domnului şi
stiliştii, din cadrul Bisericii Ortodoxe; betaniştii, din Biserica Reformată; penticostalii
disidenţi, din Biserica Penticostală; mai târziu acestora aveau să li se adauge „treziţii”,
din Biserica Baptistă) iar activitatea lor a fost interzisă de-a lungul întregii perioade
comuniste237. Cantitatea de documente rămasă de pe urma monitorizării acestor
confesiuni şi grupări în anii regimului comunist este imensă, ceea ce reprezintă o dovadă
în sine a nivelului real al represiunii pe criterii religioase238.
Regimul comunist a acţionat cu duritate împotriva militanţilor religioşi, în anii 19401960 recurgându-se la arestări, încarcerări, „pedepse administrative” etc. Unii dintre
credincioşii protestanţi sau neoprotestanţi activi au avut parte de acelaşi tratament din
partea autorităţilor, între cei mai cunoscuţi fiind Richard Wurmbrand, Ferenc Visky sen.,
Simion Cure, Vasile Moisescu, Gheorghe Mladin, Traian Ban, Simion Moţ, Teodor
Băbuţ, Nicolae Todor, Alexandru Honciuc şi alţii239. Se cuvine a preciza că baza
teologică a sacerdoţiului universal face deseori greu, dacă nu imposibil, de stabilit care
dintre neoprotestanţii ajunşi în puşcărie erau clerici şi care nu. În orice caz, în
covârşitoare majoritate neoprotestanţii aruncaţi în sistemul peniteciar românesc au ajuns
acolo din cauza motivelor religioase.
La 18 decembrie 1959, Departamentul Cultelor, din subordinea Consiliului de
Miniştri, depunea la Secretariatul CC al PMR o notă în vederea aprobării unor „măsuri
privind cultele neoprotestante”. Ceea ce îi alarmase pe guvernanţii comunişti era
creşterea numerică spectaculoasă a aderenţilor bisericilor neoprotestate, dinamica lor şi
imposibilitatea de fi controlaţi de stat. Documentul respectiv evidenţia că dacă în 1944
cele patru biserici neoprotestante legale (Adventistă, Baptistă, Creştină după Evanghelie
şi Penticostală) aveau 40 000 de membri, numărul lor a crescut la 73 920 în 1948, pentru
ca în anii 1958-1959 să atingă 192 621 de aderenţi. De asemenea, numărul comunităţilor
locale ajunsese în 1959 la 3 317, iar personalul de cult însuma neoficial câteva mii de
persoane, deşi nu erau recunoscuţi decât 816 pastori. Creşterea neoprotestanţilor fusese
remarcabilă, în intervalul 1948-1954 cu 16 600 de membri anual, iar între 1955-1959 cu 4
750 de credincioşi în fiecare an240. Şeful Departamentului Cultelor, D. Dogaru, aprecia în
textul pe care îl semna: „Creşterea numerică a cultelor neoprotestante trebuie să ne
îngrijoreze, deoarece în timp ce cultele istorice în general nu reuşesc decât în mică
măsură, deşi diferită, să capteze preocupările credincioşilor lor pentru problemele
religioase, cultele neoprotestante captează aproape total preocupările credincioşilor lor pe
linia problemelor religioase în dauna preocupărilor cetăţeneşti, economice, sociale,
culturale şi politice”241.
Dincolo de imaginea catastrofică, realizatorul acestui document surprindea totuşi o
realitate deranjantă pentru partidul-stat, dificultatea de a-i controla pe fidelii bisericilor
neoprotestante. După 1954 se luaseră măsuri importante împotriva acestora, îndeosebi
prin intermediul Ministerului Cultelor (între timp desfiinţat), care îşi organizase Corpul
împuterniciţilor şi al inspectorilor generali, dar şi prin intermediul sfaturilor populare şi al
„organelor locale”. Aşa se explica reducerea („frânarea”) ritmului de creştere al
neoprotestanţilor242. Printre altele, măsurile luate de autorităţi contra confesiunilor
neoprotestante au inclus: controlarea resurselor financiare ale acestora; înlocuirea unor

„elemente necorespunzătoare” din conducere (la adventişti şi creştini după Evanghelie);
interzicerea catehizării organizate a copiilor; alcătuirea unui material documentar bogat,
pe baza căruia avea să se procedeze la preschimbarea autorizaţiilor de funcţionare a
comunităţilor şi a legitimaţiilor deservenţilor de culte; introducerea sistemului
arondărilor, ceea ce avea să însemne reducerea numărului de comunităţi şi de filii cu
circa 1125 de unităţi, fapt care implica şi micşorarea numărului de deservenţi; din 1958
se interzisese acestor culte să mai aducă noi serii de elevi în seminariile lor; reducerea
frecvenţei adunărilor pastorale; controlarea cumpărării de imobile în vederea deschiderii
unor noi lăcaşuri de cult; împiedicarea implicării în activităţi pastorale a persoanelor
nerecunoscute oficial; folosirea fanfarelor pe străzi; instruirea „organelor locale” de a se
implica în respectarea „regimului legal al cultelor” şi a semnala împuterniciţilor abaterile;
oprirea adunărilor prea dese în biserici în cursul săptămânii243.
Arondarea sau rearondarea teritorială în anul 1960 a determinat reducerea cu 30% a
numărului de biserici şi filii neoprotestante, iar a pastorilor cu 25%. De asemenea, a fost
redus şi numărul unităţilor intermediare la cultele baptist, adventist şi penticostal, cu alte
cuvinte o reducere a aparatului administrativ244. De asemenea, numărul de elevi la
seminariile teologice fusese redus drastic, de la 10-40 anual ajungându-se la câte opt în
cinci ani. În acelaşi timp, chiar dacă se interzisese catehizarea copiilor în biserici,
familiile neoprotestante reuşiseră să-şi educe urmaşii din punct de vedere religios245.
În vederea stopării creşterii numerice a neoprotestanţilor, statul a manipulat propriile
legi. Pe de o parte se cerea acestor culte „respectarea riguroasă a prevederilor legale
privind formele de trecere de la un cult la altul”, iar pe de altă parte, deoarece potrivit
legilor de organizare sfaturile populare nu se mai ocupau de apartenenţa religioasă a
cetăţenilor români, formele solicitate nu se mai puteau face. Poziţia ambiguă a
structurilor administrative locale a determinat „o frână” în activitatea confesiunilor
neoprotestante. Chiar şi în condiţiile şicanelor continue ale autorităţilor, dinamismul
acestor culte era de domeniul evidenţei, motiv de iritare pentru partidul-stat246. Într-o notă
din anii 1960 trimisă de Departamentul Cultelor către CC al PCR, Direcţia Generală a
Consiliilor Populare, se preciza că denominaţiunile neoprotestante, „ducând o intensă
acţiune de educare religioasă a adepţilor lor şi îndeosebi a tineretului, imprimă acestora
un misticism exagerat, determinându-i să manifeste lipsă de receptivitate şi chiar
indiferenţă faţă de însuşirea ideologiei socialiste” (s. n.)247. Pentru a preîntâmpina
activitatea religioasă în general, activiştii de la Departamentul Cultelor insistau să se dea
„indicaţii consiliilor populare şi organelor de partid, să-şi sporească preocuparea faţă de
supravegherea cultelor şi sectelor, să ia măsuri pentru combaterea şi lichidarea
ilegalităţilor comise de acestea, precum şi pentru întărirea activităţii politico-educative în
rândul maselor”248.
În urmărirea şi reprimarea activităţii denominaţiilor minoritare s-au implicat în primii
ani ai regimului comunist structurile moştenite de la vechiul stat român (Poliţia de
Siguranţă, Jandarmeria, SSI, Biroul 2 de Informaţii al Marelui Stat Major, Serviciul de
Informaţii Politice şi Documentare din Inspectoratul General al Armatei pentru
Educaţie249), iar după 1948-1949 mai ales Securitatea şi Miliţia, create de partidul-stat
tocmai pentru a-i asigura aplicarea programului de transformare şi de controlare a

societăţii. Pentru discreditarea neoprotestanţilor, autorităţile comuniste au utilizat un
limbaj specific. Spre exemplu, aceştia erau etichetaţi drept „agenţi ai imperialismului
occidental”/”anglo-american”/”american”, care amintea de stigmatul public din timpul
celui de-al doilea război mondial, în perioada naţionalismului integral, când ei fuseseră
consideraţi „străini” „trădători”, „renegaţi”, „bolşevici” sau „iudeo-bolşevici”.
Supravegherea în combinaţie cu hărţuielile la care au fost supuse bisericile
neoprotestante în vremea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej au cunoscut chiar o amplificare în
regimul Nicolae Ceauşescu, când au fost readuse la suprafaţă concepţiile etniciste
interbelice, care au fost combinate cu ideile staliniste, formându-se astfel un amestec care
a primit numele de naţional-comunism. Discriminarea împotriva fidelilor bisericilor
minoritare a cunoscute noi forme. Totul pe fondul întreţinerii sentimentului de „cetate
asediată” care i se inocula cetăţeanului României comuniste. Iritaţi de lipsa de
conformism a multor membri ai cultelor, în special a neoprotestanţilor, liderii de partid şi
de stat au luat măsuri contra acestora, orchestrând denigrarea sistematică a credincioşilor
în şedinţe publice250 ori în mass-media (s-au evidenţiat atât cotidiene şi reviste centrale,
inclusiv „Scânteia”251, cât şi publicaţii locale; televiziunea, radioul şi cimatografia au
jucat şi ele un rol în distorsionarea imaginii despre oamenii religioşi). Partidul-stat s-a
implicat chiar în şicanarea copiiilor neoprotestanţi în şcoli (mai ales în licee şi
universităţi); mergând chiar până la intruziunea în viaţa de familie252.
Îngrijorarea faţă de menţinerea sentimentului religios la cote ridicate a determinat
autorităţile de la Bucureşti să iniţieze în anii 1960-1980 acţiuni de „educare ştiinţifică şi
de combatere a misticismului şi obscurantismului din conştiinţa maselor”. Grupările
minoritare, atât cele legale, cât şi cele interzise, deţineau un loc special în cadrul acestor
veritabile campanii antireligioase253. Pe scenele teatrelor existente în oraşele României
sau pe cele improvizate în sate ori întreprinderi cu prilejul unor campanii special
organizate, se jucau diferite piese cu caracter antireligios sau în care realitatea istorică era
distorsionată, manipulată254.
În anii 1960-1980 s-au publicat numeroase lucrări de „ateism ştiinţific”, în prima faza
traduceri sovietice, cum a fost cazul, spre exemplu, celebrei în perioadă Călăuză a
ateistului, iar ulterior producţii autohtone. De regulă nu era vorba de o prezentare neutră a
fenomenului religios, ci de atacuri nemascate contra creştinilor practicanţi, în special a
neoprotestanţilor, cărora le era întotdeauna rezervată o parte importantă din numărul de
pagini255.
Împotriva unora dintre neoprotestanţii reticenţi Securitatea a recurs şi la măsuri
radicale, inclusiv la asasinate, concepute în laboratoarele temutei poliţii politice şi puse în
aplicare de echipe operative (spre exemplu, cazul pastorului baptist Vasile Gherman, în
1988256).
Relaţiile externe ale cultelor din România erau atent supravegheate. Cele protestante
şi neoprotestante nu numai că nu făceau excepţie, dar contactele lor cu coreligionarii
occidentali erau chiar mai atent monitorizate, pornindu-se de la suspiciunea că erau
oficine de spionaj257. Aceasta a fost poziţia de-a lungul întregii perioade comuniste258.

Lipsa literaturii religioase, inclusiv a Bibliilor (20.000 de exemplare în limba maghiară,
donate Bisericii Reformate de Alianţa Mondială Reformată, în loc să ajungă la
destinatarii lor au fost topite de autorităţile române şi prefăcute în anul 1985 în hârtie
igienică259), i-a determinat pe unii neoprotestanţi să se implice în activitatea unor
veritabile reţele de transportare din Occident şi de distribuţie (nu doar pentru România, ci
şi pentru spaţiul sovietic) a acestei literaturi, expunându-se astfel durelor măsuri represive
ale Securităţii, de la amenzi până maltratări, arestări, procese şi condamnări260.
Persecuţiile la care erau supuşi creştinii din România, dar şi rezistenţa lor în faţa
dictaturii – cei neoprotestanţi ocupând în pofida numărului lor relativ mic probabil cel
mai important loc în această privinţă în timpul lui Ceauşescu –, deci toate acestea au atras
atenţia unor instituţii occidentale preocupate de susţinerea creştinilor din spatele Cortinei
de Fier (spre exemplu, Misiunea Creştină pentru Lumea Comunistă, Underground
Evangelism, Keston Institut261) sau în general de apărare a drepturilor omului (Amnesty
International), precum şi a exilului românesc, atât politic şi cultural262, cât şi religios263.
De asemenea, îndeosebi în anii 1980 un interes în creştere faţă de minorităţile religioase
neoprotestante a arătat administraţia de la Washington, mai ales în timpul mandatului lui
David B. Funderburk la Bucureşti, care s-a dovedit unul din criticii neînduplecaţi ai
regimului Ceauşescu264.
Un autor de referinţă pentru studierea relaţiilor stat-Biserică în spaţiul dominat de
sovietici, a identificat 6 factori mai importanţi care au determinat politica religioasă
comunistă: ponderea organizaţiei religioase, dispoziţia acesteia de a se
subordona/conforma cerinţelor autorităţii politice şi posiblitatea de a o infiltra şi controla
prin intermediul poliţiei politice, problema dependenţei de o autoritate străină, loialitatea
sau lipsa de loialitate a unui cult religios în timpul celui de-al doilea război mondial,
configuraţia etnică a ţării şi cultura politică dominantă265. De aici a rezultat şi tratamentul
diferit pe care regimul l-a aplicat celor două Biserici mai importante: Ortodoxă şi GrecoCatolică. Supunerea Bisericilor Catolice locale faţă de o autoritate din afara blocului
„democraţiilor populare”, autoritate cu vocaţie universalistă, ca şi Kremlinul comunist,
precum şi faptul că Biserica Catolică părea să fie oază de autonomie şi chiar
independenţă nu erau deloc pe placul noilor guvernanţi comunişti, fiind percepute drept
acte de trădare. Tocmai din acest motiv intensitatea represiunii a fost mai mare în cazul
Bisericii Catolice de ambe rituri. Prigonirea a peste 1700 de clerici ortodocşi şi faptul că
gesturile de opoziţie faţă de regimul comunist ale unor preoţi au fost mai numeroase
decât se credea nu schimbă datele problemei266. Fără a beneficia de un sprijin moral şi
material din exterior şi fără a avea o tradiţie în planul sfidării autorităţii politice, ierarhia
ortodoxă a adoptat relativ repede o atitudine conformistă care s-a accentuat cu timpul,
conducând la capitulări lamentabile în anii 1980, atunci când prelaţii au acceptat
demolările de biserici şi au consimţit la reprimarea preoţilor protestatari.
Dincolo de represiunea propriu-zisă îndurată de personalul de cult al diferitelor
confesiuni din România în perioada comunistă, poate mai importantă a fost izgonirea
Bisericii din şcoli, spitale, instituţii de caritate, armată şi penitenciare, precum şi
descurajarea insidioasă şi sistematică a sentimentului religios de către un regim care se
declara ateist. Apropierea omului de religie a fost puternic stânjenită şi reprimată şi, cu un

sprijin însemnat dinspre instituţiile ecleziastice „domesticite”, regimul a reuşit o
îndepărtare a proiectelor individuale de rădăcinile lor spirituale267.

Reforma învăţământului şi implicaţiile sale.
Educaţie şi ideologie în România în primul deceniu comunist
Vom încerca să surprindem principalele elemente ale reformei învăţământului din
1948, precum şi gradul în care şcoala românească a fost afectată de impunerea ideologiei
totalitare mai ales în primul deceniu de regim comunist. Sistemul de învăţământ trebuia
să îndeplinească o funcţie de îndoctrinare, să-i pregătească pe copii şi tineri după tiparele
„omului nou” şi să elimine spiritul critic şi spontaneitatea elevilor. În paralel cu campania
demagogică de lichidare a analfabetismului se opera o sinistră discriminare pe criterii de
clasă, iar cei admişi în şcoli erau supuşi unui perfid sistem de dresaj ideologic.
Trebuie spus de la bun început că a existat un interes special al Partidului Comunist
pentru Ministerul Educaţiei Naţionale încă din toamna anului 1944. Atunci titularul
acestui departament a devenit Ştefan Voitec, lider al PSD, partid partener al PCR în FND.
Curând, dinspre conducerea comunistă s-au auzit voci care îl incriminau pe Ştefan Voitec
pentru spiritul „antidemocratic” pe care l-a imprimat de când a preluat Ministerul
Educaţiei, deşi, aparent, iniţiativele fruntaşului social-democrat nu erau în răspăr cu
planurile PCR.
Liderii comunişti îi reproşau lui Ştefan Voitec o toleranţă prea mare faţă de
„reacţiunea” din sistemul de învăţământ. PCR pleda pentru o grabnică epurare şi
„reeducare” a elevilor şi a cadrelor didactice. Radicalismul comunist în această privinţă sa vădit la şedinţa Biroului FND din 27 noiembrie 1945, când s-a pus problema modului
de sărbătorire a momentului 1 decembrie. Această dezbatere trebuie legată de un
eveniment care avusese loc cu puţin timp înainte, manifestaţia din 8 noiembrie 1945,
organizată în principal de tineretul naţional liberal şi cel naţional ţărănesc, elevi şi
studenţi268. Reacţia autorităţilor comuniste a fost una dură, soldată cu câteva zeci de
arestări, mai ales din rândul tineretului. Au fost întocmite liste cu studenţii participanţi la
manifestaţie, aceştia fiind urmăriţi luni întregi. 557 de persoane au fost arestate, clasânduse cauza pentru 188 dintre ele269. Acţiuni similare au avut loc şi în alte oraşe ale ţării,
cum au fost cele de la Ploieşti şi de la Timişoara, finalizate tot cu arestări. Profesorul
Mihail Dragomirescu, pe atunci fruntaş al Uniunii Patrioţilor, declara în şedinţa din 27
noiembrie că: „În şcoli, problema trebuie privită cu multă seriozitate pentru că am
impresia că reacţiunea cea mai cruntă, rămăşiţele legionare cu legături la naţionalţărănişti şi liberali, se concentrează în şcoli, prin directori, profesori şi elevii mari,
precum şi în studenţime. (…) Se pune întrebarea dacă e bine să scoatem acest tineret la
demonstraţia maselor populare ale FND–ului”. În faţa acestor îngrijorări, Vasile Luca a
simţit nevoia de a da următorul verdict: „Dacă fac ceva, îi snopim în bătaie şi îşi vor
pierde pofta de a mai face ceva. Îi putem încadra între muncitori”270. Mai târziu, violenţa
a mers până la arestări masive din rândul studenţilor. Spre exemplu, conducerea

tineretului naţional ţărănesc, compusă mai ales din studenţi, a fost arestată în 27 mai
1947271. În noiembrie 1947, 100 de membri ai Tineretului Universitar Naţional Ţărănesc
(TUNŢ) au fost arestaţi, după ce împrăştiaseră câteva sute de manifeste prin Bucureşti.
La 15 august 1949 s-au produs noi arestări în rândurile TUNŢ. Totul a culminat în anul
1949 cu „reeducarea” de la Piteşti272. Incitările din 1945 erau, aşadar, doar preludiul
distrugerii psihice a studenţimii indezirabile (de orientare legionară, dar nu numai) şi, în
general, a tineretului.
Această „reeducare” se integra proiectului represiv comunist din anii de consolidare a
monopolului puterii, dar fusese precedată de o percepţie deformată a centrelor
universitare, percepţie pe care şi-au însuşit-o între 1945-1948 inclusiv „tovarăşi de drum”
ai comuniştilor; Universităţile erau văzute aproape în exclusivitate ca locuri unde
„agitaţiile se intensifică pe o linie primejdioasă”, degenerând în campanii antisemite şi
antimaghiare. Chiar primul ministru Petru Groza declara la 21 februarie 1946 că tineretul
este uşor de influenţat şi că „mai ales actuala generaţie din Universităţi este îmbibată,
începând de la prima clasă de liceu şi până acum, de o propagandă rasistă şi de
naţionalism şovin. Acest tineret a contribuit la marea tragedie în care ne găsim. Eu fac
apel la dv. toţi şi rog pe domnul ministru al Educaţiei Naţionale să se ocupe îndeosebi de
agitaţiile de la diferite universităţi”273.
Reforma învăţământului din 1948
Mai greu de anticipat în anii 1946-1947, prin prisma unor poziţii publice ale primului
ministru, schimbarea radicală a sistemului educaţional devenea aproape o certitudine în
primăvara anului viitor, o dată cu preconizata măsură de naţionalizare a tuturor şcolilor
particulare, inclusiv a celor confesionale, stipulată şi de noua Constituţie comunistă. Între
obiectivele principale ale legii învăţământului din 3 august 1948 – Decretul nr. 175 – s-au
aflat: formarea tinerilor în spirit comunist, controlul strict al şcolilor elementare, medii şi
superioare, prin suprimarea autonomiei universitare, precum şi asigurarea cadrelor pentru
planul de industrializare, prin extinderea învăţământului tehnic mediu şi superior274.
Scopul reformei învăţământului din 1948 era o politizarea integrală a învăţământului şi o
„curăţare” a învăţământului românesc, prin introducerea discriminărilor sociale la
admiterea în învăţământul mediu şi superior. Conducerea comunistă viza şi constituirea
unei pături de „cadre” care să aplice politica partidului în aparatul de stat, armată, justiţie
şi cultură. Şcoala reprezenta, în viziunea noilor conducători, prima verigă din sistemul de
pregătire a cadrelor necesare construirii socialismului. Astfel, tineretul trebuia educat în
spiritul patriotismului socialist şi al internaţionalismului proletar. Încă din 1918
comuniştii sovietici au decis că „trebuie să facem din tânăra generaţie o generaţie de
comunişti. Trebuie să transformăm copiii în comunişti adevăraţi. Trebuie să-i învăţăm săşi influenţeze în mod considerabil familia. Trebuie să-i luăm sub controlul nostru şi, să
spunem clar, să-i naţionalizăm. Încă din primele zile vor fi sub influenţa grădiniţelor şi
şcolilor comuniste”275.
Învăţământul preşcolar era facultativ şi se adresa copiilor între 3 şi 7 ani, având la
dispoziţie cămine şi grădiniţe, subordonate direct Ministerului Învăţământului Public.
Copilul trebuia educat încă de mic în spiritul partidului. „În loc să rătăcească pe maidane,

i se dă o educaţie sănătoasă”276, declara ministrul Învăţământului, Gheorghe Vasilichi la o
consfătuire pe ţară cu inspectorii şcolari, cărora li se dădeau indicaţii pentru aplicarea în
teren a reformei. Învăţământul elementar era stabilit la 7 ani, dintre care primele patru
clase erau generale şi obligatorii. Învăţământul mediu de 4 ani era împărţit în: licee, care
trebuiau să asigure baza pregătirii pentru accederea în următoarea treaptă de învăţământ
(cea universitară); şcoli pedagogice, pentru pregătirea cadrelor didactice necesare în
învăţământul preşcolar şi elementar; şcolile tehnice şi profesionale. Ultimele două
pregăteau cadrele tehnice medii şi calificate necesare producţiei industriale şi agricole. În
1951 durata şcolii de cultură generală a devenit de 10 ani, prin renunţarea la un an. Din
anul şcolar 1948/1949 s-a organizat învăţământul seral pentru liceu, iar din 1952/1953
pentru clasele V-VII. În 1956 s-a revenit la durata de şcolarizare de 11 ani, s-a introdus
învăţământul mixt, s-a făcut împărţirea pe secţii a claselor a X-a şi a XI-a (secţia
umanistă şi reală), ceea ce îmbunătăţea oarecum nivelul învăţământului de cultură
generală, faţă de cum fusese acesta conceput prin legea din 1948.
Învăţământul superior cuprindea universităţile, politehnicile şi institutele de
învăţământ superior. Primele două depindeau direct de Ministerul Învăţământului Public
şi aveau rolul de a forma cadrele pentru corpul didactic din învăţământul mediu şi
superior, specialişti şi cercetători pentru diverse domenii. Durata studiilor era de 4-6 ani.
Institutele de învăţământ superior, cu o durată a studiilor de 3-4 ani, trebuiau să
pregătească cadrele superioare de specialişti pentru toate ramurile economiei şi profesorii
pentru învăţământul mediu. Studenţii erau admişi pe baza unui concurs, iar numărul de
locuri disponibile era stabilit de Consiliul de Miniştri, în funcţie de necesităţile fiecărui
an.
De o deosebită importanţă s-a dovedit a fi articolul 32 care prevedea în mod expres:
„Actualele facultăţi şi şcoli de învăţământ superior vor fi restructurate conform prezentei
legi. În acest scop, se vor putea desfiinţa catedre inutile, altele vor putea fi raţionalizate
după necesităţi, sau se vor crea catedre noi”. Această dispoziţie oferea calea legală pentru
epurările cadrelor didactice „necorespunzătoare”, acţiune care avea un scop precis –
eliminarea persoanelor care prin autoritatea lor morală puteau influenţa elevi şi
studenţi277. Noile cadre, devotate partidului, trebuiau să-i educe pe elevi în spiritul cerut
de acesta. Doar la începutul anului universitar 1949-1950 au fost scoase din învăţământul
superior, conform unui raport al Ministerului Învăţământului din 1950, 181 de cadre
didactice278.
Legislaţia din 1948 introducea şcoli speciale de 2 ani pentru muncitori scoşi din
producţie şi susţinuţi pe perioada şcolarizării de ministerul de resort şi de întreprinderea
unde lucrau – formă de învăţământ care dădea dreptul absolvenţilor de a-şi continua
studiile în învăţământul superior – , şcoli profesionale şi şcoli tehnice medii. Prin decizia
Ministerului Învăţământului Public din 29 octombrie 1948 au fost înfiinţate şi şcolile
juridice de un an, destinate aceleiaşi categorii a muncitorilor scoşi din producţie. După un
an de studii, cursanţii primeau o diplomă care le oferea dreptul a se angaja în orice
funcţie juridică, inclusiv magistratură şi parchet279. Prin decretul nr. 343/1953, şcolile
speciale s-au transformat în facultăţi muncitoreşti. Au funcţionat şi alte derogări: în anii
1950 existau absolvenţi ai acestor şcoli speciale înscrişi în anii superiori care nu aveau

studii medii! Toate aceste aspecte descriu un sistem de învăţământ care a promovat
antiselecţia.
În efortul programatic de distrugere a fostelor structuri sociale, lumea universitară şi
academică a fost printre cele dintâi vizate de regimul comunist280. Între 1944-1949 s-a
recurs la distrugerea statutului social al profesorului, la introducerea unei stări de
instabilitate profesională; or, doar stabilitatea în funcţie putea genera independenţa
opiniei281. Au fost emise acte normative282 care au permis îndepărtarea din rândul
corpului didactic a unor personalităţi de seamă ale vieţii publice româneşti. Decizia de
raţionalizare a învăţământului publicată în „Monitorul Oficial” la 27 mai 1947 a dus la
pensionarea forţată a unor profesori eminenţi care nu ajunseseră la vârsta legală de
pensionare (65 de ani), suprimarea temporară sau definitivă a unor posturi de personal
didactic. Epurările începute în 1945 au continuat până la sfârşitul anilor 1950283.
În perioada interbelică, un profesor universitar „nu făcea piaţa” şi, în plus, îşi putea
permite călătorii în străinătate. Situaţia s-a schimbat radical după 1948. Într-un Memoriu
adresat conducerii PMR într-o perioadă de timidă destindere, în 1955, Mihai Ralea,
membru al Academiei RPR şi profesor la Secţia de Psihologie a Universităţii din
Bucureşti, prezenta pe scurt starea materială a cadrelor didactice universitare. Deşi adopta
un ton foarte complezent faţă de „realizările” Partidului Comunist şi ale guvernului,
documentul identifica şi greutăţi generate de „scumpirea vieţii”284. Mihai Ralea susţinea
că: „Nemulţumirea cea mare în rândurile profesorilor universitari constă în sistemul
actual de salarizare după norme. Profesorii cu număr mic de studenţi (la facultăţile de
ştiinţe mai ales) au o normă mai mică, adesea numai 50% din aceea a profesorilor cu
studenţi mulţi”. Şi continua astfel: „Copierea întocmai a normelor din învăţământul
superior sovietic este nejustă pentru că situaţiile de la noi nu se potrivesc cu cele din
Uniunea Sovietică. Noi nu avem nici acelaşi număr de studenţi (mult mai mare în URSS),
nici mai ales numărul mare de aspiranţi pe care îl au Universităţile şi Institutele din
Uniunea Sovietică. Actualul sistem, la noi, de alcătuire a normelor face aproape
imposibilă munca ştiinţifică a unora din cadrele didactice, care sunt nevoite să ţină paralel
câte două, trei şi chiar mai multe cursuri, neavând posibilitatea de a le pregăti cum
trebuie”285.
Mihai Ralea nu pomenea de pierderea autonomiei universitare; ar fi fost poate o
sfidare prea mare a puterii din partea unui „tovarăş de drum” din rândurile intelectualităţii
„progresiste”. Modelul urmat în suprimarea autonomiei universitare fusese tot cel
sovietic: între anii 1918-1921, bolşevicii au lichidat autonomia universitară şi au umplut
universităţile cu studenţi prost pregătiţi, din categorii sociale „sănătoase”, dar cu
presupuse convingeri comuniste286. Lichidarea autonomiei universitare era esenţială, căci
numai aşa se puteau efectua comprimări masive în învăţământul superior. În 1948,
factorii de decizie din Ministerul Învăţământului raportau că au reuşit să numească
„profesori din afara învăţământului [superior], spărgând astfel o carapace reacţionară care
era autonomia universitară”287. Ani în şir, propaganda oficială a susţinut că profesorii
scoşi din învăţământul superior după 1947–1948 răspândiseră „teorii antiştiinţifice şi
antidemocratice”288. Ca şi în cazul regimului bolşevic, funcţia esenţială a culturii noi,
„socialiste”, a fost una de propagandă şi s-a manifestat mai ales prin intermediul

educaţiei. Or, legislaţia adoptată în România după 1948 a creat premisele pentru
înfăptuirea acestui deziderat al PMR.
Reforma comunistă a învăţământului din 1948 a vizat şi Senatele universitare, care au
fost înlocuite prin Consilii ştiinţifice, organe ce nu făceau altceva decât să administreze
treburile curente şi să execute dispoziţiile puterii politice289. În plus, începând din anul
1948 a dispărut educaţia neutră din punct de vedere politic şi ideologic: toate instituţiile
de învăţământ şi cultură au devenit un fel de anexe ale administraţiei de stat. De altfel,
propaganda regimului nici nu făcea un secret din faptul că în opera de educare a maselor
în spirit comunist, pe lângă munca de convingere, un important rol îl are influenţa
exercitată de către stat.
Ideologizarea şcolii
De fapt, scopul mai profund al reformei învăţământului din 1948 a fost crearea unei
noi fizionomii spirituale. În viziunea comunistă, şcoala avea un rol esenţial în formarea
omului nou: adolescentul trebuia să fie transformat astfel încât să ajungă, ca şi omul
sovietic, „cel mai înaintat om al epocii contemporane” – formulă, evident, demagogică.
Un alt scop al reformei a fost „cultivarea de zi cu zi a unei atitudini comuniste faţă de
muncă, faţă de proprietatea socială, socialistă”. Una dintre cele mai importante pârghii în
educarea în spirit comunist a fost întrecerea socialistă, mişcarea stahanovistă. Ca şi
muncitorilor, şi intelectualilor li se cerea participarea la întrecerea socialistă pentru
mărirea productivităţii muncii: atât învăţătorii, cât şi educatorii trebuiau aduşi la starea de
proletari – „proletari intelectuali”, mai bine zis290. Lor li se repeta mereu în cadrul
conferinţelor pedagogice şi a „prelucrărilor” faptul că „elevii pe care-i creşteţi astăzi în
şcoală vor fi stahanoviştii de mâine”. Pornind de la astfel de concepţii s-au operat mai
multe discriminări. Spre exemplu, printr-o Hotărâre a CC al PMR din februarie 1952,
Confederaţia Generală a Muncii trebuia să dea întâietate la trimiterea în tabere şcolare
pionierilor fii de stahanovişti şi fruntaşi în producţie291.
O dată preluat modelul sovietic, predarea obiectivă a materiilor trebuia să fie înlocuită
cu propaganda stalinistă şi cu îndoctrinarea292. Se renunţa astfel la moştenirea pedagogică
„burgheză”, înfierată în dese rânduri de înalţii funcţionari comunişti ai Ministerului
Învăţământului Public. Un zelos director general din acelaşi minister dădea următorul
verdict în legătură cu şcolile: „Legea pentru reforma învăţământului este o lege
revoluţionară, întrucât scoate din mâna burgheziei exploatatoare aceste mijloace de
cultură şi de cadre”293.
În schimb, era preluat modelul lui Anton S. Makarenko, teoreticianul stalinist al
învăţământului public şi autorul noii pedagogii, care a dat educaţiei o formă ideologică294.
Opera sa cea mai importantă, intitulată Poemul pedagogic, va fi tradusă în limba română
în tiraje importante şi va cunoaşte mai multe ediţii. Un rol decisiv însă în ideologizarea
educaţiei l-a avut mai ales introducerea în tot învăţământul superior a MarxismLeninismului şi a Materialismului dialectic şi istoric, cu motivaţia că, fiind o concepţie
despre lume, „are o uriaşă însemnătate pentru toate celelalte ştiinţe, care nu pot da tabloul
lumii în ansamblu”. Filosofia românească a fost poate cea mai afectată, căci, în concepţia

conducerii PMR, materialismul dialectic trebuia să pună capăt o dată pentru totdeauna
vechii filosofii, care „pretindea” că are rolul de „ştiinţă a ştiinţelor”.
Poate cea mai nefastă concepţie sovietică despre şcoală şi rolul ei a fost aceea potrivit
căreia părinţii nu prea aveau nici un drept asupra copiilor. Regimul sovietic a încurajat
delaţiunea în interiorul familiei atât prin măsuri legislative, administrative, cât şi printr-o
propagandă perversă: spre exemplu, în povestirea lui V. Gubarev, intitulată Pavlik
Morozov, tradusă şi în româneşte şi popularizată în exces, eroul principal, un băiat de
numai 13 ani, îşi denunţă tatăl „contrarevoluţionar”, începându-şi astfel cariera de om
nou. Încă din 1948, referenţii din cadrul Ministerului Învăţământului susţineau că atunci
când concepţiile despre viaţă şi educaţie ale familiei elevului sunt „reacţionare”, şcoala
trebuie să intervină295. Se preconizau inclusiv şezători pentru părinţi, cu scopul de a lega
mai strâns familia elevului de şcoala restructurată în sens comunist296.
În anii următori, fiii de „chiaburi” au avut de suferit în şcoli mai multe şicane şi chiar
s-a pus problema eliminării lor din anumite instituţii de învăţământ pe motive exclusiv de
clasă. Conducerea PMR considera că aceşti copiii trebuie îndreptaţi doar spre anumite
preocupări, spre şcoli profesionale, pentru muncitori calificaţi, „pentru a-i aduce spre
producţie” – realitate care să transforme condiţiile social-economice. Însuşi liderul PMR,
Gheorghiu-Dej, aprecia că „dacă îi îndreptăm spre producţie le schimbăm şi mentalitatea.
Sunt cazuri – rare – când se rup de familie sau [când] acest tânăr poate influenţa
atitudinea părinţilor”. Prin urmare, se creau premisele unei „deschiaburiri” naturale,
preferabilă în unele cazuri, din motive tactice, celei forţate297.
Teoretic, coeziunea familiei era dificil de zdruncinat chiar şi sub presiuni multiple.
Totuşi, dezbinările erau inevitabile, în condiţiile în care mulţi tineri doreau să scape de
stigmatul ce li se aplica din cauza apartenenţei la o clasă indezirabilă. În mod normal, fiii
care proveneau din familii de „burghezi”, „chiaburi” şi alţi „duşmani ai poporului” nu
puteau deveni membri ai UTM şi erau excluşi în caz că erau descoperiţi298; în plus, aceşti
elevi şi studenţi erau permanent supuşi presiunilor din cauza originii sociale nesănătoase.
Unii dintre ei au respins din start adeziunea la UTM, deşi acest gest le complica
ascensiunea socială. Au fost însă şi cazuri când tinerii cu origini sociale problematice sau dezis de familie în dorinţa de a se integra în sistemul de valori al regimului, de a se
„reeduca” – după cum recunoşteau chiar unii dintre ei299.
Campania de combatere a analfabetismului. Pentru conducerea PMR, campania de
combatere a analfabetismului era o parte importantă a revoluţiei culturale. (Propaganda
stalinistă pretindea că în URSS nu mai există neştiutori de carte). Dimensiunea ideologică
a campaniei de alfabetizare nici nu a fost negată: neştiinţa de carte – susţineau oficialii
comunişti – constituie „o piedică uriaşă în calea atragerii oamenilor muncii la conducerea
ţării şi la construirea activă a comunismului”. Sau, mai pe scurt: „omul care nu ştie carte
se află în afara politicii”. Combaterea analfabetismului a fost o temă importantă
vehiculată de conducerea Partidului Comunist încă din primele luni de după 23 august
1944. În toamna anului 1944, presa comunistă evalua la 49% analfabetismul din mediul
rural300. Probabil era o exagerare, dar problema exista: analfabetismul era încă ridicat cu
precădere la sate, mai ales în rândurile femeilor. Liderii comunişti prezentau însă dosarul

analfabetismului într-un mod tendenţios, negând eforturile importante ale guvernărilor
interbelice de a extinde reţeaua de unităţi de învăţământ, precum şi frecvenţa şcolară.
Acuzaţia predilectă era aceea că guvernele „burgheze” ar fi aplicat mai ales locuitorilor
din mediul rural un tratament inuman deliberat, prin blocarea accesului la învăţătură.
Campania de intensificare a alfabetizării concepută de conducerea Ministerului
Învăţământului s-a lovit de rezerva şi chiar ostilitatea unor învăţători şi profesori301. Mulţi
dintre aceştia au fost îndepărtaţi din şcolile urbane din motive politice şi transferaţi în
mediul rural, unde cu greu îşi găseau o locuinţă. În plus, erau constrânşi să ţină ore
suplimentare pentru populaţia neştiutoare de carte, ore care uneori nici nu erau retribuite.
Deşi cu un „dosar” curat din punct de vedere politic, alţi învăţători, tineri şi fără resurse
materiale, erau trimişi la sate fără să-şi fi dorit acest lucru. Au existat numeroase cazuri în
care aceşti profesori au refuzat să se mai prezinte la postul repartizat sau au demisionat
din învăţământ. Nu putem face o estimare a numărului de cadre didactice repartizate în
mediul rural între anii 1948-1953. Probabil cifra este de ordinul zecilor de mii, căci, întro dare de seamă din februarie 1949, însuşi ministrul Învăţământului aprecia la 10 000
cifra cadrelor didactice trimise de la oraşe la sate302. Ministrul nu ascundea faptul că
aceste repartizări au creat nemulţumiri în sânul corpului didactic. Învăţătorii şi profesorii
care refuzau repartiţiile erau calificaţi drept „sabotori” şi uneori erau concediaţi.
La şedinţa organizată de conducerea Ministerului Învăţământului cu inspectorii
şcolari, în data de 19 noiembrie 1948303, toate aceste probleme au ieşit la iveală.
Inspectorul şcolar din jud. Cluj semnala următoarele: „În legătură cu alfabetizarea,
învăţătorii cer să li se plătească ore suplimentare pentru alfabetizare. Sunt o serie de
demisii din învăţământ în legătură cu încadrările, cu repartizările făcute. Sunt oameni
care sunt foarte legaţi de localitatea Cluj. Este un mare contrast între Cluj şi judeţul
nenorocit din punct de vedere al aşezării satelor, al căilor de comunicaţii. 600 de
profesori din Cluj s-au dus la sate şi au venit cu demisia. Am hotărât ca cei care se duc la
ţară şi refuză să rămână, sabotează reforma şi să nu mai fie primiţi în alt loc”304.
Existau şi alte piedici în calea alfabetizării: teama părinţilor că, prin şcoală, copiii vor
fi alteraţi de propaganda ateistă (mai ales la sate), ideile preconcepute potrivit cărora
fetelor nu le trebuie educaţie, folosirea de către părinţi a copiilor la muncile agricole din
primăvară şi toamnă; alteori, iarna, copii nu aveau hainele potrivite pentru a se deplasa la
şcoală. O problemă cu totul specială o reprezenta şcolarizarea comunităţilor de romi305.
La campania de combare a analfabetismului, pe lângă şcoli, au mai fost cooptate
organizaţiile de masă, precum Uniunea Femeilor Democrate, Armata, conducerea mai
multor fabrici etc. Statisticile oficiale indicau faptul că în anul şcolar 1951/1952 au fost
cuprinşi în învăţământ 96% din numărul copiilor de vârstă şcolară, iar în propaganda
regimului, încă din toamna anului 1952, se susţinea că „analfabetismul, rămăşiţă a
regimului burghezo-moşieresc, e pe cale de a fi lichidat”306. Partidul nu pomenea nimic
despre preţul plătit în campania de diminuare a numărului neştiutorilor de carte:
bulversarea încadrărilor din sistemul şcolar, munca voluntară a mii de profesori,
detaşările abuzive în mediul rural a multor învăţători, demisiile şi concedierile din
învăţământ etc.

Chiar dacă statisticile comuniste au umflat cifrele, creşterea nivelului educaţional
după 1948 a fost reală. Probabil, ritmul de creştere al alfabetizării ar fi fost oricum cam
acelaşi şi fără acţiunea propagandistică a PMR. Şcoala a devenit mai accesibilă oamenilor
simpli, dar lecţiile predate erau îmbibate cu multă ideologie. Fără îndoială, sunt necesare
multe nuanţe: unii elevi, datorită profesorilor, mai ales a celor din „şcoala veche”, nu s-au
limitat la lecturile obligatorii şi s-au salvat – şi-au păstrat spontaneitatea şi propria
personalitate. În condiţiile în care în licee şi în şcoli se studiau aproape în exclusivitate
romanele realismului socialist, unii tineri aveau şi lecturi paralele; spre exemplu,
adolescentul Matei Călinescu, criticul literar de mai târziu, îl descoperea chiar în anii
1950 pe Mateiu Caragiale: lectura Crailor de Curtea Veche se înscria „în ţesătura unei
vieţi cotidiene secrete, paralelă cu celălalt cotidian poluat de comunism”. S-au sustras
influenţei devastatoare a propagandei chiar şi unii dintre fii de muncitori şi ţărani. Toţi
aceştia au format mai târziu intelectualitatea care s-a arătat reticentă faţă de revenirea la
„realismul socialist”, măsură preconizată de conducerea Partidului Comunist în deceniile
şapte şi opt. Dresajul ideologic din şcoli nu i-a cuprins aşadar pe toţi elevii. Totuşi, întrun fel sau altul, o întreagă generaţie de tineri a fost asaltată şi marcată de ideologizarea
şcolii.
Un rol important în acţiunea de îndoctrinare a copiiilor a fost atribuit învăţătorilor,
mai ales a celor din mediul rural, cărora li s-au încredinţat în intervalul 1948-1953 şi
misiuni de „lămurire” a sătenilor în privinţa colectivizării, a „luptei pentru pace” etc. În
multe cazuri, aceşti învăţători erau consideraţi de Sfaturile Populare drept simple
instrumente; cursurile de „perfecţionare” la care erau siliţi să participe profesorii şi
învăţătorii erau, de fapt, cursuri de îndoctrinare. În Memoriul său din 1955, Mihai Ralea
deplângea ştirbirea autorităţii învăţătorilor: „Situaţia materială a învăţământului mediu şi
elementar e mult mai rea. (…) În ce priveşte cultivarea învăţătorimii, noi suntem, din
nenorocire, în urma politicii şcolare a burgheziei. Aceasta a căutat să se sprijine pe
învăţători. Desigur demagogic şi din interese exclusive de clasă, nu numai un Spiru
Haret, dar politicieni ca d-rul Anghelescu ori I. Mihalache au încercat să facă din din ei,
adesea cu succes, activişti ai programelor lor politice”. Învăţătorii – continua Mihai Ralea
– „sunt lăsaţi la dispoziţia organelor puterii locale, pentru treburi care nu au nici o
legătură cu misiunea lor”, sugerând că „ei pot desigur să fie utilizaţi – cu jumătate de
normă în plus, ceea ce ar îmbunătăţi situaţia lor materială – la rolul de conducători de
cămine culturale (…) sau de activişti culturali în diferite domenii: zootehnic ori
agrotehnic, atunci când se pricep la aceasta şi bineînţeles dacă o vor şi o cer. Dar alte
misiuni suplimentare să nu poată fi date decât cu aprobarea specială a Ministrului”307.
La scăderea prestigiului corpului didactic a contribuit după 1945 desfiinţarea
asociaţiilor profesionale tradiţionale şi înlocuirea lor cu cele „sindicale”, obediente faţă
de puterea politică. După un deceniu, Mihai Ralea constata că aceste organizaţii sindicale
nu sunt reprezentative şi că la conducerea lor sunt elemente care nu au funcţionat
niciodată în învăţământ. Un alt exemplu flagrant de inadecvare amintit tot de M. Ralea
era numirea directorilor de şcoli pe criterii exclusiv politice. Cu un nivel profesional sub
acela al cadrelor didactice din subordine, aceşti directori „nu pot avea nici un fel de
prestigiu în faţa acestora” – conchidea Ralea308.

Introducerea limbii ruse
Pentru a se facilita apropierea de marea putere de la Răsărit, regimul a luat măsura de
a impune studierea limbii şi literaturii ruse în sistemul de învăţământ românesc. Limba
rusă a fost introdusă în şcoli încă din 1945, dar atunci – la nivel declarativ – nu a primat
motivaţia de ordin politic. În şedinţa Consiliului de Miniştri din 30 august 1945, Aurel
Potop, subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei, îşi întemeia pledoaria pentru
introducerea limbii ruse pe două argumente: 1. România este înconjurată de popoare
slave şi 2. în literatura rusă se găsesc foarte multe lucruri de ordin practic care, cunoscute
direct şi din primii ani de şcoală, se pot pune mai uşor în aplicare. Se pornea de la
premisa că astfel elevii vor putea să dobândească noi cunoştinţe în domeniul tehnicii309.
Ministrul Ştefan Voitec a îmbrăţişat acest proiect şi a preconizat introducerea limbii ruse
încă din clasa a IV-a310. Pătrunderea limbii ruse în şcoli a fost îngreunată însă din cauza
lipsei de cadre didactice calificate, astfel că guvernul studia încă din anul 1945
posibilitatea de a angaja profesori sovietici pentru predarea limbii ruse în unităţile de
învăţământ din România. La aceeaşi şedinţă de guvern din 30 august 1945, deja evocată,
Ştefan Voitec îşi anunţa colegii miniştri că: „de acord cu Legaţia sovietică ia fiinţă un
Institut de Limba Rusă şi de istoria Rusiei sovietice. Angajăm doi profesori de la
Moscova, care vor veni la Bucureşti, pentru a preda istoria Rusiei şi care, împreună cu
asistenţii lor, vor face o pepinieră pentru crearea de profesori de limba şi literatura
rusă”311. În legătură cu această chestiune, logica primului ministru Petru Groza era
simplă: dacă după 1918 am angajat o echipă întreagă de profesori pentru a instrui
generaţiile tinere în limbile franceză şi italiană, acelaşi lucru îl putem face şi acum, cu
aplicare la limba rusă312.
Problema lipsei de profesori nu era rezolvată nici în anul 1948, când s-a decis
obligativitatea limbii ruse începând din clasa a IV-a. Din acest motiv, guvernanţii
comunişti au stabilit că pentru orele de limba rusă se vor putea face încadrări şi din
rândurile acelor profesori care n-au putut absolvi cursurile Institutului Româno-Sovietic
sau ale ARLUS-ului, profesori care nu aveau calificare313. În unele locuri, mai ales la
sate, profesorii de limbă rusă au fost întâmpinaţi cu ostilitate şi au primit ameninţări. Întro dare de seamă, inspectorul şcolar din jud. Câmpulung menţiona cazul comunei
Cândreni, o comună cu ţărani mijlocaşi şi „chiaburi”, unde frecvenţa şcolară era sub 60%
şi unde „învăţătoarea care predă limba rusă a primit o anonimă prin care este
încunoştinţată că, dacă va continua să predea elevilor limba rusă, îşi va pierde viaţa”314.
După un deceniu, însă, situaţia era schimbată: rusa a beneficiat de multe facilităţi,
ajungând să nu mai fie considerată, la nivel oficial, drept „limbă străină”315; în schimb, se
înregistra un deficit de profesori calificaţi pentru predarea limbilor engleză şi franceză316.

Înregimentarea studenţimii
Un alt scop al revoluţiei culturale comuniste a fost crearea unei noi intelectualităţi,
parte a procesului de formare a omului nou – „om cult, om care ştie să aplice ştiinţa şi
tehnica în producţie, care aplică activ politica Partidului în viaţa culturală”. Începând din
1948, conducerea PMR pretindea studenţimii loialitate şi aderenţă deplină la noul regim

politic; „studenţii trebuie să ştie cine sunt duşmanii şi care-i sunt prietenii” – era o lozincă
la ordinea zilei317. Vechile asociaţii studenţeşti „reacţionare” au fost suprimate,
organizaţiile tineretului universitar naţional-ţărănist şi liberal au fost interzise, iar membri
lor marcanţi – arestaţi. În anul 1948 aproape toţi studenţii au fost înregimentaţi sau au
aderat sub presiune sau doar din oportunism la Uniunea Naţională a Studenţilor din
România (UNSR).
Cum se explică aderenţa multora din studenţi la UNSR, precum şi „entuziasmul” cu
care unii au plecat voluntar pe şantierele naţionale nou create în 1948? Taşcu Topa, care
pe atunci era student, susţine că dorinţa de a termina facultatea fără probleme a fost mai
puternică decât atitudinea morală faţă de regim. Exista şi teama exmatriculării, a pierderii
burselor şi accesului la cantine. Decretul nr. 353 pentru organizarea asistenţei studenţeşti,
din 1 decembrie 1948, prevedea la art. 1 că asistenţa pe care statul o acordă studenţilor
(burse, ajutoare, întreţinere în cămine şi cantine, editare de cursuri sau alte asemenea
înlesniri) se organizează, coordonează, îndrumează, supraveghează şi finanţează de către
Ministerul Învăţământului Public318. În comparaţie cu legea precedentă, Decretul nr. 349
din 29 decembrie 1947, noul act normativ accentua dependenţa studenţilor de Oficiile de
Asistenţă, acum puternic controlate politic. Oficiile de Asistenţă erau subordonate unui
Centru de Asistenţă Studenţească, care funcţiona în fiecare Universitate, iar aceste centre
erau conduse de un comitet ai cărui membri erau numiţi prin decizia Ministerului
Învăţământului. La rândul lor, Centrele de Asistenţă Studenţească erau subordonate
Consiliului Superior al Asistenţei Studenţeşti (CSAS) care funcţiona pe lângă Ministerul
Învăţământului (preşedintele CSAS era chiar ministrul). Între atribuţiile CSAS se
numărau: alcătuirea proiectului de buget general de asistenţă, stabilirea numărului şi a
naturii burselor şi ajutoarelor ce se vor distribui în întreaga ţară, precum şi acordarea
alocaţiei de hrană şi de cămin, necesară pentru întreţinerea studenţilor lipsiţi de
mijloace319. Se mai prevedea că fondurile necesare asistenţei studenţeşti vor fi obţinute
prin subvenţiile Ministerului de Finanţe.
Copiii de mari burghezi, chiaburi, preoţi, ofiţeri sau funcţionari ai vechiului regim au
fost excluşi de pe listele de bursieri. Deşi beneficiau de burse şi de acces la cantine, nici
situaţia celorlalţi studenţi nu era cu mult mai bună. Mihai Ralea zugrăvea în Memoriul
său din 1955 un tablou sumbru al situaţiei studenţilor: „Organizarea vieţii materiale a
studenţilor lasă însă mult de dorit. Căminele, dar mai ales cantinele sunt încă slab
organizate”. Mihai Ralea amintea că hrana este slabă şi neîngrijită, iar aspectul fizic al
studenţilor este adesea acela de „oameni subalimentaţi”. Ralea aducea în discuţie şi o altă
problemă la fel de gravă: „elementele bine pregătite profesional rămân fără plasare [după
absolvire] ori au o plasare absolut improprie aptitudinilor lor. (…) sunt repartizaţi în
provincie, în posturi care nu există”, deoarece Ministerul nu a avut grijă să le şteargă de
pe lista locurilor vacante. În consecinţă, mulţi absolvenţi „rătăcesc pe străzi, deprimaţi şi
dezorientaţi”320.
Începând din anul 1948 încetase şi posibilitatea formării şi perfecţionării studenţilor
români în centre universitare din Occident. În schimb, statul încuraja trimiterea în URSS
a unor bursieri „cu origine socială sănătoasă”. Încă din 1946, guvernul sovietic acordase
20 de burse pentru tinerii români. (Dintre aceştia, însă, 4 şi-au întrerupt studiile revenind

în ţară); numărul celor trimişi după 1948 va creşte considerabil, iar unii studenţi din
promoţiile anilor 1950 vor întregi rândurile nomenclaturii321. Din rândurile acestor
bursieri se alegeau responsabili politici, care trimiteau dări de seamă la Bucureşti,
documente ce ajungeau la CC al PMR. Dintr-un „Raport cu privire la studenţii români de
la Harkov”, semnat de Gh. Gheorghe Postolea, student în anul III la Facultatea de
Economie şi Planificare Agrară din Harkov, datat 12 iulie 1948, aflăm că bursierii erau
siliţi şi în URSS la o viaţă de partid, cu şedinţe săptămânale322.
Discriminarea politică şi socială în învăţământ
În România, o trăsătură caracteristică a politicii regimului comunist atât faţă de corpul
didactic, de toate gradele, cât şi faţă de populaţia, de toate vârstele, supusă procesului
educaţiei, a fost, de la început până la mijlocul anilor 1960, aplicarea unei draconice
selecţii pe criterii politice şi sociale. Într-o oarecare măsură, au existat precedente. În
1938, ca reacţie faţă de mişcările subversive, autorităţile de stat au interzis studenţilor
orice activitate politică, procedând la eliminarea din universităţi a unor tineri legionari şi
comunişti. Din rândul primilor, mulţi au fost arestaţi şi chiar executaţi (ca represalii după
atentatul contra primului ministru Armand Călinescu). Din acelaşi motiv, o serie de
profesori au fost victime ale represiunii. Dar în noiembrie 1940, o lege „pentru adaptarea
învăţământului superior la structura Statului Naţional Legionar” declanşează o nouă
epurare pentru a-i înlătura pe acei profesori care fuseseră ostili Mişcării. După înăbuşirea
rebeliunii din 1941, reacţia antilegionară a atins deopotrivă corpul didactic şi
studenţimea, atrăgând alte destituiri şi exmatriculări323.
La rândul său, Partidul Comunist a înţeles să utilizeze la maximum, din momentul
instalării sale la putere, pârghiile de care dispunea pentru a schimba compoziţia corpului
profesoral precum şi condiţiile de acces la educaţie. Încă din anii de tranziţie 1945-1947,
ofensiva vizează profesori şi studenţi. La sfârşitul acelei perioade, sub pretextul
pensionării sau al comprimării, peste 500 de cadre didactice din învăţământul superior îşi
pierduseră posturile. Restructurarea care a urmat, ca aplicare a reformei învăţământului
din 1948, a suprimat catedre şi instituţii de învăţământ, afectând în special domeniile
sensibile ca filosofia, filologia, dreptul şi istoria: la Bucureşti, 14 catedre la Facultatea de
Litere, 13 la Facultatea de Drept, suprimată Şcoala Superioară de Arhivistică etc. Aceeaşi
a fost soarta unor institute de cercetare (de pildă, Institutul de Istorie Universală şi cel de
Studii şi Cercetări Balcanice, suprimate în 1948 împreună cu revistele lor, de prestigiu
internaţional324).
Ţinta acestor măsuri o formau, nu numai universitarii implicaţi în viaţa politică
înainte de 23 august 1944325, ci liderii de opinie, personalităţile culturale din partea cărora
nu se putea aştepta ralierea la noul regim. Căci alţii, prin intimidare sau prin captarea
bunăvoinţei, erau neutralizaţi, fiind, unii, chiar atraşi prin acordarea unor poziţii
academice, sau numai menţinuţi la catedră, în situaţia de dispensatori ai unor cunoştinţe
de strictă specialitate.
Este de reţinut faptul că înlocuirea vechiului personal didactic prin activişti politici nu
s-a făcut doar la nivel universitar. Au fost excluşi din învăţământ numeroşi profesori de

liceu, foarte bine pregătiţi326, pe când alţii au fost îndepărtaţi din şcolile urbane şi
transferaţi în mediul rural (10 000 de persoane repartizate la sate în 1949)327. „Majoritatea
dintre aceste cadre sunt elemente care în trecut şi-au manifestat în mod activ ataşamentul
lor pentru regimul burghezo-moşieresc”, se spune într-un document din 1952. Raportul
continuă astfel: „Şi printre directorii de şcoli din Bucureşti sunt... destul de numeroşi fără
de partid, complect lipsiţi de combativitate revoluţionară”328. Drept care se propunea
alcătuirea unei comisii de verificare a cadrelor care să inspecteze şcolile elementare şi
medii din capitală cu sarcina de a înlătura „elementele duşmănoase”. Acestea erau uşor
de recunoscut. În primul rând, era vorba de profesori şi învăţători cu o experienţă de 2030 de ani, fiindcă ei „cu greu îşi pot restructura cunoştinţele pe baza concepţiei marxistleniniste şi sunt refractari folosirii metodelor pedagogice sovietice”. Într-adevăr,
generaţia care se formase la sfârşitul războiului „de întregire” avea în materie de
patriotism o mentalitate total diferită de acceptarea servilă a intruziunii staliniste. În al
doilea rând, erau vizaţi proprietarii de apartamente spaţioase, după cum reiese din
concluzia acestui document de partid: „Elementele necorespunzătoare să fie mai întâi
mutate în provincie şi apoi eliberate din învăţământ, creând posibilitatea de a se folosi
locuinţele rămase libere pentru a aduce în Bucureşti cadre didactice cinstite şi cu rezultate
bune în muncă”. Chemarea din provincie era o recompensă pentru absolvenţii, de origine
ţărănească, ai şcolilor pedagogice, masa plebee de manevră a conducerii comuniste.
Căror elevi sau studenţi urmau să le predea aceşti profesori? O acţiune de control a
originii sociale a început din toamna anului 1949, când Ministerul Învăţământului a
limitat pătrunderea în şcolile medii şi a rezervat admiterea în învăţământul superior la
categoriile considerate „de origine sănătoasă”. Indezirabilii cărora li se bloca accesul la
învăţătură au fost împărţiţi în trei grupuri.
Categoria I-a: fii de muncitori industriali sau agricoli, de ţărani colectivişti sau de
ţărani cu gospodării mici şi mijlocii, fii de militari, de ingineri sau tehnicieni, de
funcţionari sau pensionari, fii de meseriaşi şi cooperatori.
Categoria a II-a: fii de mici comercianţi sau liber profesionişti.
Categoria a III-a: fii de chiaburi, de comercianţi sau industriaşi, alături de care erau
enumeraţi fiii criminalilor de război, ai trădătorilor, spionilor, sabotorilor, celor fugiţi
peste graniţă etc.
Aşadar, în casele în care cineva era urmărit de justiţie sau pedepsit de ea, „păcatele”
părinţilor treceau şi asupra copiilor. În afară de aceste cazuri, funcţiona un criteriu social,
aparent pentru a rectifica inegalitatea produsă de fostele privilegii, în realitate pentru a
răsplăti adeziunea la noul regim şi a închide orice viitor în faţa celor pe care o tradiţie de
familie îi lega de trecut. Crima autorităţilor comuniste a fost de a condamna originea
socială, exact aşa cum fascismul condamnase originea etnică.
Ar mai fi de adăugat că nici pentru cei însărcinaţi să controleze compoziţia corpului
didactic conducerea de partid nu era mai tolerantă. Acelaşi Leonte Răutu, pe care l-am
văzut îndemnând la vigilenţă faţă de institutele de cercetare în care mai dăinuia o parte

din elita intelectuală dinainte de război, era preocupat de calitatea cadrelor de agitaţie şi
propagandă, între care se găseau „multe elemente ţărăneşti, mic-burgheze şi muncitori
necalificaţi”: el recomanda înlocuirea lor pentru „întărirea frontului ideologic”. Mai mult,
Răutu cerea „să se sfârşească cu liberalismul faţă de elementele duşmănoase, manifestări
şovine, încălcări ale moralei proletare şi faţă de manifestări ale rămăşiţelor credinţei
religioase”329.
Pentru a remedia situaţia la nivelul instituţiilor de învăţământ superior, în 1953 erau
distribuiţi consilieri sovietici pe lângă rectorii de la Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Timişoara,
precum şi la unele catedre (mai cu seamă, la marxism-leninism, teoria statului şi dreptului
şi istoria URSS)330. Acestea erau, desigur, domenii care ţineau direct de doctrină şi de
propagandă. Dar toate domeniile erau politizate: această acţiune viguroasă n-a ocolit
Conservatorul de artă dramatică din Bucureşti, unde anul 1948 începuse cu destituirea
unor profesori de excepţională valoare ca Alice Voinescu şi Mihail Jora331.
Felul în care funcţiona sistemul, conform principiului luptei de clasă, nu este uşor de
reconstituit deoarece nu a existat o lege care să oprească intrarea în universităţi a celor cu
origine „nesănătoasă”. Directiva cu privire la măsurile necesare pentru îmbunătăţirea
compoziţiei de clasă a elevilor şi studenţilor a fost aprobată de Biroul Politic la 4 august
1952, dar a circulat confidenţial. De aceea, trebuie recurs la amintiri personale – de
exemplu, o asemenea declaraţie afirmă că nota la examenul de admitere se scădea
automat cu un punct la candidaţii proveniţi din categoria a II-a – şi la documente secrete.
Astfel, există rapoarte cu privire la aplicarea instrucţiunilor primite de şcolile de 7 ani,
medii şi pedagogice. Unul dintre ele, din 1953, furnizează informaţii precise şi statistici,
după cum urmează: „au fost îndepărtaţi din clasele VI-XI fiii elementelor duşmane
statului democrat-popular, iar din şcolile pedagogice au fost scoşi şi fiii de chiaburi,
industriaşi şi alţi exploatatori”332. Statul era deci „democrat” şi „popular”, dar cei contra
cărora se îndrepta represiunea nici nu erau consideraţi oameni, ci „elemente”. Copiii din
familii de categoria a III-a n-au putut, în anul şcolar 1951/1952, pătrunde în clasa a VIIIa, doar celor mai buni dintre ei li s-a permis să intre în clasa a V-a333. În 1952/1953, acest
lot reprezenta, în clasa a V-a, numai 0,9% din totalul elevilor înscrişi334. Întrucât se
stabilise o anumită proporţie în care locurile aveau să fie ocupate în funcţie de originea
socială, acelaşi raport constată o scădere a numărului elevilor din categoria a II-a în anul
1952/1953 faţă de anul precedent (2,2% faţă de 4,9%). Ministerul, în urma reclamaţiilor
din partea unor părinţi (mai ales avocaţi şi medici), a consimţit să lărgească dreptul la
învăţătură: medicii salariaţi de stat, avocaţii membri ai colegiului (care înlocuise baroul)
şi, în general, aşa-zişii oameni ai artei, ştiinţei şi culturii au fost avansaţi de la categoria a
II-a la I-a. Chiar în favoarea categoriei a II-a, s-a făcut concesia de a admite elevi foarte
buni la învăţătură în locul unora din categoria I-a cu note mici. O intervenţie a
patriarhului Justinian, în 1953, prin intermediul lui Petre Constantinescu-Iaşi, ministru al
Cultelor, a semnalat (probabil a şi rectificat) înregistrarea preoţilor în calitate de chiaburi
(deci, categoria a III-a), deoarece aceştia, supunându-se unei hotărâri a guvernului, îşi
cedaseră terenurile agricole statului335. Cu toate acestea, în universităţi au continuat să fie
denunţaţi studenţii fii de preoţi, dacă tatăl avea un cazan de distilat ţuică, situaţie care-i
expunea pe aceşti tineri eliminării336.

Posibilitatea de a ocoli discriminarea pentru tinerii care erau respinşi la intrarea în
Facultate din cauza „dosarului” era una singură: să se înscrie la o şcoală tehnică pentru a
se prezenta din nou, după doi sau patru ani, în calitate de absolvenţi ai acelei instituţii de
învăţământ care avea rolul de „purgatoriu”. În alte cazuri, încercarea de a-şi ascunde
originea socială la intrarea într-o Facultate cu profil ideologic (cea de Istorie, de exemplu)
a fost descoperită după un an, studentul a fost eliminat, dar i s-a permis să pătrundă în
altă Facultate, de un caracter mai neutru (Limbi clasice!), beneficiind de relaxarea care a
intervenit în 1964. Cotitura care se constată din ultimul an al vieţii lui Gheorghiu-Dej şi
care a fost vizibilă prin eliberarea deţinuţilor politici s-a manifestat şi în privinţa
condiţiilor de acces la învăţământul superior.
Schimbarea de strategie se constată în organizarea învăţământului pentru adulţi, în
cursuri şi cercuri care funcţionau, sub îndrumarea şi partidului. Îndoctrinarea la acest
nivel s-a întins, luând proporţii care reies din următoarea statistică pentru anul 1966: în
învăţământul de partid erau înscrişi cca 1 665 000 de cursanţi. Din acest număr total, 616
000 erau muncitori în producţie, 508 000 ţărani cooperatori, 118 000 ingineri, tehnicieni,
medici şi alţi intelectuali, peste 110 000 cadre didactice, 118 000 funcţionari. Din punctul
de vedere al reprezentării etnice, cca 1 500 000 erau români, 125 000 maghiari, 21 000
germani şi 23 000 alte naţionalităţi. În cele 58 şcoli de partid înfiinţate în uzine se ţineau
cursuri de economie politică, istorie şi socialism ştiinţific. Peste 70 000 de persoane erau
angajate în activitatea de propagandă337. Chiar dacă această educaţie politică a devenit,
cu vremea, din ce în ce mai formală, un reziduu al discursului prin care partidul şi statul
comunist se autolegitimau persistă până astăzi în mentalitatea populaţiei. Absenţa oricărei
alternative timp de o jumătate de secol şi lipsa de spirit critic a celor care au primit în
şcoli exact aceeaşi îndoctrinare au dus la reacţiile colective pe care FSN le-a exploatat în
1990.
Discriminările şi ideologizarea şcolii nu au dispărut şi nici măcar nu au cunoscut o
diminuare considerabilă după moartea lui Stalin. Prin HCM nr. 2759/17 august 1953 au
fost stabilite criteriile de acordare a bursei, precum şi informaţiile pe care studenţii
trebuiau să le pună la dispoziţie autorităţilor universitare pentru a putea intra în sistemul
de bursieri. Studentul trebuia să completeze în declaraţie dacă a suferit o condamnare
juridică şi care a fost motivul, să-şi declare apartenenţa politică (din trecut şi din prezent),
să menţioneze şcolile ideologice pe care le-a urmat. De asemenea, trebuia să completeze
date şi despre părinţi: averea, ocupaţia anterioară şi în prezent, apartenenţa politică în
trecut şi în prezent, condamnările juridice şi motivul lor338. Părinţii studenţilor erau şi ei
obligaţi să completeze declaraţii asemănătoare. Dacă se dovedea, la o verificare
ulterioară, că declaraţiile – atât ale studenţilor, cât şi ale părinţilor – erau mincinoase,
studenţii vinovaţi pierdeau bursa şi riscau să fie exmatriculaţi din facultate.
Compoziţia socială a studenţimii a cunoscut o schimbare minimă, iar majoritari au
rămas tot cei din clasa de mijloc („mica burghezie”) şi din mediul rural, cei de
provenienţă muncitorească continuând să fie reprezentaţi în facultăţi în procent mic.
Ineficienţa măsurilor de aşa-zisă încurajare a fiilor de muncitori şi de „ţărani muncitori”,
însoţită de discriminarea copiilor de „reacţionari”, se observă din statisticile privind
provenienţa socială a studenţilor. În anul universitar 1956-1957, din cei aproape 500 de

studenţi admişi la Politehnica din Bucureşti doar 9% erau de origine muncitorească, la
Facultatea de Medicină procentul fiind de 8%339, per total în institutele de învăţământ
superior bucureştene procentul studenţilor cu această origine înscrişi în toţi anii de studii
nedepăşind 25% (în facultăţile umaniste numărul fiind chiar mai mic)340.
În aceste condiţii, autorităţile au fost obligate să intervină, prin elaborarea unor noi
acte normative care să permită o mai bună gestionare a politicii de selecţie a celor cărora
li se permitea accederea la statutul de student. „Hotărârea CC al PMR şi a Consiliului de
Miniştri privind îmbunătăţirea învăţământului superior” din 1957 prevedea îmbunătăţirea
compoziţiei sociale a studenţilor, prin creşterea procentului de fii de muncitori şi ţărani la
70-75%341. În urma acestei hotărâri se remarcă o creştere procentuală a studenţilor cu
origine muncitorească. Astfel la Institutul de Medicină şi Farmacie (IMF), în anul
universitar 1957-1958 au fost admişi 144 fii de muncitori, faţă de 54 în anul precedent
(de aproape 3 ori mai mulţi)342. În total, la IMF, în toţi anii de studiu, erau 602 fii de
muncitori, 589 fii de ţărani, 1078 fii de mici funcţionari, 1639 fii de intelectuali, 258 fii
de mici meseriaşi, 26 fii de chiaburi şi 13 fii de „foşti capitalişti şi exploatatori”343.
Potrivit unei informări prezentate Biroului Politic al CC al PMR de Direcţia Generală a
Învăţământului Superior, în anul universitar 1958-1959 doar 0,1% dintre cei admişi în
învăţământul superior erau „fii de exploatatori”344. După adoptarea acestei hotărâri au
fost trimise indicaţii verbale rectoratelor şi decanatelor de a acorda o atenţie sporită la
examenul de admitere fiilor de muncitori şi ţărani şi să se limiteze „primirea fiilor de
exploatatori”345.
Importanţa capitală a reformei din domeniul educaţiei a fost accentuată chiar de
liderul PMR, Gheorghe Gheorghiu-Dej: „Ministerul Învăţământului nu este un minister
de 4 ore, el este mai important ca Ministerul Securităţii pentru că este vorba de
distrugerea duşmanului pe planul culturii, de pregătirea cadrelor viitoare, de educarea
clasei muncitoare”346. Tocmai din acest motiv, greutăţile întâmpinate la începutul
regimului în opera de transformare a vechiului sistem de învăţământ au determinat
conducerea PMR să găsească ţapi ispăşitori la vârful Ministerului Învăţământului Public.
Încă de la începutul anului 1949, Secretariatul CC al PMR a luat în discuţie prestaţia
ministrului Gheorghe Vasilichi, căruia i-au fost aduse mai multe acuzaţii: de la lipsa unui
corp tehnic capabil să introducă linia politică a Partidului la „sentimentalism faţă de
duşmanul de clasă” şi „liberalism”347. În cadrul şedinţei Secretariatului din 31 ianuarie
1949, Vasile Luca aprecia că Vasilichi a dovedit „sentimentalism faţă de duşmanul de
clasă, crede că poate transforma intelectualii duşmani de clasă” şi adăuga: „Problema
cadrelor este de cea mai mare importanţă pentru că acolo (în Ministerul Învăţământului,
n. n) au rămas oameni vechi care au aplicat reforma învăţământului; mai bine puneam
oameni mai puţin pregătiţi din punct de vedere profesional, dar care ştiau să introducă în
mod just reforma”.
Gh. Vasilichi, silit să-şi facă autocritica, admitea, la 7 februarie 1949, că reforma
educaţiei s-a făcut fără sfaturile sovieticilor şi că a fost neglijată „intensificarea muncii de
reeducare a corpului didactic”, fapt care a permis rămânerea în funcţii a multor învăţători
chiaburi. După 1945, liderii comunişti au subliniat în mai multe rânduri necesitatea
„reeducării” învăţătorilor şi preoţilor. În şedinţa Frontului Unic Muncitoresc din 10 iulie

1945, Gheorghe Apostol afirma că „învăţătorii formează o parte importantă a
intelectualităţii din România, care trebuie să fie complect reeducată”348. Peste trei ani,
ministrul adjunct al Învăţământului, Mihail Roşianu, relua acest discurs atunci când se
adresa inspectorilor şcolari judeţeni: „Trebuie să duceţi o luptă necruţătoare cu dv. înşivă.
Profesorii, învăţătorii au o formaţie veche, au multă rugină, au formaţia şcolii vechi, au
trăit în societatea veche şi au păstrat multe rămăşiţe din această viaţă mic-burgheză,
rămăşiţe metafizice, mistice în interpretarea problemelor în gândirea noastră. Trebuie
dusă o luptă neîncetată pentru a lichida toate acestea”349.
Pentru a limita autoritatea şi autonomia învăţătorilor şi profesorilor a existat tendinţa
– copiată după model sovietic – de a-i controla inclusiv prin intermediul unor asociaţii ale
elevilor, Uniunea Asociaţiilor de Elevi din România (UAER), de exemplu. Acelaşi
Mihail Roşianu, la Şedinţa cu inspectorii în legătură cu problemele învăţământului din 19
noiembrie 1948, remarca faptul că: „Duşmanii noştri caracterizează organizaţia aceasta a
elevilor în şcoală [UAER] ca o acţiune de anarhizare, de ridicare a copiilor peste capul
profesorilor, a educatorilor, a părinţilor”350.
Inspectorii şcolari erau îndrumaţi să intensifice verificările pentru depistarea cadrelor
didactice formate la şcoala „burgheză” care mai utilizează în clase vechile manuale,
ignorând manualul unic comunist. Uneori, predarea după aceste manuale vechi nu era un
gest de sfidare: pur şi simplu, noile manuale nu fuseseră tipărite, realitate justificată astfel
de M. Roşianu: „[în] problema manualelor, care au apărut târziu, cauza trebuia căutată în
întreaga organizare a acestei munci: colectivele care lucrau încă dinainte pe lângă
Comisia de Învăţământ a CC, Editura de Stat, Centrul de Difuzare. (…) Întârzierea
înzestrării cu toate cărţile a şcolilor era inevitabilă, ţinând seama de timpul scurt al
scoaterii a milioane de manuale noi”351. Situaţia s-a reglementat oarecum în anii următori,
astfel că Gh. Gheorghiu-Dej putea face un bilanţ pozitiv în aprilie 1952, la primul
Congres al învăţătorilor din RPR: „Prin grija Partidului şi Guvernului, între anii 19481951 s-au întocmit şi tipărit 590 de manuale şcolare noi, într-un tiraj de aproape 28 000
000 de exemplare, dintre care aproape 3 000 000 de exemplare în limba maternă a
minorităţilor naţionale”352. În mare parte, noile instrumente de lucru erau copiate după
cele sovietice: nu-i de mirare că adolescenţii de atunci, în loc de Geografia României (sau
măcar a RPR), au învăţat Geografia URSS…
O dată cu materiile scoase din programele şcolare au dispărut şi manualele aferente:
limba latină, sociologie, psihologie etc. Chiar şi în istoriografia oficială din perioada
naţional–comunistă se admitea că s-au făcut anumite greşeli în domeniul politicii
educaţionale: „Subapreciindu-se ramuri importante de învăţământ, au fost eliminate din
pregătire obiecte ca: limba latină, teoria literaturii, sociologia, psihologia, logica,
geologia. (...) tradiţiile progresiste ale şcolii româneşti au fost nesocotite, deşi, în trecut,
în ciuda caracterului de clasă, învăţământul a jucat un rol important în progresul societăţii
româneşti”353. Greşelile, considerate mai degrabă neînsemnate, erau puse în exclusivitate
în seama guvernării dintre 1948-1965; niciodată, până în 1989, nu s-a putut face o analiză
de profunzime privind ideologizarea şcolii, discriminările sistematice etc.

La fel de grave au fost efectele pe termen lung ale impunerii manualului unic: după
50 de ani, românilor li s-a inculcat ideea că, pentru aceeaşi materie, trebuie să existe un
singur manual. Uniformizarea din sistemul educaţional, realizată prin reforma comunistă
a învăţământului, a bulversat şcoala românească: licee de mare tradiţie au fost silite să-şi
închidă porţile, iar statutul învăţătorilor şi profesorilor a fost serios diminuat. Mulţi elevi
şi studenţi, eliminaţi din şcoli din cauza originii „nesănătoase”, au trăit adevărate drame,
ducând cu ei povara unui groaznic stigmat. Unii dintre studenţii epuraţi pe criterii de
clasă şi-au putut relua studiile abia peste un deceniu, în anii de timidă relaxare ai
comunismului naţional. De asemenea, controlul ideologic şi strategia epurărilor din
rândurile profesorilor incomozi au determinat o scădere a calităţii lecţiilor şi a cursurilor.
Reforma învăţământului începută în 1948 a fost o parte componentă a „revoluţiei
culturale” comuniste, iar brutalitatea cu care s-a realizat se explică în mare parte şi prin
faptul că planificatorii ei nu au fost în nici un fel legaţi de tradiţiile pedagogice româneşti
şi că au copiat – de multe ori cu zel demolator – un model aberant aplicat în URSS.

Ideologie şi teroare. Monopolul asupra vieţii culturale
Câştigarea controlului asupra artei şi culturii după 1944. Forme de control şi
presiune: „dezinfectarea cuvântului tipărit”
În viziunea (de sorginte leninistă) a partidelor comuniste (aflate în subordinea
Moscovei), literatura, ca şi cultura în general, intră în categoria instrumentelor eficace de
cucerire şi de consolidare a puterii. Când ţările unde activau au fost ocupate de Armata
Roşie, conducătorii acestor partide – monitorizate de Moscova – au considerat că a venit
momentul să controleze întreaga producţie artistică a timpului lor şi să permită un singur
fel de artă: aceea pusă în slujba cauzei comuniste. Trebuia câştigată bătălia în planul
propagandei şi al ideologiei şi, în acest scop, s-a apelat la un întreg arsenal de stratageme
şi de tactici de inspiraţie NKVD-istă. În România, ele au început să fie aplicate după 12
septembrie 1944 (data semnării Convenţiei de armistiţiu cu guvernele Naţiunilor Unite),
când presa şi activităţile culturale au fost supuse dispoziţiilor Comisiei Aliate, concret,
reprezentanţilor URSS.
Era imperios necesar ca mai întâi să se elibereze terenul edificării noii culturi
socialiste prin evacuarea „resturilor” şi „dejecţiilor” culturii burghezo-moşiereşti, în fapt,
a argumentelor identităţii naţionale. Ceea ce s-a şi întâmplat prin punerea în mişcare a
maşinii de epurat scriitori şi opere. Epurările, sancţiunile, interdicţiile de tot felul şi
defăimarea prin articole, ridicarea dreptului de profesare au început la sfârşitul anului
1944. Primele două liste negre oficiale au fost publicate în decembrie, dar, între timp,
fuseseră deja eliminate rapid şi haotic din circuit cărţile şi publicaţiile ce conţineau
propagandă fascistă sau, mai bine zis, antisovietică, întrucât, după o regulă
binecunoscută, ceea ce era sau părea antisovietic devenea, automat, fascist. Expulzarea
din literatură a tot ceea ce era legat de evenimentele şi de mişcările politice interbelice de

dreapta s-a extins la tot ce nu era, la noi sau aiurea, „progresist”, adică la tot ce nu era
comunist.
Fireşte, prima a fost vizată presa, pentru că ea putea să facă vizibile excesele. La 12
februarie 1945 era publicată în „Monitorul Oficia”l Legea 102354, Decret-lege pentru
epurarea presei, care lovea direct în publicaţiile partidelor democratice (şi aşa boicotate
prin sistemul de difuzare şi prin cenzura exercitată de tipografii comunişti). Un pas mai
departe spre câştigarea bătăliei pentru mijloacele de difuzare a informaţiilor s-a făcut prin
adoptarea legii (iniţiate în mai 1945 de Lucreţiu Pătrăşcanu) prin care e curăţată de
elemente reacţionare Societatea Română de Radiodifuziune (unde, nu după mult timp,
vor fi arse sau distruse mii de partituri şi de discuri cu muzică religioasă). În august 1945,
vechiul Sindicat al Ziariştilor Profesionişti va fi înlocuit cu Uniunea Sindicatelor de
Artişti, Scriitori, Ziarişti, de obedienţă comunistă şi condusă de Mihail Sadoveanu.
Comunizarea presei şi, în genere, a scrisului lua, astfel, forme organizatorice.
Între timp apar noi liste interdicţionale de cărţi şi publicaţii scoase din circulaţie prin
Decretul din mai 1945. Până la 1 august erau puse la index 910 titluri (în română,
maghiară, italiană şi franceză). În 1946 se dă publicităţii o nouă listă, cu 2538 de titluri,
pentru ca în 1948 să se tipărească broşura Publicaţii interzise până la 1 mai 1948, care
cuprinde într-un volum de 500 de pagini listele anterioare, completate cu un număr
uluitor de nume de autori sau titluri de cărţi. Prin activitatea laborioasă a comisiei de
funcţionari de partid (conduşi de Iosif Ardeleanu şi Al. I. Ştefănescu), în numai patru ani
lista numără 8779 de titluri. O listă, fireşte, deschisă, care creşte terifiant cu câte o mie de
titluri pe an prin sesizări, denunţuri şi iniţiative personale.
Dispar, astfel, din librării, din biblioteci publice şi chiar din case, cărţi semnate de
Vasile Alecsandri, Grigore Alexandrescu, Ion Agârbiceanu, Dimitrie Anghel, Nicolae
Bălcescu, Constantin Bacalbaşa, I. A. Bassarabescu, Lucian Blaga, Gh. Brăescu, Al.
Brătescu-Voineşti, Dimitrie Bolintineanu, Dimitrie Cantemir, Otilia Cazimir, Şerban
Cioculescu, George Coşbuc, Anghel Demetriescu, Victor Eftimiu, Mihai Eminescu,
Nicolae Filimon, Ion Ghica, Octavian Goga, B. P. Haşdeu, G. Ibrăileanu, Titu Maiorescu,
Gib. I. Mihăescu, Costache Negruzzi, Alexandru Odobescu, Dimitrie Onciul, Petre
Pandrea, Anton Pann, Cezar Petrescu, Liviu Rebreanu, Ion Heliade Rădulescu, Alecu
Russo, C. Sandu-Aldea, Mihail Sebastian, Damian Stănoiu, Vladimir Streinu, D. I.
Suchianu, Gheorghe Şincai, Ionel Teodoreanu, George Topârceanu, Radu Tudoran,
Alexandru Vlahuţă, Vasile Voiculescu, Paul Zarifopol şi de mulţi, mulţi alţii. Am ales de
pe liste doar numele celor despre care ţi-e greu să crezi că se află printre proscrişi. Am
lăsat deoparte periodicele, volumele filosofilor, istoricilor, geografilor etc şi cele ale unor
mari scriitori occidentali contemporani.
Impactul acestei epurări de proporţii apocaliptice asupra stării de spirit a
intelectualităţii române a fost copleşitor. Pornit ca o măsură (încă acceptabilă) de izgonire
a literaturii şovine şi de preamărire a fascismului, legionarismului şi antonescianismului,
procesul de epurare – iniţiat de autorităţile comuniste şi dus la capăt de o comisie din care
făceau parte şi numeroşi politruci reveniţi de la Moscova – ia amploare şi devine un
tsunami nimicitor care pustieşte literatura română şi, prin vibraţie, face să se sfărâme şi

ceilalţi piloni ai culturii naţionale. Pe scurt, se triază şi se elimină, într-un crescendo
aiuritor355, tot ce nu convine ocupantului sovietic (servit de agentura de spionaj cu nume
de partid şi cu misiunea distrugerii sentimentului naţional). Datele de pe buletinul de
identitate al poporului român sunt spălate cu grijă de câteva ori, ca să nu se mai vadă
nimic din ce i-ar mai da acestuia sentimentul siguranţei şi statorniciei.
Vânătoarea de cărţi e asociată celei de oameni, întrucât populaţia e aţâţată să-i
depisteze pe proprietarii bibliotecilor reacţionare. În şcoli şi în universităţi nimeni nu mai
consultă, fără spaima de a fi denunţat, volume tipărite înainte de 1948. Cei mai curajoşi
ascund şi împrumută în taină apropiaţilor cărţi care încep să câştige valoarea fructului
oprit. Atmosfera aducea, prin conspirativitate, cu aceea din Fahrenheit 451 de Ray
Bradbury, fiindcă în comunism ficţiunii îi era adesea imposibil să mai anticipeze
realitatea. Printre acuzaţiile aduse în procesele politice ale vremii a fost şi aceea
referitoare la furnizarea sau ascunderea de cărţi indexate şi nu puţini „oameni ai muncii”
s-au simţit mobilizaţi să depisteze duşmanii de clasă de pe rafturile bibliotecilor.
Mai mult, oamenii de cultură au realizat îndeajuns de repede că, în afara listelor de
indexări publicate în „Monitorul Oficial”, există şi altele, secrete, actualizate în funcţie de
schimbarea de atitudine a partidului şi de conjunctura politică internaţională. De nimic nu
mai puteai fi sigur, aşa cum, în planul vieţii, nu mai erai sigur că nu poţi fi oricând
arestat. Printre slujitorii culturii române s-a instalat o stare de disperare şi de nelinişte
acută în legătură cu soarta naţiunii înseşi, care nu mai are instrumente de legitimare şi
căreia i se răpesc cultura şi conştiinţa istorică. Ca şi cărţile – şi uneori înaintea lor –,
scriitorii, criticii, istoricii literari, creatorii de artă încă în viaţă au intrat în vizorul
„organelor”, cărora le-a fost uşor să le găsească, în biografie, atitudini cosmopolite şi
idealiste.
Între timp au luat amploare, sub pretextul defascizării, acţiunile de intimidare şi
reprimare a presei necomuniste, în pofida articolelor demascatoare din Liberalul şi
Dreptatea şi a protestelor şi memoriilor disperate adresate, de-a lungul anilor 1946 şi
1947, de liderii partidelor istorice reprezentanţilor Puterilor Aliate sau ambasadelor
acestora. Vocea opoziţiei aproape nu se mai aude sub torentul propagandei oficiale.
Cotele de hârtie atribuite ziarelor partidelor istorice au devenit derizorii. S-a instalat o
cenzură clandestină agresivă a tipografilor comunişti, iar ziarele expediate în provincie
erau ridicate de la poştă sau direct din vagoane de agenţi ai partidului şi distruse în
numele „poporului muncitor”.
În 1947, câteva acţiuni organizatorice prefaţează valul măsurilor care vor înlesni
instaurarea Terorii Roşii în România în anii următori. În iulie 1947 este adoptată Legea
nr. 265 pentru organizarea teatrelor, operelor şi filarmonicilor de stat, precum şi pentru
regimul spectacolelor publice. Potrivit acestei legi, „îndrumarea şi controlul” instituţiilor
culturale menţionate revenea Ministerului Artelor, prin Direcţia Generală a Teatrelor,
Direcţia Generală a Muzicii şi Direcţia Literelor şi Manifestărilor Artistice Populare356.
Se înfiinţa, de asemenea, pentru îndrumarea repertoriilor, un Consiliu Superior al
Literaturii Dramatice şi Creaţiei Muzicale (de fapt, o formă de cenzură care putea
interzice tot ceea ce era considerat reacţionar).

La nivelul fiecărei instituţii devenea obligatorie constituirea „comitetelor de lectură”
care sesizau „devierile” şi, la indicaţiile politice, alegeau şi propuneau spre aprobare
piesele ce urmau să intre în repertoriul oficial. În luna octombrie 1947, la cel de-al II-lea
Congres al Uniunii Sindicatelor de Artişti, Scriitori şi Ziarişti (USASZ) se declanşează
procesul condamnării tuturor formelor de cultură occidentală şi se anunţă adoptarea
realismului socialist ca „metodă” unică în creaţia artistică şi în jurnalism.
Primii ani „republicani”. Comunizarea culturii
În 1948, prin naţionalizarea tuturor editurilor, tipografiilor, fabricilor de hârtie şi prin
adoptarea unei noi legi „pentru editarea şi difuzarea cărţii” s-a instaurat un control
absolut al partidului asupra întregii activităţi editoriale. Prin Decretul 303 se naţionaliza
întreaga industrie cinematografică şi se confiscau sălile de cinema. A continuat în ritm
susţinut epurarea bibliotecilor, a repertoriului folcloric, ca şi eliminarea din instituţiile
publice a persoanelor neagreate de partid.
La lucrările Congresului PMR din 21-23 februarie 1948 se declanşează lupta pe
„frontul ideologic” împotriva influenţelor străine care „se refugiază cu deosebită uşurinţă
în domeniul ideologiei, în literatură, în artă, în ştiinţă”, împotriva „atitudinii admirative în
faţa culturii în putrefacţie din ţările capitaliste”. Pentru Secţia de Propagandă şi Agitaţie a
regimului era extrem de important să întrerupă orice legătură a cititorilor cu cărţile
primejdioase care îngreunează, prin simpla lor prezenţă, procesul spălării creierelor.
Anul 1948 trebuie socotit anul întreruperii oricăror legături cu civilizaţia şi cultura
occidentală şi al reorientării întregii vieţi culturale spre Uniunea Sovietică. Tendinţa
conducătorilor comunişti români părea să fie aceea de a face din România spaţiul
afirmării culturii proletare visate de prima generaţie bolşevică în anii 1920.
Din punctul de vedere al partidului, poporul nu are nevoie de produsele artistice
burgheze. Proza, poezia, teatrul, critica, istoria literară, ştiinţele au dreptul să fiinţeze
numai cu condiţia adoptării materialismului dialectic şi istoric (ca unică doctrină), iar
artei în general nu i se permite să existe în afara „cauzei generale a proletariatului”.
Analiza şi judecata de valoare a unei opere pot fi făcute doar din perspectiva contribuţiei
acesteia la construirea socialismului în RPR.
Un rol din ce în ce mai mare au acum criticii de partid care, amendând neobosit
fiecare infimă abatere de la indicaţiile PMR şi de la canoanele realismului socialist, se
constituie în falanga atotputernică a Inchiziţiei locale strict subordonate celei
moscovite357. O adevărată armată de experţi în subtilităţi dogmatice pândea orice şovăire
ideologică: Horia Bratu, Zamfir Brumaru, J. Popper, Paul Georgescu, Al. I. Ştefănescu,
Al. Oprea, Geo Dumitrescu (!), Cornel Regman, S. Damian, Savin Bratu, Sergiu
Fărcăşan, Ion Istrate, Mihai Gafiţa, Traian Şelmaru, Mihai Novicov, Eugen Campus, Ov.
S. Crohmălniceanu, Ion Vitner, Nestor Ignat, Mihnea Gheorghiu, Sorin Toma, Vicu
Mândra, Vladimir Colin, Eugen Luca etc.

Fireşte, aceştia aveau ca îndreptar suprem textele referitoare la artă ale celor patru
mari clasici (Marx, Engels, Lenin, Stalin), dar nu puteau ignora setul de indicaţii
punctuale şi luările de poziţie ale lui A. A. Jdanov, Maxim Gorki, G. M. Malenkov din
rapoartele lor la congresele scriitorilor sovietici şi ale PC(b)US. Indexul cu opere literare
şi de artă (occidentale, burgheze, imperialiste) periculoase, conceput şi tipărit la Kremlin,
putea fi completat cu ghidul de uz curent Pentru realismul socialist în literatură şi artă,
tipărit la ESPLA în 1951.
Echipei redutabile (prin consecinţa verdictelor ei) a criticilor de partid i s-a încredinţat
misiunea „dezinfectării sectorului cuvântului tipărit”, adică misiunea criminală a nimicirii
probelor creativităţii româneşti. După 1947, pentru diriguitorii culturii şi pentru criticii
echipei de şoc nu mai existau erori mai mari şi mai mici în trecutul şi prezentul literaturii,
ci doar erori ce nu pot fi trecute cu vederea. Inutili, ba chiar indezirabili, devin Octav
Dessila, Ionel Teodoreanu, Şerban Cioculescu, Constant Tonegaru, Ion Barbu, George
Bacovia, N. Davidescu, Mircea Eliade, Radu Gyr, Cezar Petrescu, Radu Tudoran,
Dimitrie Stelaru, Gib. Mihăescu, Hortensia Papadat-Bengescu şi mulţi alţii. Din ianuarie
1948, numele lui Tudor Arghezi însuşi este scos din literatură, iar volumul Una sută
poeme – retras şi confiscat.
Sufocarea morală lentă prin ignorare şi înfierare a fost adesea desăvârşită fizic,
întrucât scriitorii au intrat şi ei în programul de stârpire a dăunătorilor politici.
Se uşurează considerabil munca de cercetare a trecutului (fie el românesc sau nu),
întrucât mai toate mişcările şi doctrinele literare din secolele XIX şi XX au servit, în
fond, claselor exploatatoare. Şi nu era vorba numai de „gândirismul” şi de toate
manifestările tradiţionaliste şi mistice legate de curent ori de cei care au publicat, fie şi
întâmplător, la Gândirea, ci de orice manifestare ieşită din normele de evaluare
jdanoviste. Adică de tot ceea ce nu poate fi înţeles imediat sau de tot ceea ce deformează
realul, demoralizând şi contrariind pe „omul simplu de la oraşe şi sate”.
Nu altfel decât criticii literari, decât criticii şi istoricii artelor plastice care serviseră
propagandei hitleriste şi mussoliniene în ţările lor, cei aflaţi în România în misiune
stalinistă militau pentru accesibilitate şi, deloc surprinzător, uzau cam de acelaşi set de
etichete infamante atunci când se refereau la produsele artistice ale capitalismului
cosmopolit. „Snoabe”, „mistice”, „descompuse”, „dezumanizate”, „degenerate”,
„morbide”, „iraţionale”, „retrograde”, „putrede” şi mai ales „decadente” sunt toate
creaţiile simboliste, ermetice, suprarealiste, naturaliste, expresioniste, dadaiste etc. Demn
de a fi azvârlit la lada de gunoi a istoriei este tot ce ţine de estetism, formalism, purism,
experimentalism. Însuşi locul în literatură al lui Eminescu e pus sub semnul întrebării,
căci poetul nu numai că a împărtăşit şi propagat o filosofie idealistă şi un pesimism
contagios, dar a şi compus versuri ce poartă semnele periculoase ale formalismului
decadent, formalism ce era chiar „reflectarea” în artă a monstruosului compromis istoric
realizat de moşierime şi de burghezia care şi-a trădat idealurile.
Cine nu scrie într-un limbaj popular accesibil şi nu are o concepţie „înaltă”,
materialist-dialectică asupra vieţii, cine arată o cât de mică simpatie pentru intimităţi

poetice, pentru naturalism, pentru erotism şi divertisment, pentru proza analitică
psihologizantă şi pentru aceea poliţistă sau de aventuri se descalifică în ochii partidului ca
scriitor.
De fapt, tot ceea ce venea dinspre Apus şi ameninţa să influenţeze literatura, artele
plastice, filmul, muzica, modul de viaţă, limba, stilul vestimentar era taxat drept decadent
şi demascat ca o diversiune organizată de duşmanii lagărului socialist. Şi, tot astfel, tot ce
venea dinspre propriul trecut literar şi ameninţa să pună în pericol naşterea literaturii
socialiste prin simplul fapt că ar fi putut constitui un termen de comparaţie umilitor era
privit cu ostilitate şi supus indexării.
Autorităţile nu scapă din vedere şcoala, fiind interesate de primenirea ideologică a
manualelor şcolare şi a programelor didactice (întrucât toate manualele anterioare anului
1947 fuseseră scoase din uz). În 1948, reforma sovietizantă a învăţământului schimbă
radical compoziţia de clasă a personalului didactic, înfiinţându-se facultăţi muncitoreşti
care produc pe bandă, în câteva luni, „specialişti” cu origine sănătoasă, apţi să-i
înlocuiască pe cei disponibilizaţi, concediaţi ori trimişi în puşcărie.
Tinerii studiază după materiale de propagandă cu aspect vag didactic, încropite la
repezeală, pe măsură ce se publică scrieri cu mesaj comunist şi se impun nume noi. În
1950, apar Tezele provizorii de istoria literaturii române (substitut de manual de clasa a
X-a şi a XI-a). Literatura română era ilustrată de Ion Păun-Pincio, D. Th. Neculuţă, Raicu
Ionescu-Rion, Alexandru Sahia (pentru trecut) şi de A. Toma, Dan Deşliu, Maria Banuş,
Mihai Beniuc (pentru prezent).
Prin această serie de infamii, literatura română era îndepărtată din şcoală şi evacuată
din conştiinţa tinerilor. Fusese atins un nivel al îndobitocirii şi al declasării greu de
depăşit.
În primii ani „republicani”, partidul a adoptat noi decizii în scopul consolidării
controlului său asupra întregii vieţi artistice. Toate modificările legislative confirmă
această finalitate. Prin Decretul nr. 17/1949 pentru editarea şi difuzarea cărţii, activitatea
editorială intra sub controlul Ministerului Artelor şi Informaţiilor. Acesta se va
transforma – prin Decretul nr. 214 din 20 mai 1949 – în Ministerul Artelor. Se prevedea
trecerea la noul minister a Direcţiei Presei şi Tipăriturilor, iar, prin Decretul nr. 218 din
aceeaşi dată, se înfiinţa Direcţia Generală pentru Presă şi Tipărituri (DGPT), organism cu
multiple funcţii de cenzură şi control. El autoriza apariţia tipăriturilor, difuzarea,
importul, exportul de ziare, cărţi, obiecte de artă, reglementa regulile de funcţionare a
librăriilor, a anticariatelor, bibliotecilor, depozitelor, dădea instrucţiuni cu privire la
organizarea birourilor de cenzură din capitală şi din provincie, stabilea condiţiile în care
se ştampilau şpalturile sau manuscrisele cu menţiunea „Bun de imprimat” sau
„Cenzurat”. Sunt interzise, în acelaşi teribil an 1949, creaţiile populare cu „conţinut
ideologic neadecvat” (119 de cântece interpretate de Maria Tănase, Maria Lătăreţu,
Fănică Luca, Ioana Radu şi alţii), multe din ele pentru că vehiculau formula legionară (!)
„foaie verde”. Devine obligatorie înregistrarea maşinii de scris la Miliţie şi autorizarea de
către aceasta a cumpărării panglicilor.

Controlul – şi aşa excesiv – asupra activităţii editoriale continuă să obsedeze
autorităţile comuniste şi în anii următori. Seria de Opere alese din clasici, iniţiată de
Editura de Stat în 1949, este o probă de desfigurare a cărţilor în funcţie de ideologia
regimului. Fraze, pasaje întregi, cuvinte dispar pur şi simplu din texte, acestea fiind
selectate numai în măsura în care critică vechea societate românească.
Un rol nefast la jucat în stalinizarea culturii române textul lui Leonte Răutu intitulat
Împotriva cosmopolitismului şi obiectivismului burghez în ştiinţele sociale publicat în
Lupta de clasă, nr. 4 din octombrie 1949 şi în broşură. Acest text de o duritate extremă a
fost echivalentul la noi al infamelor atacuri ale lui A. A. Jdanov, ideologul en titre de la
Kremlin, împotriva adevăratelor valori culturale din URSS. Leonte Răutu era mâna
dreaptă a lui Iosif Chişinevschi şi avea printre adjuncţii său pe Ofelia Manole, M. Roller,
N. Goldberger ş.a. În fruntea Ministerului Artelor şi Informaţiilor se afla Eduard
Mezincescu, de profesie medic.
În 1951, în timp ce se proclamă pe toate canalele ascuţirea luptei de clasă, nou
înfiinţata Cameră a Cărţii din RPR declanşează o nouă triere (a câta!) a fondurilor pentru
a fi promovaţi clasicii marxism-leninismului, autorii sovietici şi „scriitorii progresişti”
din lume şi din ţară. Toate gurile de foc ale propagandei sunt dirijate acum asupra
„cosmopolitismului” şi „cosmopoliţilor”, care sunt „purtători ai culturii decadente, agenţi
ai celor mai înverşunaţi duşmani ai ştiinţei şi culturii – imperialiştii americani şi
englezi”358.
Pentru că, sub raport ideologic, sectorul artelor plastice păruse a fi fost neglijat (şi
rămas în afara controlului strict al partidului), în mai 1952, în cadrul unei Plenare a
Uniunii Artiştilor Plastici, se decretează adoptarea unei singure formule artistice, a
metodei realist-socialiste, criticându-se sever curentele formaliste şi tendinţele naturaliste.
1952 este anul în care şi lingvistica română primeşte puternice lovituri: se suprimă revista
Cum vorbim redactată de Al. Graur; este criticată „atitudinea duşmănoasă” a lingviştilor
Al. Rosetti, Iorgu Iordan şi Al. Graur în urma apariţiei „genialei” lucrări a tovarăşului
Stalin, Marxismul şi problemele lingvisticii; sunt scoşi din învăţământ, ca
necorespunzători, Al. Rosetti şi Al. Graur (cunoscuţi oameni de stânga).
În preajma morţii lui Stalin (1953) totul se afla sub controlul partidului: nu mai exista
decât presă de partid, artă partinică şi o cultură slujind interesele stricte ale partidului, ca
reprezentant al clasei muncitoare. E anul în care se înfiinţează Ministerul Culturii condus
de Constanţa Crăciun, care supraveghează activitatea tuturor acestor domenii,
consolidând sistemul iniţiat de partid în 1949. Sunt emise alte şi alte instrucţiuni privind
editarea de cărţi şi reviste şi administrarea fondurilor publice de carte, ceea ce confirmă
vigilenţa neodihnită a partidului în faţa cuvântului scris.
În concluzie, după primii cinci ani de la izgonirea regelui, cultura României se afla în
cel mai dramatic moment al istoriei ei. Marele pogrom al cărţii româneşti organizat de
autorităţile comuniste anulase trecutul artistic şi ştersese însemnele creativităţii
româneşti. Monopolul asupra producţiei editoriale şi asupra pârghiilor de control, cenzura
acum omniprezentă au pregătit terenul adoptării modelului sovietic de artă pusă exclusiv

în slujba propagandei. În realizarea acestui scop, o contribuţie decisivă a avut-o
introducerea aşa-numitei „metode de creaţie” realist-socialiste (tipologii în alb-negru,
conflicte rezolvate în sensul dorit de partid, învingător fiind, întotdeauna, reprezentantul
clasei muncitoare, descris în culori luminoase, învins şi supus oprobriului exponentul
clasei exploatatoare etc).
În curând, pe piaţă nu vor mai exista decât asemenea opere realist-socialiste, cu un
evident conţinut mobilizator. Preocuparea unică a partidului a fost transformarea temelor
ideologice (fabricate la Kremlin) în sentimente active, schimbarea radicală a mentalităţii
şi făurirea unui „om nou”, eventual a unui nou popor, fără memorie culturală, despărţit de
trecut şi pregătit să facă parte din marea familie a popoarelor sovietice.
Prezenţa mereu tulburătoare în memoria colectivă a acestor ani de cumpănă, în care
fiinţa naţională a fost mai ameninţată ca niciodată, stă la originea distorsiunilor
interpretative de mai târziu, din etapa restabilirii legăturilor cu trecutul precomunist, a
mitizărilor de opere, de scriitori şi de artişti, frecvente în anii 1960, 1970 şi chiar 1980, a
estompării spiritului critic ierarhizant.
Etapa destalinizării formale (1953-1964)
După moartea lui Stalin, conducerea PMR, în frunte cu Gheorghiu-Dej, joacă abil
spectacolul destalinizării, continuând, cu mici retuşuri, o politică stalinistă fără Stalin.
Dezgheţul inaugurat de Hruşciov (cu stilul său nou, populist, de conducere) va fi totuşi
practicat şi la noi, dar cu precădere în zona cultural-artistică, unde se putea scoate un ce
profit propagandistic printre intelectualii români, fericiţi şi cu puţinul pe care îl primesc.
Decizia de a diminua penuria alimentară, de a desfiinţa cartelele, decretul de graţiere,
din 1955, pe motive umanitare, a unor condamnaţi pentru delicte politice minore,
modificările infinitezimale din viziunea oficială asupra creaţiei artistice şi a circulaţiei
valorilor (inclusiv cele naţionale) au darul să sugereze un început de relaxare. O anume
destindere în relaţiile internaţionale dă prilejul reînnodării schimburilor culturale: apar
câteva studii de literatură universală, se traduc autori clasici, se tolerează apariţia unor
cărţi cu puţin înainte de needitat.
A început o cursă (ce se va dovedi foarte lungă şi foarte grea) a reomologărilor
succesive de scriitori şi de cărţi. „Valorificarea moştenirii literare” devine o temă a
agitpropului dejist, conştient acum de stabilitatea regimului pe care îl susţine, dar şi de
necesitatea legitimării lui în ochii unei populaţii văduvite de valori şi care îşi reprimase
prea mult timp instinctul patriotic. Din corectarea unor erori grave pe care tot el le
comisese, partidul şi-a făcut, cu timpul, un titlu de glorie, deşi aceste „cedări”, aceste
semne de destindere erau secondate de replicile răspicate găzduite de Scânteia. În ele se
atrăgea constant atenţia asupra pericolului extinderii iresponsabile a „valorificărilor”.
Radierea din manuale, indexarea şi epurarea din biblioteci, pe parcursul a cinci ani, a
operelor esenţiale ale literaturii române vor fi urmate de o denaturare deliberată a
semnificaţiei de ansamblu. Dacă poziţia ideologică a scriitorului în epoca lui se arată a fi

neconformă cu viziunea marxistă asupra lumii, ea este trecută cu vederea sau pur şi
simplu abolită prin suprimarea editorială a textelor sau a fragmentelor susceptibile a fi
incriminate359. Partea „pozitivă” a operei va fi dilatată şi elogiată fără jenă. Se va pune în
lumină, insistent, valoarea artistică excepţională, care, în situaţia specială a unui
„reacţionar” notoriu, devine o formulă salvatoare. Răstălmăcite, înseşi textele clasicilor
marxism-leninismului pot oferi argumente curajului.
Operele scriitorilor vor fi, la rândul lor, înghesuite în grila marxistă şi forţate să
rezoneze corect ideologic, chiar dacă iniţiativa frizează ridicolul. Şi, astfel, se transformă
în obişnuinţă hăcuirea textelor, excizarea părţilor „negative”, detaşarea lor de carcasă,
deplina ignorare a organicităţii şi unicităţii operei. Specia criticii valorizatoare – care lua
astfel naştere – şi-a alcătuit un set de trucuri şi de procedee de prelucrare, actualizare şi
recuperare a operelor trecutului în scopul configurării unei tradiţii progresiste
legitimatoare.
A contraface, a deforma, a falsifica sensul unui destin artistic şi semnificaţia unei
opere au devenit operaţiuni convenabile în numele „răului-mai-mic”. În anii aceia, s-a
pierdut capacitatea de reacţie la gândul că cineva poate maltrata fiinţa operei, că poate
pătrunde brutal în intimitatea ei, că poate dispune de ea cum doreşte. Slăbiciunile
spiritului critic românesc, sesizabile şi după 1964, se datorează şi practicării acestor
procedee de „valorificare a moştenirii literare” puse la punct de partid. Nefiind lăsate în
seama oricui, „reconsiderările” au consolidat şi categoria criticului privilegiat.
Caracterul demagogic şi strict tactic360 al măsurilor de liberalizare este trădat de
intervenţiile violente şi de atacurile perfide, în cel mai pur stil stalinist, orchestrate – şi nu
de puţine ori – de forurile culturale şi de „activiştii de pe frontul literaturii”, vizând esenţa
însăşi a procesului relaxării. Liberalizarea este dificil de suportat de conducătorii sovietici
şi de generaţia activiştilor stalinişti de peste tot. Se reactivează, la răstimpuri, principiul
leninist al literaturii ca parte a activităţii de partid, se „înfierează” pierderea prudenţei, a
vigilenţei revoluţionare, abandonarea luptei.
Dej nu cedează ispitelor liberaliste şi, menţinând starea de alertă şi de mobilizare,
găseşte că e momentul să verifice devotamentul pentru cauză al intelectualilor comunişti.
Evenimentele (răscoala muncitorilor din Berlinul de Est din 1953, Revoluţia
anticomunistă de la Budapesta din 1956) îi vor confirma „intuiţiile” şi îi vor fortifica
prestigiul de veritabil şi intransigent revoluţionar în ochii „şoimilor” de la Moscova.
După 1956, se revenea discret la ideea că dictatura proletariatului – singura care contează
– nu se poate susţine printr-o politică de concesii şi că destinderea şi coexistenţa paşnică
trebuie folosite doar ca momeală şi diversiune.
La câteva lucruri însă nu s-a putut renunţa, iar în intervalul 1953-1957 au apărut
nuanţe în interpretarea actului artistic şi un nou mod de abordare a problemei
contradicţiilor. Simultan cu lupta împotriva revizionismului şi liberalismului, se
păstrează, în bună măsură, şi tendinţele antidogmatice. Argumentele teoretice vin tot de
la Moscova, unde se vorbeşte, de la un moment dat, de „diversitate în unitate” şi unde

încep să fie admise ca posibile, în condiţii specifice, contradicţiile interne, întrucât lumea
însăşi, dialectic vorbind, e o unitate de termeni contradictorii.
Venise vremea contradicţiilor neantagoniste care puteau fi exploatate de literaţi.
Literatura aservită se va strădui să găsească un echilibru între contradicţiile socialismului
şi unitatea de nezdruncinat din jurul partidului unic, să creeze personaje mai complexe şi
să releve disputele, fireşti şi acceptabile acum, între indivizi, între individ şi colectivitate,
tensiuni care nu fisurează puterea, ci, dimpotrivă, contribuie indirect la consolidarea ei.
După mult timp, intelectuali de oarecare prestigiu, educaţi de societatea burgheză, vor
fi antrenaţi în procesul culturii, fiind încadraţi şi titularizaţi (cu anumite rezerve şi condiţii
subînţelese) pe posturi modeste. Dacă sunt scriitori, fie primesc misiunea de a se delimita
de trecut (obscurantist, idealist, generator de inegalitate şi durere), criticându-l în operele
lor, fie sunt stimulaţi să preamărească noile realităţi.
Formal şi diversionist, tinerele talente sunt sfătuite să aibă curajul să se lepede de
închistarea stalinistă şi de dogmatism şi să devină „purtători ai noului”, modernizând
literatura prin forţa individualităţii lor creatoare. Desfiinţată în 1955, ridicola „Şcoală de
literatură Mihail Eminescu” a avut totuşi darul de a încuraja disputele şi spiritul
noncomformist printre veleitarii selectaţi cu grijă şi desemnaţi mai târziu să conducă
reviste şi să anime viaţa literară. Desigur, în limitele binecunoscute ale „necesităţii
înţelese”. De fapt, tineretul „crescut” de partid şi care ar fi trebuit să reprezinte în
literatură elanul revoluţionar devine o adevărată problemă pentru regim.
Conflictul cu vârstnicii stalinişti şi chiar cu spiritul conservator în general ia amploare
la Congresul din iunie 1956 al Uniunii Scriitorilor, unde grupările literare îşi dispută
întâietatea şi unde se proclamă eradicarea dogmatismului, „duşman înrăit al literaturii
noi” (Ov.S. Crohmălniceanu). La acest congres, care a reprezentat momentul de vârf al
„liberalizării” poststaliniste, se părea că excesele criticii dogmatice şi, în genere, orice
formă de dogmatism literar vor deveni exemple de „practici ale trecutului”.
Nu vor trece însă decât câteva luni până când se va dovedi că agitaţia scriitorilor în
jurul libertăţii de creaţie şi polemicile ce păreau fertile n-au fost decât un spectacol şi o
formă reuşită de manipulare. Se poate spune astăzi că am avut de-a face, după 1953, cu o
dedogmatizare inconsecventă şi perfidă.
După o regulă verificată în timp în toate regimurile totalitare, erorile pe care partidul
la putere le-a comis într-o etapă istorică sunt puse pe seama unor grupuri „deviaţioniste”
şi a unor conducători deja dispăruţi sau detronaţi de curând. Niciodată partidului însuşi şi
fundamentelor lui doctrinare. Dimpotrivă, tot partidul este cel care „sesizează la vreme
primejdia” şi nimeni din afara lui nu-şi poate permite să aibă iniţiativa incriminării.
Pentru dogmatismul, didacticismul şi schematismul impus literaturii chiar de propaganda
de partid în etapa stalinismului integral s-au găsit câţiva ţapi ispăşitori şi s-a lansat teza că
Dej intuise de mult consecinţele şi prevăzuse măsuri.

La Congresul Scriitorilor din 1956 s-a arătat că înlăturarea erorilor dogmatismului din
literatură (care a fost, propagandistic vorbind, contraproductiv) se datorează clarviziunii
conducerii lui Dej şi s-a sugerat că acesta a putut-o face după ce grupul fracţionist şi
stalinist Ana Pauker – Vasile Luca – Teohari Georgescu a fost lichidat. Abilitatea
stalinistului Dej merge până acolo încât stângismul perioadei dogmatice este pus în cârca
deviatorilor de dreapta.
Înnoirea e favorizată, dar tolerată doar până la un punct şi cuvântul de ordine este
prudenţa (care va şi da naştere unor hibrizi literari). Noua „libertate” nu te scuteşte de
responsabilitatea politică şi de atitudinea partinică. Spiritele prea încinse sunt răcorite
prin veşnicele articole de fond din „Scânteia” şi „Gazeta literară”, care disociază lucrurile
şi impun un soi de libertate măruntă, perpetuu vigilentă, un antidogmatism dogmatic şi
pervers.
Şi, ca o culme a cinismului de partid (învăţat la şcoala lui Stalin), scriitori înşişi,
torturaţi atâta timp să scrie după o schemă dată, sunt puşi acum să recunoască faptul că
sunt răspunzători de acceptarea dogmei. Partidul îi constrânge să admită că politica lui în
domeniul culturii n-a fost corect înţeleasă şi nici pusă adecvat în practică. Ea este şi va fi
mereu justă şi capabilă, prin flexibilitatea genialei doctrine marxist-leniniste, să se
desolidarizeze de unele „practici ale trecutului”. Numai respectarea neabătută a „liniei”
partidului te poate feri de clişeismul literaturii de reţetă. Dar şi de obiectivismul critic,
care, ca reminiscenţă liberal-burgheză, te târăşte în mlaştina negativismului.
Şi ce se putea obţine cu o astfel de politică a paşilor împiedicaţi, guvernată de
sentimentul prezenţei deasupra capului a unei ghilotine ideologice gata oricând şi pe
neaşteptate să cadă neiertător? Ca acţiune controlată de partid, dedogmatizarea va rămâne
fluctuantă până târziu şi va fi asociată luptei dintre vechi şi nou (devenite repede o temă
oficială şi preţuită a ideologiei literare).
Ceea ce este clar e faptul că literatura română de după 1953 se desprinde lent de
schematism, adică de esenţa realismului socialist. Momentele de confuzie sunt înmulţite
de confuziile din planul teoriei literare. Şi cum orice iniţiativa propriu-zis literară trebuia
precedată de un argument ideologico-estetic şi de nuanţare doctrinară acreditată la
Moscova, toate modificările de viziune de acolo, însăşi distorsionarea unor categorii
estetice (bine definite în teoria literaturii, dar puse acum să cauţioneze schimbările de
optică) nu rămân fără urmări. Totul e în literatura epocii pervertire şi hibridare, pentru că
tot astfel e însăşi ideologia literară care o străjuieşte.
În sfârşit, după îndelungi bâlbâieli, s-a trecut oficial de la dogma jdanovistă a unei
unice forme corespunzătoare unicului conţinut politic valabil la formula îmbunătăţită a
conţinutului unic exprimat în forme variate. A început să se vorbească apoi nu numai de
forme diverse, ci şi de stiluri, maniere specifice, individualităţi creatoare, în cadrul însă
bine definit al unei unice metode: cea realist-socialistă.
După 1953, aşadar, câmpul ideologiei literare e răvăşit de discuţii interminabile, de
opţiuni şi reproşuri precaute, de hotărâri confuze şi contradictorii, de folosirea, voită sau

nu, a unor termeni imprecişi (deci buni la orice), care fac ca progresul teoretic spre
recunoaşterea specificităţii actului de creaţie să fie minim. Privită retrospectiv şi cu un
oarecare efort de înţelegere, etapa aceasta, care ar fi trebuit să fie una a dedogmatizării
viguroase, ne apare ca o disperată şi doar în mică parte reuşită încercare de ieşire din
negura spaimelor staliniste, de şubrezire a obezilor ideologice şi de slăbire a regulilor de
fier impuse imediat după 1948.
S-a amânat momentul proclamării dreptului la literatură ca literatură şi s-a plăsmuit o
proză hibridă în serviciul regimului, în care interesantă e doar proporţia pervertirii.
În intervalul 1953–1957 au avut loc, totuşi, câteva schimbări în relaţiile partidului cu
scriitorii, care au adus la câştigarea unui culoar profitabil pentru literatură.
Pe la jumătatea primului deceniu comunist şi mai precis în perioada aparentului
dezgheţ poststalinist, cenzura a permis editarea unor cărţi importante scutite, într-o
măsură mai mare sau mai mică, de balastul doctrinar obişnuit: Bietul Ioanide (1953) de
G. Călinescu, Toate pânzele sus! (1954) de Radu Tudoran, Moromeţii (1955) de Marin
Preda, Străinul (1955) de Titus Popovici, Cronică de familie (1957), Groapa (1957) de
Eugen Barbu, Ion Sântu (1957) de I.M. Sadoveanu, Un om între oameni (1955-1958) de
Camil Petrescu.
Regimul democrat-popular era în căutarea unor acte legitimatoare, iar, după moartea
lui Stalin, avea nevoie – măcar pentru ochii atenţi ai Kremlinului – de dovezile, în planul
vizibil al culturii, ale iniţierii unui proces de dedogmatizare şi înnoire. Ele puteau fi
furnizate fie de scriitorii cu un prestigiu incontestabil (de felul supravieţuitorilor Camil
Petrescu, Mihail Sadoveanu, G. Călinescu), fie de tinerii de talent care dăduseră, într-o
măsură convingătoare, probele fidelităţii faţă de noua putere.
Scriitorii au descoperit că Puterea – ce părea fioroasă şi monolitică – deschide undeva
o supapă şi admite o zonă a tranzacţiilor, prin care, cu anume precauţii, se putea câştiga
ceva teren în favoarea literaturii. Atunci s-au deprins primele reguli ale jocului (ca să ne
exprimăm ca atare) cu cenzura-mamă care a fixat limitele „zbenguielii” scriitoriceşti şi
numărul fix al tabuurilor.
Şi cea dintâi regulă învăţată de prozatori a fost aceea că de sub presiunea forţelor de
supraveghere ies, întrucâtva, doar subiectele care nu implică cerinţe partinice de moment.
Şi dacă prezentul era confiscat de aparatul de propagandă şi nu ar fi putut fi niciodată
descris în spiritul adevărului total şi neconcesiv – cel care condiţionează veritabila mare
literatură –, atunci el trebuia evitat. Rămân de abordat subiecte de aproape orice natură,
dar din trecut (mai apropiat – burghezo-moşieresc – sau mai îndepărtat) sau din alte zone
geografice (din afara lagărului socialist).
Se cuveneau evitate temele majore – puternic ideologizate – şi, ca locuri de
desfăşurare a acţiunii, unităţile socialiste cu activitate productivă, unde sălăşluia
avangarda clasei muncitoare şi apăreau conflicte de tip socialist, întrucât totul aici rămâne
sub canonul strict al viziunii partinice. În raport cu temele fierbinţi marcate politic,

acestea erau minore şi, abordate astfel, ofereau oportunitatea unui evazionism suigeneris.
Esenţial era însă că, pentru prima oară în istoria regimului democrat-popular, nu se
mai indica autorilor de texte ce să scrie şi cum să scrie. Ce s-a tipărit în acest răstimp
favorabil (întrerupt, după 1957, de o resurecţie a dogmatismului care a provocat tulburare
şi a pretins eforturi de readaptare) nu depăşea, sub raportul expresiei, nivelul mediu al
prozei realiste interbelice. Ceva din structura de profunzime a acestor cărţi trăda dorinţa
de replică la sărăcia substanţei umane şi la falsificarea ei de către prozele servite
propagandei.
Revoluţia din Ungaria şi schimbarea contextului politic au avut drept consecinţă
resurecţia dogmatismului în cultura română. Partidul a dat semnalul reluării războiului
împotriva rămăşiţelor claselor exploatatoare a intelectualilor care elogiază revoluţia din
Ungaria, modul de viaţă şi cultura occidentală. Un nou val de arestări şi de procese
politice a răspândit spaima în lumea intelectualităţii române, care descoperea că teroarea
politică este imanentă regimului şi nu a dispărut odată cu ieşirea din istorie a lui Stalin.
Intelectuali de prestigiu au căzut victime valului de arestări de la 1958-1959, acuzaţi
de uneltire împotriva ordinii sociale. Unii îşi pierd, pentru o vreme, dreptul de semnătură,
alţii chiar libertatea. În 1958 sunt arestaţi sub acuzaţia de uneltire împotriva regimului un
număr de intelectuali care vor fi judecaţi şi condamnaţi în 1960 (lotul Constantin Noica–
Dinu Pillat, din care făceau parte, printer alţii Nicolae Steinhardt, Alexandru Paleologu,
Vladimir Streinu, Marieta Sadova).361 În 1959, sub îndrumarea lui Leonte Răutu şi
Florian Dănălache, sunt supuşi unei infame şedinţe de „demascare” intelectuali de vârf şi
artişti precum: sculptorul Miliţa Petraşcu, compozitorul Mihail Andricu, criticul de artă
Jacques Costin, doctorul Marius Nasta ş.a. „Vina” lor consta în faptul că ascultaseră
Europa Liberă şi comentaseră între ei aberaţiile politicii PMR. Tot Dănălache a condus la
12 martie 1959 şedinţa de demascare a profesorului D. M. Pippidi de la Facultatea de
Istorie, episod din aceeaşi serie de acte de intimidare. Ele au avut loc şi în provincie, de
pildă la Craiova, unde s-a organizat umilirea în public a altor „foşti”: magistraţi, avocaţi,
moşieri etc. Scopul acestor înscenări dirijate de Leonte Răutu era intimidarea întregii
intelectualităţi române.
Direcţia Generală a Presei şi a Tipăriturilor devine de o vigilenţă morbidă,
comparabilă cu aceea din primii ani comunişti, excizând din textele unor clasici (precum
Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi, Şt. O. Iosif) orice referire la relaţiile noastre cu
vecinul de la Răsărit. Rezultă dintr-o analiză a DGPT că, în 1959, erau socotite
indezirabile: 1) „denigrarea realităţilor noastre economico-sociale”; 2) „manifestările de
naţionalism”; 3) „tendinţele obiectiviste”; 4) „încercările de propagare a misticismului”;
5) „diverse greşeli politice”.
Continuă energic şi bruiajul posturilor de radio occidentale care emiteau în limba
română.

Ca de fiecare dată când partidul „îşi ascute vigilenţa revoluţionară”, se expediază
bibliotecilor din ţară noi instrucţiuni privind fondurile publice de cărţi. Acestea urmau să
se organizeze în fonduri „uzuale”, „documentare” şi „speciale” (un cuvânt neutru care e
destinat să înlocuiască mai vechea „Bibliotecă interzisă” cuprinzând „materiale cu
caracter duşmănos, fascist, antidemocratic, anticomunist, ostil păcii între popoare”).
„Munca politico-ideologică în rândurile intelectualităţii” este intensificată prin toate
mijloacele pe care le controla atent şi eficace conducerea de partid. La al IIi-lea Congres
al său (din vara anului 1960), PMR îşi reîntăreşte hotărârea de a îndruma „întreaga
activitate ideologică, ştiinţifică, culturală şi literar-artistică, pentru ca aceasta să slujească
interesele supreme ale poporului, cauzei construcţiei socialiste”362.
Culoarul câştigat, prin respectarea unui număr fix de tabuuri, de câţiva dintre scriitorii
noştri în perioada destalinizării diversioniste de după 1953 a fost blocat de autorităţi. A
trebuit să se scurgă un număr de ani după Revoluţia din Ungaria şi să se obţină retragerea
diviziilor sovietice de pe teritoriul naţional pentru ca, încet, cu precauţii şi cu concesii de
ambele părţi, să se redeschidă accesul la o literatură cât de cât acceptabilă ca literatură.
Ne apare din ce în ce mai limpede faptul că ceea ce s-a petrecut între 1953–1957 a
avut caracterul unei paranteze istorice. Din raţiune tactice (raţiuni pe care mulţi dintre
staliniştii partidului le vor pune pe seama unei slăbiciuni de moment şi a unei erori
ideologice), s-a făcut concesia acceptării unor cărţi ce păreau concepute cu mulţi ani
înainte de 1948. O dată închisă paranteza, bătălia literaturii cu cenzura a fost reluată de la
cota anului 1953, numai că de acum exista un precedent.
Consecinţe importante pentru literatură are reintroducerea – treptată, cu infinite
precauţii (prefeţe prevenitoare, texte „croşetate”, opere „alese”, adică selecţii orientate
partinic) – în circuitul editorial atât a clasicilor români şi străini, cât şi a unora dintre
scriitorii importanţi care reuşiseră să supravieţuiască terorii primilor ani comunişti.
Prevalându-se de monopolul editării şi având în subordine detaşamentul din ce în ce
mai bine şcolit (şi reciclat din vreme în vreme) al redactorilor de carte, secţiile
propagandei de partid practicau faţă de pocăiţi, de reeducaţi, de reveniţii în literatură şi
mai ales faţă de tinerii debutanţi o politică mai subtilă, în care se combinau „sugestia
prietenească” şi indicarea clară a zonelor tabu.
Propaganda acceptase formula lui „Dă-ne şi nouă ceva şi vezi-ţi de treabă”. O
deplasare notabilă de accent s-a petrecut atunci în conştiinţa artistică şi în orizontul de
aşteptări al scriitorilor tineri, în mentalitatea cenzorilor, a criticilor literari şi chiar a unora
dintre conducătorii politici treziţi pe jumătate din coşmarul stalinist. La sfârşitul ultimului
deceniu roşu, scriitorii învăţaseră să se lase folosiţi de angrenajul propagandistic fără să
mai facă acele concesii oribile (tematice şi stilistice) din anii de început ai regimului,
când, respectând şabloanele, trebuiau să ridice osanale ocupantului sovietic, să mintă
„partinic” cu neruşinare, să renege şi să batjocorească trecutul şi istoria naţională.

De altfel, pe lista de preferinţe a Secţiei de Propagandă a partidului se împuţinaseră
sau dispăruseră, discret, temele prosovietice, cele antiimperiale, ca şi cele care incitau la
ură de clasă. Nu se mai impunea cu violenţă şi severitate scrierea după reţetar, dar se
deschideau, în continuare, toate uşile poeţilor care cântau izbânzile revoluţionare,
şantierele de construcţii, munca avântată, priveliştile României socialiste. Graţie
trecutului lor de executanţi siniştri şi nemiloşi, unii din criticii înregimentaţi şi care
puseseră umărul la demolarea culturii române îşi puteau permite să fie mai puţin
ortodocşi.
De menţionat că există o categorie sui-generis de privilegiaţi de etapă (Eugen
Jebeleanu, Radu Boureanu, Mihai Beniuc, Tiberiu Utan, Corneliu Sturzu etc care s-au
simţit, apoi, frustraţi de cariera rapidă şi spectaculoasă a reprezentanţilor generaţiei ’60.
De ostilitatea lor abia reţinută au profitat organele puterii, care au mizat întotdeauna pe
acest soi de invidie artistică. După nefastul an 1971, ele au făcut din mulţi dintre ei
instrumentele reîndoctrinării ideologice iniţiate de Nicolae Ceauşescu.
Aşadar, dacă în primii ani ai regimului pentru autorităţile comuniste nu trebuia să
existe decât agitatorul-poet, la începutul anilor 1960 ele ar fi dorit ca poetul să fie şi
agitator.
Ca un semn al schimbării ce era pe cale să se producă în plan politic, din 1963,
Uniunea Scriitorilor din România (fondată în martie 1949 ca instrument stalinist de
control al vieţii literare) a reînfiinţat instituţia premiilor literare. Această instituţie o
înlocuia pe aceea a Premiilor de Stat, de care au beneficiat, în deceniul abia scurs, poeţi
ca A. Toma, Dan Deşliu, Mihai Beniuc, Cicerone Theodorescu ori Marcel Breslaşu.
Premiul Uniunii Scriitorilor a fost acordat, în 1963, volumului Aventuri lirice semnat de
Geo Dumitrescu, după o tăcere de 17 ani.
În general vorbind, în epocă, înviorarea unui aer stătut a fost luată drept înnoire.
Încercările fragile de poezie reprezentau, ca şi proza dezideologizată, diversiunea
sugerării normalităţii, proba potenţelor înnoitoare ale literaturii socialiste care, iată, este
viabilă.
Era vremea concesiilor tactice şi propaganda însăşi primise misiunea demonstrării
posibilităţilor reformatoare ale puterii de la Bucureşti. Reeditarea timidă – chiar aşa
trunchiată şi presărată de croşete, cum era – a literaturii clasicilor, readucerea în
conştiinţa publică, când discretă, când vizibilă, a scriitorilor marginalizaţi (cazul Blaga)
sau aflaţi pe vechile liste negre ale anilor 1950, atenuarea exceselor ideologice şi a
atitudinii iritant antiromâneşti a istoriografiei rolleriste a aceloraşi ani 1950, traducerile
din ce în ce mai numeroase (şi nu numai din literatura rusă şi sovietică) erau şi ele semne
ce păreau să anunţe şi să confirme o îmblânzire a regimului.
Oricare au fost consecinţele ulterioare ale acestor mici concesii, toate au fost iniţial
argumentele propagandistice, vicleniile tactice ale unei conduceri politice staliniste,
înfricoşate de a fi înlocuite prin voia teribilă a Marelui Frate.

Etapa relativei liberalizări (1964–1971)
Schimbarea politicii PMR (pregătită discret, dar anunţată oficial prin Declaraţia din
aprilie 1964), precum şi modificarea ordinii priorităţilor propagandei au creat un climat
de creaţie, dacă nu cu totul nou, măcar diferit. În orice caz, a fost accelerat procesul de
dezideologizare a literaturii, început cu puţin timp înainte de câţiva scriitori.
Tendinţa de recuperare a timpului irosit în vremea marii rătăciri realist-socialiste e
mai vizibilă în poezie, unde zilnic se câştigă noi teritorii lirice şi unde modernizarea face
progrese impresionante. Mai lentă, regenerarea prozei a contribuit totuşi decisiv la
restabilirea normalităţii creaţiei artistice în general, la netezirea drumului spre literatura
ca literatură.
Accentul s-a putut deplasa, încet dar sigur, de pe mesajul ideologic pe literaritate şi
pentru că scriitorii nu s-au mai confruntat cu privirea necruţătoare a criticilor de partid.
Puterea acestora a scăpătat şi chiar din rândul lor se recrutează câţiva dintre adepţii
individualităţii creatoare, a varietăţii formulelor şi a lărgirii sferei realismului.
Cei care au virat spre literatură, favorizând desprinderea de realismul socialist şi
redeschiderea culoarului creaţiei veritabile, s-au putut prevala de unele pasaje ale tezelor
marxist-leniniste bune la orice (la bine şi la rău). Dar şi dacă ar fi folosit aceleaşi teze în
sens interdictiv, ca până atunci (şi au fost destule tentative), consecinţele ar fi fost nule
sau, în orice caz, nu ar mai fi atras după ele măsuri punitive. Vremea presiunilor
administrative trecuse şi scriitorii au băgat de seamă că, oricât ar lătra câinii de pază ai
regimului, fiinţa lor, fizic vorbind, nu mai era ameninţată grav.
Procesul desovietizării vieţii politice şi a societăţii româneşti a favorizat o modificare
sensibilă a atitudinii statului comunist faţă de libertatea de expresie. Din 1964, fondurile
speciale şi cele documentare de carte au devenit accesibile, posturile de radio occidentale
cu programe în limba română nu au mai fost bruiate. Instituţiile de cultură încurajează
creaţia naţională şi câţiva din scriitorii expatriaţi devin accesibili publicului. Teatrul de
Comedie din Bucureşti montează, în 1965, piesa Rinocerii de Eugen Ionescu. Cenzorii
devin mai toleranţi, dar cenzura preventivă continuă să se exercite.
De două terori părea că au scăpat scriitorii la începutul deceniului: de obligativitatea
temelor majore şi de glasul jupiterian al criticii. Nimic din toate acestea nu ar fi avut loc
şi nici schimbarea nu ar fi fost posibilă dacă evenimente politice majore nu ar fi
determinat partidul să deschidă supapele şi să reducă presiunea nimicitoare a ideologiei.
Consecinţele Declaraţiei din aprilie 1964 dovedesc că nu uzarea modelelor sau
schimbarea generaţiilor (în sens biologic) au determinat cursul literaturii scrise după
1948, ci evenimentele politice cu urmări în plan ideologic. 1948, 1964 şi 1971 sunt datele
cheie, momentele cruciale ale istoriei literare. Indiferent de vârsta lor sau de direcţia pe
care consideră că o reprezintă, scriitorii răspund, deliberat sau nu, provocărilor factorului
politic într-un mod care le organizează destinul literar.

Viclenii culturnici ai partidului nu au putut să prevadă consecinţele „nevinovatelor”
libertăţi permise pentru sugerarea „dezgheţului” şi a normalităţii. Ce s-a întâmplat cu
sistemele totalitare închise care au executat minuscule deschideri tactice363, în numele
unei strategii de durată, a avut loc, în mic, şi în cadrul restrâns al subsistemului literar. În
chiar spiritul „dialecticii” lor de partid, după o vreme, strategia avută în vedere a fost
măcinată şi fatalmente compromisă de către aparent neînsemnatele concesii tactice.
Pe nesimţite, în mai puţin de un cincinal, literatura scrisă în deceniul 6 a început să
pară uşor ridicolă şi, de la un moment, chiar oribilă. Pentru că trebuia distrus cultul, încă
puternic, al predecesorului, Nicolae Ceauşescu a favorizat tendinţa de schimbare a
mentalităţii artistice şi a codului estetic, care a transformat şi literatura dejistă în termenul
negativ al comparaţiei şi, până la urmă, într-un vis urât.
Între 1965-1971 a existat un răstimp în care, spre deosebire de oricare alt loc din Est,
în România s-ar fi putut publica lucruri realmente îndrăzneţe, dacă sertarele scriitorilor nu
ar fi fost aproape goale, ca şi în 1990. „Tânărul” secretar-general miza din ce în ce mai
tare pe cartea „democratizării” şi a naţionalismului, trudea la alcătuirea portretului său
luminos; intelectualii se lăsau înşelaţi, Occidentul nu mai puţin.
Proza se străduia să se întremeze, fie reluând, fie adoptând şi adâncind, după puteri,
creaţia interbelică, fie reluând şi adaptând superficial, la repezeală, inovaţiile, deja
perimate, ale „noului roman” francez, în spiritul tradiţiei noastre de „progres prin
imitaţie”. Poezia făcea marile ei experienţe şi profita, ca niciodată în istoria genului, de
acest răgaz în care a fost înregistrat un număr incredibil de debutanţi. Pentru regim, ei
erau nebunii inofensivi.
O contribuţie importantă la această efervescenţă poetică au avut-o cele câteva
cenacluri de epocă, între care trebuie menţionat cel condus de poetul Miron Radu
Paraschivescu „Luceafărul”. Numele unor viitori mari poeţi apar pentru prima oară în
revista „Steaua”, în revista „Povestea vorbei”, editată de acelaşi M.R. Paraschivescu (în
chip de supliment al revistei „Ramuri” din Craiova) şi, de la o vreme, în revista
„Echinox” de la Cluj. Colecţia Luceafărul (apărută mai întâi la Editura pentru Literatură,
apoi la Editura Tineretului) va fi locul unde cele mai multe talente poetice îşi vor publica
primul lor volum.
Noua generaţie de critici reuşise să creeze – fapt extrem de important – un curent de
opinie estetizant. Şi, cum se va dovedi nu după mult timp (1971), ireversibil estetizant.
Ceea ce i-ar putea uimi pe tinerii de astăzi interesaţi de fenomenul „literaturii sub
comunism” este faptul că mulţi dintre scriitorii de care s-a servit propaganda până la
ultima clipă a regimului nu au resimţit ca pe un moment excepţional al destinului
literaturii române şi ca pe o descătuşare hotărârea partidului de a nu-i mai constrânge pe
scriitori să se supună schemelor realismului socialist. Învăţaţi să se folosească de soluţii
narative, de conflicte şi de teme prescrise de sus, ei s-au pomenit, în jurul anului 1964,
într-un anumit climat de libertate care îi obliga să deprindă reguli noi de supravieţuire sau
să aştepte alte comenzi şi alte reţete.

A apărut, însă, după moartea lui Gheorghiu-Dej (1965) şi preluarea puterii de către
Nicolae Ceauşescu, o oportunitate care i-a interesat, într-un fel sau altul, şi pe scriitorii
aserviţi, ca şi pe aceia de bună-credinţă. E vorba de denunţarea, în cadrul câtorva plenare
ale partidului, a abuzurilor comise în regimul dejist şi, în consecinţă, de întredeschiderea
unei portiţe spre dezvăluirea adevărurilor crude ale „obsedantului deceniu”.
După 1966 s-au ivit condiţiile naşterii unei specii de proză care doar în regimurile
totalitare şi doar în anumite momente ale lor poate fi întâlnită: proza de dezvăluire cu
accente justiţiare.
E limpede că ambiţia lui Ceauşescu de a se desprinde de trecut şi de a îngropa sub
oroare cultul lui Dej a făcut posibile accesul la o nouă temă şi deschiderea unui nou
culoar pentru prozatorii români. Ceea ce se întâmplase după moartea lui Stalin, când
scriitorii dobândiseră dreptul de a scrie „cu artă” (caricatural, sarcastic, grotesc, dar
artistic) şi fără prea mari distorsiuni ideologice despre oamenii şi întâmplările trecutului
burghezo-moşieresc, se repeta la jumătatea anilor 1960 cu timpurile „revolute” ale
colectivizării forţate şi ale abuzurilor aparatului de represiune.
Un gest tipic comunist şi de o speţă jalnică (doborârea cultului defunctului conducător
de către noul conducător avid de putere şi în căutare de aderenţi) a fost interpretat de
intelectualii români ca semnul apariţiei unei conjuncturi politice norocoase. Părea un
îndemn la eliberarea de trecut, de minciună şi de frică şi foarte mulţi scriitori au crezut
într-o schimbare radicală a climatului. Anotimpul spaimelor care durase 15 ani lăsa locul
unei zodii luminoase, eliberatoare de energii şi guvernate de speranţa unor şi mai
profunde schimbări. De aceea scriitorii au creat, câţiva ani buni după 1965, sub fantasma
libertăţii, ca şi cum nimic nu ar mai fi putut stăvili avântul creaţiei, mersul literaturii spre
ea însăşi.
Numărul neobişnuit de mare şi în creştere al simpatizanţilor nu a trecut neobservat de
Ceauşescu şi, o vreme, acesta a căutat să nu-i contrarieze prin gesturi care să inhibe
aspiraţiile şi comportamentul lor optimist. Diversiunea sugerării normalităţii printr-o
creaţie artistică de înaltă factură şi racordată la mişcarea literară europeană a prins însă
bine ambelor părţi şi, până la urmă, mai câştigaţi au fost scriitorii. Ei au obţinut atunci
drepturi importante şi au întemeiat avanposturi pe care acelaşi „om providenţial”, după
declanşarea revoluţiei lui culturale dâmboviţene, nu a reuşit să le mai doboare.
Frica paralizează şi după 1964, parţial, funcţiile scriitoriceşti şi impulsul revelaţiei
totale este adesea deturnat spre adevărul mărunt şi inofensiv ori este încetinit şi relativizat
prin interferări de voci narative contradictorii. De altfel, o parte din temele ideologice mai
vechi – supuse unor nuanţări, unor transfuzii şi unor operaţii chirurgicale – au rămas în
circulaţie şi niciodată nu au fost abandonate de autorităţi, oricât de puţină atenţie au trezit
criticilor de prestigiu.
Există însă două domenii în care proza serveşte în chip direct, fără ambiguitate,
comenzii sociale, politicii de moment a partidului. E vorba, întâi, de tema luptei dintre
vechi şi nou din întreprinderile socialiste (cu precădere uzinale, întrucât ţara se afla în

plin proces de industrializare forţată). Vechile atitudini reportericeşti câştigate în timp de
scriitorii realist-socialişti reciclaţi, cât şi uşurinţa lor de a adapta o schemă narativă cu
efect sigur la „organe” au făcut să se ivească un număr uluitor de variante pe aceeaşi temă
„constructivă”, educativă, optimistă. Este în fond, o recondiţionare a schemei narative de
la sfârşitul anilor ’50 prin reajustarea conflictului bine – rău în bine – mai puţin bine.
Cei mai abili în dozarea „conflictelor” şi în aplicarea unor asemenea trucuri de efect
minor au fost, printre alţii, Al. Simion, Petre Sălcudeanu, Corneliu Leu, Platon Pardău,
Vasile Băran, Corneliu Ştefanache, Mircea Radu Iacoban. Trebuie menţionat, în mod
special, Dumitru Popescu – personaj atotputernic din aparatul propagandei, care a
orchestrat naşterea cultului deşănţat al personalităţii lui Ceauşescu. De la un moment
anume al carierei sale de politruc, Dumitru Popescu (supranumit de scriitori „PopescuDumnezeu”) a început să arate cum trebuie scrisă literatura, dând la iveală câteva
plicticoase eseuri romaneşti dilematice pe tema exercitării puterii în comunism.
În privinţa poeziei, lucrurile au evoluat şi mai rău, adică sub aşteptările secţiilor de
propagandă, care au pierdut controlul asupra autorilor importanţi şi nu au putut opri
procesul de eliberare de orice urmă de dogmatism şi de configurare a autonomiei
spaţiului liric. Tema eroului conducător, tema gloriei partidului şi a cuceririlor
socialismului – abordate în silă, prin şantaj sau de către grafomanii de serviciu – nu vor
reuşi să se reinstaureze în aria literaturii, unde nu mai erau obligatorii şi exclusive, ca în
anii 1950. Temele acestea supravieţuiau în regim de derivă.
Trebuie spus că, în chiar răstimpul radios 1965-1971, în care scriitorii respirau
uşuraţi, mirându-se de câtă consideraţie, de câte avantaje şi de câte libertăţi au parte, ei se
aflau în serviciul unei propagande care îşi schimbase obiectivul tactic. Scriitorii, prin
creaţia lor „descătuşată”, „plină de avânt”, erau desemnaţi să dovedească tuturor
denigratorilor posibili, celor ce nu credeau în experienţa primăverii româneşti, „bogăţia
stilurilor”, proprie socialismului nostru iniţiat şi orientat de un om plin de bunăvoinţă,
atent şi înţelept, decis să rupă cu erorile trecutului şi pe care numai presiunea rusească îl
împiedică să ducă „pe noi culmi” binele general.
Când etapa de consolidare a puterii personale se va fi încheiat, scriitorii vor avea
dovada că rolul pe care îl rezervase pentru ei propaganda luase sfârşit: li se va aduce
aminte, cu brutalitate, că nu puteau aspira a fi mai mult decât au fost destinaţi să fie şi în
1950.
Primele semne ale unei schimbări derutante în atitudinea partidului apar în 1967, când
au fost „topite” 60 000 de exemplare din Antologia poeziei moderne elaborată de Nicolae
Manolescu, pe motivul introducerii în circuit a unor poeţi de dreapta neagreaţi de regim
(Radu Gyr, Nichifor Crainic) sau trăind în străinătate (Horia Stamatu, Ştefan Baciu).
Directorul Editurii pentru Literatură, Ion Bănuţă, fost ilegalist, întemniţat înainte de 1944,
a fost sancţionat şi transferat la o revistă, Mihai Şora, răspunzător de BPT, a fost destituit
şi, de asemenea, redactorul Ion Acsan a fost mutat într-un post insignifiant.

Vigilenţa sporeşte şi din pricina descentralizării presei prin apariţia cotidianelor
judeţene (de partid), care a solicitat sporirea numărului de cenzori. Se practică mai ales
cenzura preventivă şi cenzorii se specializează pe domenii (televiziune, radio, filme,
teatre etc).
Se interzice, în 1970, filmul lui Lucian Pintilie – Reconstituirea, care „pune într-o
lumină defavorabilă anumite organe de stat”. Iar piesa lui Iosif Naghiu – Gluga pe ochi e
scoasă după 60 de reprezentaţii de la Teatrul Bulandra pentru un „Cristos a înviat”
pronunţat de doi actori pe scenă. Era preludiul întâmplărilor dramatice din 1971.
Etapa naţionalismului comunist şi a izolaţionismului ceauşist
Tezele din iulie 1971 au reprezentat semnalul declanşării unui proces de
redogmatizare a literaturii române, al doilea după cel ce a succedat Revoluţiei maghiare.
Pentru intelectuali, schimbarea bruscă a politicii culturale a partidului chiar în momentul
încercării de desovietizare a României, de desprindere a ei din cleştele ucigaş al lagărului
socialist, a însemnat un şoc, dar şi un moment al adevărului. Câţiva au înţeles imediat,
alţii s-au prefăcut că înţeleg şi cei mai mulţi au întârziat cu bunăştiinţă să înţeleagă că
trăiesc, totuşi, într-un regim comunist şi că dreptul la identitatea naţională nu era acelaşi
lucru cu accesul la libertate.
Climatul de creaţie s-a înăsprit în chip simţitor, iar printre scriitori s-a răspândit
psihoza revenirii realismului socialist. Temerile au fost întreţinute de mişcările de cadre
efectuate imediat de Ceauşescu pentru îmbunătăţirea „compoziţiei de clasă” şi reluarea,
de câteva ori, a asaltului ideologic în câteva noi plenare şi întâlniri cu activul de partid. În
1974, tezele păreau a fi prins contur teoretic, iar „ideile” conducătorului a se fi instalat
temeinic în conştiinţa scriitoricească şi în mentalitatea publică.
În 1974, e adoptată Legea presei din RSR prin care se precizează condiţiile în care pot
să îşi desfăşoare activitatea instituţiile de presă, aflate, toate, sub conducerea PCR.
Statutul presei – de instrument al propagandei oficiale şi cel al ziaristului – de activist al
partidului (asimilat propagandistului) au fost reconfirmate prin programul PCR, adoptat
în 1975, potrivit căruia, „presa şi radioteleviziunea trebuie să promoveze neabătut,
permanent, concepţia înaintată a partidului despre lume şi viaţă, să combată cu fermitate
concepţiile străine, idealiste, retrograde, să răspândească cunoştinţele ştiinţifice despre
natură şi societate…”364 etc.
Unor categorii importante de intelectuali li se solicită, în 1975, depunerea unui
jurământ de fidelitate faţă de partid.
Au fost retrase din circulaţia publică lucrările şi numele scriitorilor români şi străini
care contraveneau politicii oficiale sau aleseseră calea exilului (de exemplu Petru
Popescu, Dumitru Ţepeneag etc). Au fost scoase în grabă, din sălile de expoziţie,
tablourile celor plecaţi, iar lucrările cu tematică religioasă şi nudurile nu au mai fost
admise. În general vorbind, expoziţiile, chiar aprobate anterior, sunt vizitate de echipe de
la Ministerul Culturii şi de la Securitate, care dau indicaţii şi impun schimbări.

Şi spectacolele de teatru sunt supuse acestui soi de „vizionări”. În 1972, piesa
Revizorul montată de Lucian Pintilie la Teatrul Bulandra (al cărui director era Liviu
Ciulei) a fost interzisă după trei reprezentaţii, din pricina asemănării – puse în evidenţă de
regizor – a moravurilor din Rusia ţaristă cu cele din societatea ceauşistă. Este demisă şi
întreaga conducere administrativă a teatrului (inclusiv secretarul de partid şi protagonistul
spectacolului, Toma Caragiu). Liviu Ciulei şi Lucian Pintilie vor lua curând calea
străinătăţii.
Numeroase mărturii atestă intervenţiile directe ale membrilor familiei Ceauşescu în
realizarea unor programe de televiziune sau a unor filme şi chiar în cenzurarea unor ştiri
de presă.
Paradoxal, semnalul înăspririi controlului asupra culturii a fost gestul desfiinţării
oficiale, în 1977, de către Ceauşescu a instituţiei cenzurii (Comitetul pentru presă şi
tipărituri), fapt ridicat în slăvi de propagandă. Realitatea era cu totul alta: în schemele de
personal ale judeţenelor de partid au apărut imediat posturi noi ocupate de funcţionari
care cenzurau cărţi şi publicaţii, fiecare revistă s-a transformat în oficină de cenzură.
Fiecare editură avea acum un cenzor în redacţie; fiecare redactor-şef se străduia să fie
cât mai atent pentru a nu avea probleme cu Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, ori
şi mai rău, cu Secţia de Presă a Comitetului Central. Securitatea însăşi veghea să nu se
scrie şi să nu se difuzeze „lucrări necorespunzătoare”, având şi sub urmărire directă un
număr impresionant de scriitori, editori şi ziarişti.
Exista în edituri şi un sistem al referatelor externe (solicitate unor specialişti din
domeniu care erau astfel coresponsabilizaţi la actul editării). Nu o dată respingerea unui
manuscris avea drept consecinţă intrarea autorului în vizorul organelor de securitate.
Negocierile cu redactorul de carte durau luni şi ani şi se soldau cu modificări serioase de
text.
Forme aberante de control erau puse în mişcare când ştirile, informaţiile sau textele
de proslăvire îl aveau în vedere pe conducător. Fotografiile dictatorului erau retuşate şi
falsificate, numele lui nu mai putea fi despărţit în silabe, orice greşeală de tipar în textele
unde se vorbea despre el era sancţionată sever. De asemenea, din martie 1981, materialele
ce se refereau la persoanele din conducerea de partid şi la şefi de instituţii centrale
trebuiau vizate la secţia de Propagandă şi Presă a CC al PCR, acelaşi regim avându-l şi
editorialele.
După Congresul scriitorilor din 1981 (unde luările de cuvânt au căpătat viguroase
accente anticeauşiste), restricţiilor de publicare obişnuite li s-au adăugat altele, care au
provocat stupefacţie. Fotografiile scriitorilor nu mai aveau voie să apară pe coperţile
propriilor cărţi. De altfel, ca o consecinţă a atitudinii critice tot mai clare din Consiliul
USR de după 1977 şi 1981, organismul de conducere al Uniunii nu a mai fost convocat şi
nici conferinţele naţionale, ce trebuiau să aibă loc la patru ani, n-au mai fost ţinute.

În martie 1982 e retrasă de la vânzare revista Tribuna, din cauza unor poezii semnate
de Ileana Mălăncioiu (aflate şi în volumul Linia vieţii, care a fost întors din tipografie şi
cenzurat în trei etape succesive). Şeful secţiei de poezie, Victor Felea, a fost schimbat din
funcţie, iar autoarea a intrat în atenţia Securităţii.
Un mare scandal a provocat publicarea la sfârşitul anului 1985, de către Ana
Blandiana, a unui grupaj de poezii cu caracter subversiv în revista Amfiteatru: câţiva
redactori au fost penalizaţi, redactorul-şef (Stelian Moţiu) a fost mutat la altă redacţie, iar
autoarea a pierdut dreptul la semnătură. Ana Blandiana va recidiva în 1988, când, într-o
carte „nevinovată” pentru copii, introduce ca personaj (în poezia O vedetă de pe strada
mea) pe motanul Arpagic, în care toată lumea – forurile deopotrivă – a văzut pe dictator:
autoarei i se interzice sine die dreptul la semnătură, iar cărţile ei sunt scoase din
biblioteci. Numărul 4-5-6 /1985 al revistei Secolul 20 a fost blocat în tipografie din
pricina reproducerii unui tablou de Horia Bernea şi a mai multor poze color socotite a
avea un caracter religios. Din aceeaşi revistă, atent supravegheată de-a lungul timpului de
organe, vor fi eliminate numeroase texte, inclusiv grupajul consacrat lui Boris Pasternak
(în aprilie 1989). În 1982 şi 1983, prin câteva decizii ale Consiliului Culturii, sunt scoase
din biblioteci toate lucrările despre yoga şi alte numeroase cărţi semnate de peste 30 de
scriitori. După ce devenise cunoscută prin tipărirea unui număr mare de texte inedite sau
uitate, colecţia Restituiri a Editurii Dacia, coordonată de istoricul literar Mircea Zaciu,
este desfiinţată în 1985, an în care i se interzice dreptul de a publica scriitoarei Herta
Müller (nevoită apoi să emigreze). Numărul 2/1989 al revistei Viaţa românească va fi
topit, întrucât făcuse loc unui fragment din Jurnalul de idei al lui Constantin Noica, unor
referiri la eseistica lui Cioran şi unor pagini dintr-un roman de Ana Blandiana. Retrase
sau topite au fost volumul lui Ion Negoiţescu Lampa lui Aladin şi romanul Balanţa de Ion
Băieşu (pentru felul cum era interpretat procesul colectivizării).
Teatrele şi studioul de filme, casa de discuri, filarmonicele şi operele şi-au desfăşurat
activitatea sub un control politic riguros. Dramaturgii au fost clasificaţi în „absolut
interzişi”, „interzişi parţial” şi „neinterzişi” (dar pentru care exista recomandarea de a nu
fi jucaţi sau de a fi jucaţi rar şi la ore imposibile). Vizionate succesiv de echipe de
„tovarăşi cu munci de răspundere”, piesele ajungeau de nerecunoscut. Scenariile de film
erau discutate şi negociate luni şi ani la rând, iar rezultatele erau adesea dezamăgitoare
din pricina numărului foarte mare de cedări şi de compromisuri. Au fost interzise filmele
Carnaval şi De ce trag clopotele, Mitică? (Lucian Pintilie), Faleze de nisip (Dan Piţa),
Sezonul pescăruşilor (N. Opriţescu), Iacob, iar altele au fost oprite până la acceptarea
modificărilor.
Pe măsură ce ne apropiem de anul Revoluţiei şi atmosfera politică se deteriorează,
iniţiativele instituţiilor mascate ale cenzurii sporesc, preschimbând cultura română într-un
tărâm al absurdului: nu se mai publică nimic din ceea ce ar putea deveni subiect
interpretabil; creşte numărul sintagmelor tabu (socotite drept aluzive la adresa cuplului
prezidenţial); cuvinte precum „întuneric”, „frig”, „foame”, „moş”, „babă”, „moarte”,
„cruce”, „preot”, „frică”, „portocale”, „banane”, „cafea” dispar din programele de
televiziune şi din cărţile de versuri etc.

Ce e mai grav este faptul că omniprezenţa cenzurii şi felul drastic în care s-a aplicat
ea au generat două fenomene cu consecinţe serioase asupra creaţiei artistice. Pe de o
parte, a apărut tentaţia autocenzurării, fenomen care a viciat conştiinţele şi a făcut ca
artiştii înzestraţi cu talent să renunţe (pentru a se vedea publicaţi) la sinceritatea absolută
fără de care nu se iveşte marea creaţie. Pe de altă parte, s-a activat dorinţa scriitorilor de a
face din cititor un complice şi de a-i da acestuia satisfacţii morale prin fraze, expresii,
construcţii parabolice care trimiteau la mizeria din jur şi la inepţiile clanului ceauşist.
Constatând că mesajul lor, oricât de învăluit, este perceput ca o mică, dar izbăvitoare
răzbunare pe mizeria vieţii şi pe minciuna zilnică, scriitorii au plusat, urmărind efectul
imediat şi succesul. Dorinţa de a nu pierde avantajele – câte erau – ale statutului oficial
de scriitor, dar de a depune totuşi mărturie spre a fi văzut şi admirat a jucat un renghi
literaţilor. Literatura care a luat astfel naştere şi care recurgea la şopârle şi la limbajul
criptic, esopic ori aluziv nu este viabilă şi asta s-a văzut imediat după Revoluţie, când a
fost cu totul – şi foarte repede – uitată.
Creatorii de artă şi de literatură din această perioadă de reîndoctrinare ideologică şi de
înăsprire a climatului cultural nu au avut de suferit numai din pricina acestor interdicţii de
publicare şi a acestor forme aberante de cenzură. Ceauşescu nu a acţionat numai în sens
interdictiv, încercând să stăvilească dorinţa de normalitate şi de libertate a creatorilor. El
a pus mare preţ pe capacitatea propagandei de a schimba, prin iluzii optice, faţa lumii. Va
exploata, fără preget şi cu mare abilitate, disponibilităţile – ce păreau încă mari – ale
mitului patriei primejduite365 şi ale mitului complotului malefic (care putea fi al străinilor,
dar şi al intelectualilor „rupţi de popor”, vânduţi) de care s-a servit până la capătul
domniei şi ori de câte ori a fost nevoie, ca de o mască de oxigen.
Responsabilii cu propaganda PCR au recurs cu succes şi la puterea de înrâurire a
miturilor respectabilităţii izvorâte din complexele noastre istorice. Ea a favorizat
răspândirea, chiar de către istorici importanţi, a unor clişee istoriografice asigurătoare,
răscumpărătoare (aparţinând vastei categorii a iluzionărilor şi exagerărilor pioase), a
sprijinit, prin toate mijloacele, tendinţa de eroizare şi de tabuizare agresivă. Măgulirea
orgoliului naţional a funcţionat şi ca un narcotic. Spre a fi uitat prezentul şi viitorul,
reperele istoriei (începând cu Burebista), momentele notabile ale trecutului (mai ales cele
legate de înfruntarea celor care au dorit să ne cotropească) au fost supralicitate prin toate
mijloacele posibile şi totdeauna avându-l în vedere pe străinul care este sau duşman prin
intenţie sau inferior, prin ţinută morală şi nivel al isteţimii.
Aceiaşi responsabili i-au încurajat pe literaţii care aveau obsesia superiorităţii
creaţiilor noastre în raport cu cele ale străinilor. Conceptul literar de protocronism –
introdus de reputatul istoric literar Edgar Papu – a fost exploatat în sensul dorit de
culturnici, de scriitorii şi istoricii literari puşi în slujba regimului. Născut din ceauşism şi
crescut din drojdia orgoliului naţional, protocronismul năştea, la rândul lui, ceauşism.
Protocronismul a constituit însă o miză importantă a propagandei din clipa în care s-a
văzut limpede că poezia şi proza nu mai pot fi controlate şi nici măcar deturnate prin
diversiuni de tot felul. Dacă-l analizăm din direcţia ţelurilor propagandei (care vor fi
legate mereu de consolidarea puterii politice), suntem în măsură să observăm că a fost o

încercare de alterare, de anemiere, de escamotare şi de dezorientare a spiritului critic,
acesta constituind veritabilul mare pericol pentru orice regim totalitar.
Protocronismul a născut controverse şi i-a obligat pe oamenii de litere, care nu-şi
pierduseră cu totul simţul măsurii, să riposteze şi să-şi consume energiile pentru a
respinge delicat – spre a nu trezi furia idolatorilor români de toate nuanţele – acest tip de
aberaţii. Aberaţiile continuau să fie rostite şi după ce stârniseră hohote de râs printre
intelectualii de bun-simţ, care nu puteau pricepe raţionamentul prin care Eminescu devine
precursor al marxismului şi al celor mai noi teoreme matematice, iar Paul Anghel un
prozator universal superior lui Tolstoi. De aceea, considerăm că teza protocronistă, ca şi
tendinţele naiv-protocroniste, au fost adoptate atât de aparatul diversionist al puterii, cât
şi de cel propriu-zis propagandistic, interesat de izolarea României prin crearea
sentimentului că nu avem nevoie de nimeni şi de nimic în afara zidurilor Cetăţii asediate,
pentru că, oricum, trăim în glorie şi în măreţie. Sub aparenţa recuperării şi slăvirii
trecutului se ascunde, fireşte, o uriaşă manipulare având ca scop legitimarea lui
Ceauşescu, ultimul din seria măreaţă a marilor conducători demni de istoria Patriei.
Această demagogie naţionalistă neruşinată şi – pentru mulţi intelectuali – comică şi
grotescă, fiind revărsată zi de zi peste o populaţie în genere prost informată şi cu un nivel
de educaţie redus, a reuşit să creeze mentalitate. Mitologia de acest tip a precedat vremii
dictatorului şi i-a supravieţuit.
Regimul autoritar al clanului Ceauşescu dădea însă semne de şubrezire la începutul
anilor 1980, căci drogul dârzeniei şi al demnităţii naţionale nu ţine loc de foame şi de
frig. Pe fondul nemulţumirii populare, al ostilităţii elitei intelectuale – neîntrerupt şi inutil
agresate –, au apărut, la sfârşitul anilor ’70, primele manifestări cu caracter de disidenţă
sau de împotrivire (cazul Goma, sindicatul liber SLOMR, revolta minerilor de la
Petroşani; mai târziu, cazul Dorin Tudoran, atitudinile publice ale Doinei Cornea şi ale
lui Mircea Dinescu).
Un mare ecou internaţional a avut „cazul Goma”. Încă din 1970, ca urmare a criticilor
repetate aduse regimului, lui Paul Goma (care fusese arestat şi condamnat la doi ani de
închisoare după Revoluţia din Ungaria) i se interzice să mai publice. Scriitorul îşi va
trimite manuscrisul romanului Ostinato în Occident, unde acesta apare în traducere
germană în 1971, la Târgul Internaţional de Carte de la Frankfurt. Drept urmare, România
îşi retrage delegaţia oficială şi cazul ia proporţii internaţionale. În 1977, Paul Goma
redactează o scrisoare rechizitoriu adresată lui Nicolae Ceauşescu, document pe care îl
vor mai semna, din păcate, doar Ion Vianu şi Ion Negoiţescu. Arestat, scriitorul va fi apoi
obligat, în acelaşi an, să se expatrieze. În Franţa va desfăşura o impresionantă activitate
anticomunistă prin articole, scrisori deschise, numeroase interviuri, fragmente de proză
difuzate la postul Radio Europa Liberă, unde a fost sprijinit de scriitorii Monica
Lovinescu şi Virgil Ierunca, realizatorii unor emisiuni de o extraordinară audienţă, care
au devenit periculoase pentru stabilitatea regimului. Paul Goma (ca şi alţi redactori ai
postului, între care şi Monica Lovinescu) a fost de mai multe ori ţinta unor atentate puse
la cale de agenţi ai Securităţii.

Pentru a-i îndepărta cu orice preţ – în plan politic – de bătălia contemporană în jurul
libertăţii şi – în plan artistic – de realismul revelator şi de orice altă modalitate aptă să
fisureze şi mai adânc fundamentele regimului şi aşa fisurat şi bolnav, aparatul
propagandistic a impus, cu severitate şi obstinaţie, tuturor editurilor, ziarelor,
radioteleviziunii, cenaclurilor judeţene şi orăşeneşti obligaţia promovării poeziei
patriotice, în care autorităţile includeau şi tema slăvirii conducătorului. Pe măsură ce
totul se degrada în jur şi România era părăsită ca un meleag unde bântuie ciuma, tonul
solicitărilor devenea mai ameninţător.
Era vorba, de această dată, de o temă propagandistică de rutină (similară celei
închinate luptei pentru pace sau partidului), aptă să consume energiile, să dea speranţă şi
un soi de nimb grafomanilor, neruşinaţilor, impostorilor şi rataţilor. Trebuia pur şi simplu
cântată patria, înţeleasă într-un sens abstract şi ideal, pentru a nu fi tulburată cumva
conştiinţa creatorilor. Citite astăzi, asemenea texte ne uimesc prin viteza cu care autorii
lor intuiesc simbolurile şi situaţiile poetice favorabile, găsesc tonul şi gesticulaţia
adecvată şi îşi păstrează până la capăt ţinuta lor impecabilă. Se răscumpără, astfel, ceva
din nimicnicia faptei, nu însă şi semnificaţia ei criminală: un atentat reuşit asupra mitului
patriei, cu prelungirea agoniei acestuia şi fisurarea, prin rezonanţă, a tuturor celorlalte
mituri care asigură stabilitatea fiinţei naţionale: credinţa, onoarea, demnitatea.
Pentru ca mitul patriei primejduite să continue să iradieze conştiinţele, să-şi
prelungească puterea de înrâurire şi de coagulare după ce excesele au devenit obositoare
şi criza regimului evidentă, puterea a mizat pe ştirile teribile lansate din vreme în vreme,
făcând apel la intoxicare, la alarme inutile şi perpetue. De la un punct anume, nici acestea
nu vor mai avea efect. Sufocată sub maldărul de clişee, căzută, la sfârşitul anilor 1970, la
nivelul jalnic de exigenţă, de deziderat propagandistic (susţinut administrativ cu ajutorul
eternelor, mereu eficacelor pârghii editoriale), tema patriei va cunoaşte câteva tentative
de reanimare. Una dintre acestea a reprezentat-o festivalul naţional Cântarea României,
în cadrul căruia grupuri bine alcătuite de scriitori făceau deplasări şi-şi citeau creaţiile în
mijlocul „oamenilor muncii”. Iniţiat de o conducere politică din ce în ce mai antipatizată,
acest „festival naţional” a legalizat, în fond, decesul fervorii patriotice şi a lăsat o lespede
nemeritat de grea peste această temă poetică, făcând-o să-şi piardă atributul de subiect
liric. Motivul real al înfiinţării festivalului a fost promovarea artiştilor „populari” şi
înlocuirea artei culte cu arta populară, singura care, în viziunea conducătorului, ar fi
trebuit sprijinită.
Cel ce se substituise partidului şi se identificase cu ţara aceea jinduită, binecuvântată,
demnă de toate superlativele imaginabile, şi-a găsit un instrument excepţional de
fortificare a puterii în persoana lui Adrian Păunescu, poet relativ tânăr, de un talent
incontestabil şi care, la prima vedere, nu se număra printre cei uşor de manevrat. Pentru
că şi-a dorit ca poezia lui să mişte sufletele şi să agite mulţimile, acest poet a recurs, cu
sau fără ştiinţă, la o bună parte din vicleniile stilistice ale poeziei agitatorice a primilor
ani de comunism. El a apelat constant la fondul primitiv emoţional al cititorilor, la
şantajul sentimental, la setul infailibil de trucuri lacrimogene, ferindu-se însă să dea
poeziei sensul negator şi înverşunarea anilor 1950. Adrian Păunescu a reuşit – cu
argumente pe care le bănuim – să obţină aprobarea clanului Ceauşescu pentru ca cenaclul

revistei „Flacăra” să se transforme într-o manifestare grandioasă şi, mai apoi, într-un
spectacol itinerant (televizat), cu zeci de recitatori, interpreţi, cântăreţi, mişcându-se, toţi,
fără şovăire, la comandă, ca vrăjiţi de bagheta lui magică. La rândul lor, tinerii spectatori
cărora li se adresa – în săli, în pieţe sau pe stadioane – intrau într-un soi de bizară
frenezie. Li se părea că, faţă de atmosfera sumbră în care erau obişnuiţi să trăiască,
participă la un eveniment epocal, la un moment astral.
Cenaclul a început în curând să semene, prin rânduială şi gestică, cu săvârşirea unui
ritual: modelul religios pare a fi indispensabil propagandei totalitare când vrea să aibă
succes. Poetul nu uita, însă, niciodată să amintească tuturor celor încântaţi de ce văd şi de
ce simt că datorează Conducătorului suprem – care vorbeşte prin gura lui – supunere şi
iubire, căci numai El le poate asigura, în vremurile acelea tulburi şi în colţul acesta de
lume, liniştea şi stabilitatea. Nimeni nu a făcut un mai mare serviciu propagandei şi
regimului lui Ceauşescu. Acest scriitor, prin acţiunile lui, prin personalitatea lui care
fascina şi descumpănea, a prelungit existenţa comunismului naţionalist-ceauşist,
precizându-i, cristalizându-i şi întrupându-i doctrina. În schimbul serviciului făcut
conducătorului, Adrian Păunescu – un nume pe buzele tuturor – a devenit indispensabil şi
puternic în ierarhia propagandei, slobod să înfăptuiască, să îndrepte erori, să facă
numeroase fapte bune, să acţioneze peste limitele ştiute. A fost citit cu pasiune, versurile
lui i-au fost recitate şi cântate cu vehemenţă, cum nu ştim să fi fost vreodată recitaţi şi
cântaţi poeţii neamului. Dar nu putem uita că a atras într-o cursă propagandistică sufletele
candide ale adolescenţilor, izbutind să deverseze energiile lor explozive în numele
supravieţuirii unui regim odios. Din perspectiva dăinuirii acestuia, se poate spune că
interzicerea Cenaclului Flacăra – la insistenţa unor membri ai clanului care au profitat de
moartea unor tineri în timpul „reprezentaţiei” – a fost cea mai mare eroare tactică a
Secţiei de Propagandă a partidului.
Spre sfârşitul anilor 1980, se constată intrarea în rutină a tuturor temelor mai vechi şi
mai noi ale propagandei. Descumpănite, secţiile specializate ale CC al PCR au decis,
renunţând la intenţia unui efect, să recurgă la topirea tuturor „creaţiilor” dedicate
partidului, omului nou, cuceririlor revoluţionare, eroului comunist, României socialiste,
în una singură, cea apoteotică, închinată Cârmaciului, Eroului, „Mântuitorului”.
Intelectualităţii noastre – care nu se mai afla, ca în anii 1950, sub teroarea cizmei
sovietice şi care se mai afla încă în Europa – îi era mai greu să înghită, ostenită cum era
de lipsuri şi umilinţe, un asemenea calup tematic unsuros. Procedeele atragerii şi
compromiterii trebuiau diversificate pervers. Şi era nevoie de mai multă imaginaţie acum:
nu te mai puteai bizui exclusiv pe argumentul spaimei.
Nu au întârziat să apară fenomenele de intoleranţă şi agresivitate şi chiar de
prozelitism, prin viol moral. Volumele de „Omagii” şi antologiile festive, alcătuite de
către echipele de specialişti ale editurilor – prin rugăminţi, telefoane insistente,
ademeniri, oferte de publicare şi, spre sfârşit, prin ameninţări şi şantaj –, oferă in vitro un
spectacol al sodomizării de care nu erau scutiţi nici cei reprezentând minorităţile, nici cei
ce greşiseră o singură dată, undeva în tinereţe, nici cei încă speriaţi de puşcăriile din care

ieşiseră nu tocmai de mult, nici venerabilii literaţi, în care frica creştea o dată cu frica de
moarte.
Dată fiind desăvârşita supraveghere a populaţiei şi statu-quo-ul politic internaţional
(consfinţit la Helsinki şi bazat pe echilibrul forţelor nucleare), nimeni nu ar fi putut să
prevadă atunci, în anii 1980, grabnica prăbuşire a regimului Ceauşescu şi a
comunismului. În ultimul deceniu al naţional-comunismului ceauşist, s-a publicat un
număr neverosimil de texte închinate conducătorului (şi, de la un moment dat, şi soţiei
lui). Le simţim şi acum, după un deceniu, duhoarea. Interesant este, însă, că şi această
temă – exersată uneori ingenios – s-a dovedit, din punctul de vedere al puterii,
contraproductivă, întrucât nu a izbutit să creeze altceva decât greaţă, greaţa profundă care
apropie sfârşitul.
De când Nicolae Ceauşescu a declanşat contraofensiva pentru a recâştiga supremaţia
ideologică, de când, înăsprind cenzura, chiar în forme insidioase, a decretat
reîndoctrinarea şi bulversarea continuă a ierarhiilor politice şi intelectuale, scriitorii au
găsit noi subterfugii pentru a se manifesta ca scriitori, au născocit formule stilistice
defensive şi căi specifice de comunicare, în limbaj esopic, a nemulţumirii.
Trecutul realist-socialist continua să fie o amintire stingheritoare, penibilă, impulsul
spre normal al literaturii – de nestăvilit. Mişcarea ei inerţială spre idealul artistic, nu spre
cel ideologic, putea fi doar moderată prin cenzură sau întrucâtva modelată prin provocări
şi diversiuni. Nemaigăsind executanţi frenetici, neînduplecaţi, printre criticii de prestigiu,
nici măcar printre cei folosiţi în „operaţiile speciale” din anii ’50, minirevoluţia culturală
dâmboviţeană s-a împotmolit curând în compromisuri, îmbogăţind, încet-încet, inventarul
speciilor bizare, de supravieţuire în regim de presiune.

Politica demografică a regimului Ceauşescu366

Odată cu publicarea Decretului 770 din 1 octombrie 1966 privind reglementarea
întreruperii sarcinii, regimul Ceauşescu a pus bazele a ceea ce avea să constituie unul
dintre cele mai represive şi mai dure regimuri pronataliste din istorie367. Metodele folosite
pentru a creşte rata natalităţii prin implementarea decretului 770/1966 şi a modificărilor
emise pe parcursul următorilor douăzeci şi trei de ani situează România în rândul statelor
care au folosit politici demografice extreme, alături de China cu ale sale politici ale
avortului silit şi Germania nazistă cu politicile sale pro şi antinataliste bazate pe criterii
rasiale. Decretul 770/1966 a marcat intervenţia regimului în cele mai intime aspecte ale
vieţii cetăţenilor săi şi, mai cu seamă, în trupurile femeilor. în conformitate cu principiile
ideologice ale ,,egalităţii socialiste”, această politică demografică a sfârşit prin a afecta
toţi cetăţenii cu vârste peste 25 de ani, bărbaţi şi femei, indiferent de statutul lor marital
şi/sau reproductiv. Tuturor persoanelor fără copii – inclusiv celor sterile – li se reţinea un

impozit lunar368. Politicile demografice ce vizau reproducerea umană au constituit
literalmente „corpul politic” al României, un corp – în sensul politic al sintagmei –
profund abuzat de către un regim care îşi declara neîncetat «profunda umanitate» şi grija
paternalistă faţă de cetăţeni, în contextul formării „omului nou”.
Decretul 770/1966 a criminalizat avortul, abrogând Decretul 463/1957 care
liberalizase această practică. Decretul 770 trata trei chestiuni de bază: excepţiile de la
lege, instituţionalizarea prevederilor ei şi sancţiunile prevăzute pentru încălcarea ei. Pe
scurt, legea permitea avortul dacă „1) sarcina pune viaţa femeii într-o stare de pericol…
2) unul din părinţii suferă de o boală gravă, care se transmite ereditar… 3) femeia
însărcinată prezintă invalidităţi grave fizice, psihice sau senzoriale, 4) femeia este în
vârsta de peste 45 de ani, 5) femeia a născut patru copii şi îi are în îngrijire şi 6) sarcina
este urmarea unui viol sau a unui incest”. Prevederile acestei legi au fost modificate de-a
lungul anilor – mai cu seamă în 1974 şi în 1985 – încercând de fiecare dată, chiar dacă
inutil, să forţeze creşterea ratei natalităţii369. În momentul în care legea anti-avort era
schimbată, rata natalităţii înregistra un salt, până când românii găseau mijloace
alternative de ocolire a legii. Cea mai dramatică creştere s-a înregistrat după legiferarea
din 1966, moment în care numărul naşterilor aproape că s-a dublat. Însă, până la finele lui
1967, numărul avorturilor a crescut din nou, în timp ce rata natalităţii a înregistrat un uşor
declin. Legislaţia anti-avort a fost suplimentată de o serie de măsuri pronataliste care
urmăreau pe de o parte scăderea ratei mortalităţii infantile, a numărul de avorturi şi
divorţuri, etc, iar pe de altă parte, întărirea sprijinului pentru familiile cu mulţi copii370. O
serie de politici complementare vizau şi nevoi de infrastructură, cum ar fi creşterea
numărului de locuinţe, creşe şi grădiniţe; îmbunătăţirea asistenţei medicale pentru mame
şi copii etc. Simultan, pentru a se asigura că sarcinile de plan şi implementarea Decretului
770 se vor realiza în bune condiţii, regimul a promovat o serie de măsuri disciplinare din
ce în ce mai represive. S-a creat astfel un sistem în care supravegherea instituţională se
suprapunea cu cea individuală, solicitând participarea tuturor celor implicaţi, dar mai ales
a cadrelor medico-sanitare – în particular a celor din secţiile de obstetrică-ginecologie şi
de pediatrie – şi ale miliţiei, procuraturii şi Securităţii.
În pofida tuturor acestor măsuri, avortul ilegal a rămas metoda principală de control a
fertilităţii, fapt ce a avut consecinţe dramatice asupra populaţiei. Zeci de mii de femei şi
copii au decedat sau au rămas afectaţi pe viaţă. Frecvent, femeile preferau mai degrabă să
îşi rişte viaţa decât să aducă pe lume (încă) un copil, căruia nici ele şi nici familiile lor nu
îi puteau oferi minimul material şi afectiv necesar. Majoritatea femeilor care au ajuns să
figureze în statistica mortalităţii materne erau deja mame a mai multor copii, ceea ce a
însemnat că în urma deceselor lor – cauzate în mare parte de efectele secundare ale
întreruperile ilegale de sarcină – mulţi copii au rămas orfani de mamă. (Între 1966 şi
1989, 9452 de femei au fost înregistrate în statisticile privind mortalitatea maternă. Însă
acest număr reprezintă o subestimare a mortalităţii materne pentru că nu include şi
numărul femeilor care nu au apelat la asistenţă medicală pentru complicaţiile apărute la
efectuarea avortului. De exemplu, în 1989 s-au înregistrat 169,9 decese materne la 100
000 de naşteri, ceea ce reprezenta „un număr de zece ori mai mare decât ceea ce fusese
înregistrat până atunci în Europa… Dintre acestea, 87% erau cauzate de întreruperile de
sarcină”371). Pentru majoritatea femeilor, organele de reproducere au devenit un ,,duşman

interior”, iar relaţiile sexuale o experienţă terifiantă. Atât de severe au fost traumele
asociate politicilor pronataliste, încât, la câteva luni după legalizarea avortului în
decembrie 1989, Ministerul Sănătăţii a continuat să primească fişe ale mamelor care
decedaseră în urma întreruperilor ilegale de sarcină, fie din cauza necunoaşterii faptului
că Decretul 770 fusese abrogat, fie a neîncrederii în schimbările survenite în decembrie
1989.
Sfâşietoarea şi cutremurătoarea ironie a politicii demografice a regimului Ceauşescu a
fost aceea că întreruperile ilegale de sarcină au reprezentat atât metoda principală de
control al reproducerii, cât şi cauza preponderentă a mortalităţii la femeile aflate la vârsta
fertilă. În timpul regimului Ceauşescu, încercările femeilor şi ale cuplurilor de a-şi
controla fertilitatea prin întreruperi de sarcină, obţinute sau provocate ilegal, îi transforma
efectiv în criminali şi în ţinte ale şantajului Securităţii, instituţie care specula cu abilitate
temerile provocate de încălcarea legilor statului poliţienesc în care trăiau. Într-adevăr,
politicile demografice ale lui Ceauşescu au afectat vieţile sexuale ale tuturor cetăţenilor,
făcând din teamă, ură de sine şi copii nedoriţi, aspecte cotidiene ale vieţii intime. Aceste
politici demografice nu numai că au alimentat alienarea de sine, dar şi alienarea faţă de
„epoca de aur” ceauşistă.
Prima parte a acestui studiu oferă un rezumat al contextului politic în care a fost emis
Decretul 770372. A doua secţiune se concentrează asupra aparatului birocratic care a fost
creat pentru a permite supravegherea şi controlul cu privire la aplicarea politicii
demografice instituite prin Decretul 770. În a treia parte este prezentat rezumatul analizei
asupra datelor furnizate de specialişti şi practicilor folosite de regim pentru a atinge cu
succes obiectivele politicii sale demografice. Pentru a înţelege contextele în care această
politică demografică s-a desfăşurat şi a dezbaterilor pe care le-a stârnit (în măsura în care
putem vorbi de dezbatere), prezentul raport citează surse primare.
Apariţia Decretului 770/1966
„Este foarte bine că problema aceasta a fost în sfârşit prezentată la Comitetul
Executiv. La ea se lucrează de mult, din februarie mi se pare; s-a început greu, pentru că a
fost oarecare rezistenţă însăşi la începerea studiului, considerându-se că nu este o
problemă care trebuie să ne preocupe, deşi situaţia, după cât se pare, este gravă. Problema
natalităţii şi a sporului populaţiei este o problemă pentru care poartă o răspundere foarte
mare Partidul nostru, conducerea partidului şi guvernului…” (Nicolae Ceauşescu)373.
La întâlnirea Comitetului Executiv al CC al PCR din 2 august 1966, mai multi tovarăşi
au argumentat că în ,,Studiul privind situaţia natalităţii din Republica Socialistă
România”374 problema gravă a scăderii natalităţii sub pragul de înlocuire demografică nu
este suficient de clar atribuită liberalizării avortului din 1957. Spre exemplu, Tov.
Alexandru Drăghici observa că raportul iniţiat în februarie 1966 avea „serioase
deficienţe. În primul rând, analizează cauzele stării natalităţii, pune cauzele acestea pe tot
ce vrei dar nu pune accent pe ceea ce a încurajat scăderea natalităţii şi anume, după ce se
arată aici că natalitatea în mediul rural a scăzut de la 32.6 la 15%, arată cauza care

contribuie la această stare: natura social-economică, demografică, cultural-educativă şi în
sfârşit legislaţie. După părerea mea cauza principală este legislaţia…”375.
Tov. Leonte Răutu sublinia că românii trebuie să înţeleagă că „(…) este o problemă
naţională sporirea natalităţii, este o îndatorire patriotică a membrilor de familie, a
medicilor, a femeilor. Cele mai mari încălcări ale eticii medicale sunt tocmai în acest
domeniu, aici se încasează cele mai multe câştiguri ilicite, sunt trimiteri în faţa
tribunalului pentru întreruperi criminale. Noi deţinem două recorduri: la numărul de
avorturi şi la divorţuri; sunt 1 000 000 de întreruperi de sarcină pe an, ceea ce este
rezultatul decretului din 1957”376.
Studiul aflat în discuţie oferea o analiză complexă a multiplilor factori care
contribuiseră la scăderea ratei natalităţii. Temeinic realizat din punct de vedere ştiinţific,
,,Studiul privind situaţia natalităţii…” compara politicile referitoare la avort în ţările
socialiste şi nesocialiste din Europa de Est şi Vest, Statele Unite ale Americii şi Uniunea
Sovietică, prezentând abordări diferite asupra avortului la cerere, asupra accesului
condiţionat la avort şi asupra criminalizării avortului. După contextualizarea comparativă
a legislaţiei privind avortul, raportul prezenta atât factorii socio-economici care
influenţau decizia de a recurge la întreruperea sarcinii, cât şi măsurile pronataliste şi cele
destinate ameliorării acestor factori socio-economici, care ţineau de nevoile de
infrastructură (cum ar fi locuinţe, grădiniţe şi şcoli; personal şi facilităţi medico-sanitare
etc.). În afara datelor prezentate în anexele raportului, acesta conţinea şi recomandări de
politici publice, inclusiv o creştere a activităţilor cultural-educative în vederea
îmbunătăţirii cunoştinţelor populaţiei despre sănătatea reproducerii. Studiul mai preciza
că „Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale şi Ministerul Chimiei vor lua măsuri
privind lărgirea producţiei de mijloace anticoncepţionale. De asemenea, organele sanitare
vor desfăşura o largă acţiune de instruire a populaţiei pentru folosirea raţională a
acestora”377.
Cu toate că autorii acestui studiu (demografi, statisticieni, etc) au specificat că era
nevoie de un set complex de măsuri pentru a asigura o necesară „creştere accentuată” a
ratei natalităţii, reacţiile tovarăşilor au variat. Spre exemplu, Tov. Gheorghe Maurer a
recunoscut valoarea unor propuneri ale studiului378 în timp ce alţii l-au respins. Tov.
Drăghici, de exemplu, l-a considerat ,,o însăilare a experienţei auzite din diferite
ţări…Fiecare dintre noi suntem fii de muncitori sau ţărani, de oameni săraci şi ştim cum
am crescut. Nu ştiu de ce alergăm în altă parte să căutăm experienţa”379. După cum era de
aşteptat, remarcile lui Ceauşescu au dominat discuţiile: ,,După părerea mea, prin decretul
de legalizare a avorturilor noi am legalizat prostituţia prin avorturi şi prin îngăduinţa la
divorţuri…”380. Contribuţiile lui Ceauşescu la această şedinţă conţin esenţa viziunii lui
asupra moralei socialiste, morală la care a făcut apel pe tot parcursul regimului său: „Noi
trebuie să clarificăm problema aceasta şi în conducerea partidului, în Comitetul Central,
în comitetele noastre regionale, în Consiliul de Miniştri, cu miniştri şi cu tot aparatul de
stat. Trebuie să punem capăt acestor stări de lucruri şi să nu mai poată ocupa funcţii de
conducere în stat şi în partid acei care în viaţa personală dau dovadă de lipsa de morală
comunistă. Noi nu putem cere muncitorilor din fabrici ceea ce nu cerem unui conducător
de partid la diferite nivele”381. În ce priveşte măsurile pronataliste, Ceauşescu a susţinut

că activitatea sexuală trebuie să aibă loc în cadrul căsătoriei, având drept prim scop
procrearea.
În 1966 alte asemenea studii temeinice, prea numeroase pentru a fi citate aici, au
contribuit la formalizarea a ceea ce a devenit ulterior ansamblul de măsuri privind
politica demografică a lui Ceauşescu. De exemplu, Ministerul Justiţiei a acordat o atenţie
sporită ,,Legislaţie[i] comparat[e] în material[ul] reglementarii avortului”382. Juriştii au
dezbatut formulările Decretului 770, revizuind în mod repetat limbajul său legal. Tot ei
au elaborat şi proiectul decretului pentru modificarea Codului Penal, care urma să reflecte
noua legislaţie şi noile dispoziţii privind avortul. În spiritul responsabilităţii tuturor
membrilor societăţii în procesul de „construire a socialismului”, proiectul de lege
menţiona: „Pericolul social deosebit al avortului şi consecinţele grave de ordin medical,
demografic şi social pe care le generează, impun ca instigatorii, complicii şi favorizatorii
să fie pedepsiţi la fel ca şi autorii”383.
Pentru comentarii şi eventuale modificări, Consiliul de Miniştri a trimis textul
proiectului de lege tuturor instituţiilor direct vizate de implementarea legislaţiei privind
avortul. În final, textul revizuit privind ,,deţinerea oricăror instrumente speciale pentru
întreruperea cursului sarcinii…” a fost aprobat atât de Ministerul Justiţiei, cât şi de
Ministerul Sănătăţii şi al Prevederilor Sociale, de Procurorul general, de Preşedintele
Tribunalului Suprem şi de Directorul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei
RSR384.
La 20 septembrie 1966, Ceauşescu a convocat o şedinţă a Comitetului Executiv
,,consacrată dezbaterii problemelor privind creşterea natalităţii şi îmbunătăţirea continuă
a măsurilor de ocrotire a mamei şi copilului”385 la care au fost invitate şi cadre medicale.
Au participat treizeci şi trei de doctori, printre care şi medicul-şef al Regiunii Autonome
Maghiare-Mureş. Ceauşescu le-a urat bun venit cu următoarele cuvinte: „Am ţinut să
avem această consfătuire pentru a discuta împreună proiectul de măsuri care va trebui să
apară sub formă de decret în legătură cu problema întreruperii sarcinii, cum se spune în
termeni medicali, dar care are o urmare mai mare şi anume necesitatea asigurării creşterii
natalităţii şi sporul populaţiei noastre”386.
Mai mulţi doctori au exprimat în mod politicos rezerve (punând, de exemplu, sub
semnul întrebării pragul de 45 de ani ca vârstă legală pentru întreruperea sarcinii). Deşi în
general au lăudat obiectivul al politicii demografice propuse discuţiei, medicii au mai
ridicat şi alte probleme ce ţineau de contracepţie, măsuri socio-economice, viol şi
educaţia patriotică. După câtva timp (durata nu este menţionată în stenogramă),
Ceauşescu a decis că se discutase suficient, având în vedere că scopul acestei consfătuiri
era „în orice caz, limitat”. Ceauşescu le-a amintit participanţilor că România se afla
printre ţările cu cele mai mici rate ale natalităţii – 14,6 naşteri la mia de locuitori. Din
punctul lui de vedere, situaţia în care se afla ţara era inacceptabilă: „Cauzele sigur că sunt
mai multe şi justificări se pot găsi şi de ordin social şi material, inclusiv de ordinul
acelora pe care l-au găsit femeile de la Consiliul Naţional al Femeilor care spun că au
cucerit o libertate mare şi nu pot să piardă această libertate. Aici nu poate fi vorba de nici
un fel de cucerire de libertate, tovarăşi…”387.

Reamintind de Decretul din 1957 care liberalizase întreruperea sarcinii, Ceauşescu a
folosit prilejul de a-şi expune propriile vederi despre libertate şi patriotism, vederi care îi
vor călăuzi întreaga politică şi de la care nu s-a abătut semnificativ pe parcursul
următorilor 23 de ani ai regimului său: „În fond, măsura cu decretul acesta, fără să
greşim, a fost un decret antinaţional care a adus multe daune… trebuie să pornim de aici
ca să înţeleagă toată lumea şi medicii, şi bărbaţii şi femeile că problema creşterii
natalităţii este o îndatorire pentru fiecare cetăţean al patriei şi că libertatea trebuie
înţeleasă în sensul răspunderii pe care fiecare o are faţă de viitorul naţional”388.
Pentru Ceauşescu, adevărata emancipare a femeilor putea fi aparent realizată prin
îndeplinirea datoriei şi onoarei patriotice de a naşte copii, indiferent de condiţiile în care
aceşti copii urmau să fie sau ar fi putut fi crescuţi. La zece zile după această şedinţă
consultativă cu personalul medical referitoare la legislaţia demografică propusă, Decretul
770/1966 a fost făcut public389.

Supraveghere şi pedeapsă
Pentru a se asigura că legile şi politica cu privire la reproducere vor fi implementate
fără tăgadă, regimul a creat o reţea complexă de instituţii ale statului, integrate atât
vertical (ori ierarhic), cât şi orizontal, pe întreg teritoriul ţării. Acest enorm aparat
birocratic a facilitat culegerea şi transmiterea de informaţii într-o manieră atent
orchestrată (deşi atomizată, în sensul că accesul la aceste informaţii şi circulaţia lor erau
totuşi restricţionate). Ca şi în alte domenii de producţie, au fost stabilite sarcini de plan
privind reproducerea populaţiei, sarcini care vizau creşterea ratei natalităţii, scăderea ratei
mortalităţii infantile şi a numărului întreruperilor de sarcină. Rapoarte din mediul rural,
mai exact din comune, erau trimise cu regularitate (trimestrial, semestrial, anual) către
structurile imediat superioare – municipale, judeţene–, la nivel regional şi apoi la
Bucureşti. La fiecare dintre aceste nivele, informaţiile erau verificate şi evaluate de către
specialişti reprezentând diferite instituţii şi interese, cum ar fi cadre medicale, miliţieni,
procurori. Pentru o mai atentă verificare, cadre de partid erau trimise pe teren să se
asigure la faţa locului că prevederile legii erau aplicate întocmai, iar măsurile corective
erau adecvat instituite. Această complexă reţea instituţională furniza atât contextul
instituţional, cât şi personalul prin intermediul cărora puteau fi supravegheate si urmărite
activităţile indivizilor, unităţilor şi instituţiilor, din perspectiva noii politici demografice.
Nu numai gravidele erau luate în evidenţă, ci şi doctori, farmacişti, secţii de obstetricăginecologie şi chiar şi Ministerul Sănătăţii. Toate aceste persoane şi instituţii făceau
obiectul unei vigilenţe permanente. Un asemenea sistem a creat nu doar teamă şi
incertitudine, ci a condus şi la creşterea asumării riscului individual ca formă de
rezistenţă. Prin supraveghere erau descoperite persoanele care încălcau legea (de
exemplu, întreruperea ilegală a sarcinii şi folosirea truselor medicale în scopuri
neautorizate). Indiferent de infracţiunea sau delictul comise, existau suficiente măsuri
disciplinare pentru prevenirea şi/sau pedepsirea oricăror practici ilegale privitoare la
avort.

Acest raport oferă doar o imagine selectivă a tipurilor de mecanisme disciplinare şi de
control la care s-a apelat pentru creşterea populaţiei României şi a îmbunătăţirii sănătăţii
reproducerii. Aceste mecanisme au făcut din sexualitate o sursă constantă de teroare în
special pentru femei şi le-au transformat în criminale pe acele multe românce care au
sfidat voit Decretul 770/1966390. Astfel, un număr mare de femei aflate la vârsta fertilă au
fost sacrificate de propriul guvern, vieţile lor fiind scurtate în urma încercărilor lor de a-şi
controla fertilitatea şi bunăstarea familiei.
În efortul de a garanta implementarea corectă a politicilor demografice pe întreg
teritoriul ţării, au fost emise instrucţiuni pentru toate instituţiile de stat şi personalul
responsabil (din nou, pornind de la cadre medicale până la miliţie şi procuratură). Aceste
instrucţiuni făceau referire la întreaga legislaţie şi la toate modificările legate de agenda
politicii demografice. Ca dovadă, în urma adunării din 5-7 octombrie 1967, la un an după
emiterea Decretului 770, Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale a elaborat
„Instrucţiuni privind interpretarea unitară şi ştiinţifică a definiţiilor de născut viu, născut
mort şi avort”391, specificând că erau ,,absolut necesare de a se difuza la toate unităţile
sanitare din ţară spre a se remedia dificultăţile existente în prezent în interpretarea acestor
noţiuni”392.
Pentru a monitoriza îndeplinirea planului de reproducere erau pregătite tot felul de
rapoarte (prea numeroase pentru a fi redate aici). Aceste rapoarte conţineau informaţii
detaliate despre numărul de naşteri vii într-un anumit interval (reprezentând activitatea
din fiecare spital, municipalitate, regiune, etc), numărul deceselor infantile, numărul legal
şi ilegal de avorturi ; acestea erau analizate, la rândul lor, în funcţie de vârstă, stare civilă
sau statut ocupaţional, stare de sănătate, etc393. Centrul puterii emitea informaţii cu
privire la politica demografică, iar instituţiile din teritoriu furnizau, pe cale ierarhică,
rapoarte către centru. La fiecare punct al acestui traseu, informaţia era atent studiată
pentru a se detecta eventualele discrepanţe dintre lege, aşteptările regimului (cu privire la
atingerea indicatorilor de plan ai politicii demografice, de exemplu) şi ceea ce se raporta.
Pentru orice discrepanţe şi omisiuni se cereau clarificări suplimentare, ceea ce făcea ca
raportul să fie trimis înapoi. Această formă de comunicare şi control organizaţional a
creat un lanţ de nivele întrepătrunse de vulnerabilitate şi responsabilitate, ceea ce insemna
că toţi cei implicaţi aveau interesul ca informaţiile furnizate sa fie reprezentative şi ca
spatele să le fie, cum s-ar spune, acoperit. Spre exemplu, la primirea unui raport cu
probleme, directorul unui spital a trimis următorul mesaj Secţiei de ObstetricăGinecologie, atenţionând: „Direcţia sanitară a judeţului (…) prin mesajul nr. 23 din
7.XII.1985, ne atrage atenţia că indicatorii demografici din ultima perioadă nu sunt
corespunzători ceea ce poate compromite activitatea noastră de un an… Veţi face o
reinstruire temeinică cu privire la sarcini ce revin întregului dispensar indiferent de
funcţia şi încadrarea pe care o are pe linie O.M. C. T. (depistarea precoce a sarcinii,
ocrotire a gravidelor şi în special a celor cu risc, dirijarea la timp a gravidelor pentru a
naşte la maternitate, reducerea numărului de avorturi, limitarea deceselor 0-1 an,
supravegherea sugarilor cu risc medical şi social)”394.

Admonestări introductive de acest tip erau des întâlnite în rapoarte şi reproduceau
elementele de bază ale agendei demografice a regimului, urmate apoi de o discuţie pe
marginea măsurilor deja luate sau care se impuneau a fi luate într-o situaţie particulară.
Astfel de rapoarte periodice erau denumite „Informări” şi erau folosite pentru
protejarea atât a instituţiilor cât şi a indivizilor care le scriau şi le verificau înainte de a le
transmite mai departe. Aceste rapoarte funcţionau parţial ca o modalitate formalizată şi
instituţionalizată de autocritică şi, în general, concluzionau cu propuneri de îndreptare sau
pedepsire a comportamentelor ce nu corespundeau politicii demografice a regimului.
Spre exemplu, interzicerea întreruperii sarcinii în 1966 s-a lovit de serioase probleme de
infrastructură, cum a fost lipsa în spitale a paturilor necesare îngrijirii femeilor
însărcinate, al căror număr a crescut brusc după promulgarea decretului. În Bucureşti,
numărul femeilor din saloanele de maternitate a crescut de la 4767 în mai 1966 la 8490 în
mai 1967. Acelaşi pat era de multe ori ocupat de două femei care fie erau în travaliu, fie
de abia născuseră; în ,,secţiile de noi născuţi, [erau] 2-4 copii într-un pat. Datorită
aglomerării actuale dezinfecţia saloanelor devine foarte dificilă, dacă nu practic
imposibilă. Această situaţie creează condiţii favorabile apariţiei unor infecţii
intraspitaliceşti grave”395. Având în vedere că numărul femeilor care urmau să nască avea
să crească pe parcursul următoarelor luni, raportul propunea aducerea a 270 de alte
paturi, în parte prin transferarea acestora de la alte saloane396.
Rapoartele ce criticau practicile instituţionale şi individuale în raport cu noua politică
demografică a regimului vizau atât instituţiile de vârf, cât şi pe acelea aflate în cele mai
îndepărtate colţuri ale României. O evaluare a Ministerului Sănătăţii efectuată în 1966 a
rezultat într-o severă critică a modului său de organizare, căruia îi lipsea o „concepţie
ştiinţifică”. Ministerul ducea lipsă de personal şi mulţi dintre cei care lucrau acolo nu
erau calificaţi pentru posturile deţinute: ,,în aparatul ministerului lucrează numai doi
tovarăşi care au titluri ştiinţifice”. Acestea nu erau singurele deficienţe: „lipsuri serioase
se constată şi în ceea ce priveşte disciplina în munca a aparatului din centrul
ministerului”. „Subiectivism şi lipsă de principialitate s-au manifestat şi în recrutarea şi
promovarea unor cadre, care au fost încadrate… pe bază de relaţii şi cunoştinţe, deşi erau
slab pregătiţi profesional şi politic”. (Evaluarea includea şi numele persoanelor în cauză,
precum şi alte elemente legate de această situaţie397).
Oricare ar fi fost problemele sale, Ministerul Sănătăţii era responsabil cu elaborarea
unor rapoarte periodice, alcătuite în baza datelor primite la nivel naţional398. În ciuda
masivului edificiu birocratic şi disciplinar creat pentru a promova scopurile politicii
demografice a regimului, numărul de avorturi a continuat să se situeze la cote ridicate.
Într-un astfel de raport, Ministerul Sănătăţii nota: „Pentru reducerea numărului
întreruperilor de sarcină s-au organizat acţiuni speciale de control în colaborare cu
organele de miliţie şi procuratură care s-au desfăşurat în Capitală şi în judeţele în care sau înregistrat un număr crescut de întreruperi de sarcină”399.
Totodată, Consiliul Sanitar Superior (subordonat Consiliului Superior al Dezvoltării
Economico-Sociale şi Consiliului de Miniştri)400 împreună cu Ministerul Sănătăţii
evaluau regulat eforturile de „creştere a natalităţii şi de reducere a mortalităţii infantile şi

a avorturilor”. Aceste instituţii au confirmat că vor lua măsuri „controlând cu exigenţă
activitatea comisiilor de întrerupere a cursului sarcinii, documentaţia medicală pe baza
căreia s-a aprobat aceasta…”401 Aceste comisii erau compuse din medici, care erau
percepuţi atât ca actori esenţiali pentru îndeplinirea obiectivelor politicii demografice a
regimului (prin îngrijirea şi supravegherea atentă a femeilor însărcinate, etc), cât şi ca
potenţiali duşmani care, din interes personal (cu alte cuvinte, din motive profesionale sau
umanitare) sau financiar, ajutau femeile la întreruperea sarcinii. La începutul anilor 1970,
în „Sinteza informării în legătură cu unele aspecte privind asigurarea asistenţei medicale
a populaţiei”, se preciza despre cadrele medicale următoarele „nu s-au respectat cu
stricteţe prevederile Decretului 770/1966… S-au constatat numeroase cazuri în rândul
medicilor şi personalului auxiliar descoperite şi sancţionate de organele de stat pentru
efectuarea avorturilor, multe chiar în incinta unităţilor medico-sanitare. Faptul că peste
66% din totalul întreruperilor de sarcini efectuate în 1971 au fost avorturi spontane,
majoritatea efectuate în timpul gărzilor de noapte sau în afara programului de lucru, când
supravegherea şi controlul sunt mai reduse, creează premisa concluziei că o mare parte
din avorturi au constituit cazurile provocate şi nu cele fortuite”402.
Pe parcursul celor 23 de ani în care Decretul 770/1966 a rămas în vigoare, medicii au
continuat să clasifice condiţiile medicale ale femeilor în aşa fel încât acestea să poată
beneficia de întreruperea sarcinii legal. În alte cazuri, medicii (şi alţii) şi-au asumat riscul
de a efectua întreruperile de sarcină în mijlocul nopţii sau cu complicitatea altor persoane.
Directorii de spitale, atât în interes propriu, cât şi al instituţiilor pe care le conduceau, au
luat măsuri pentru a contracara astfel de practici. Spre exemplu „pentru eliminarea
oricărei suspiciuni în ceea ce priveşte probitatea cadrelor noastre, am luat şi vom întări
măsurile necesare ca majoritatea avorturilor spontane să fie terminate în tura I-a (orele 814) când tot colectivul medical şi şefii de secţie sunt prezenţi în serviciu”403.
Cu toate aceste măsuri preventive, chestiunea avortului a rămas un ghimpe în coasta
regimului Ceauşescu. Personalul medical era aspru mustrat pentru lipsa de eficienţa în
educarea populaţiei – în special a populaţiei rurale – cu privire la îngrijirea sănătăţii, în
general, şi a întreruperii de sarcină, în special. Într-un raport dintr-un dosar al Securităţii,
Direcţia Sanitară a judeţului Neamţ, Comisia Medicală pentru Ocrotirea Mamei
recomanda „intensificarea muncii de educaţie sanitară… cu sprijinul consiliilor populare
comunale, a organelor de miliţie şi juridice, deoarece apreciem că multe din avorturile
spontane mai ne ascund o anumită acţiune, fără leziuni obiective decelabile clinic… Ştim
că vor fi totuşi cazuri în care munca va fi ineficace în faţa hotărârii disperate a unor femei
de a scăpa cu orice preţ de o sarcină nedorită, dar sperăm că majoritatea covârşitoare va
înţelege clar care este situaţia. Nu trebuie să uitam şcolile pentru că în acest trimestru am
avut câteva întreruperi aprobate de Comisii pentru eleve în clasele VII-VIII”404.
Personalul medical era chemat în faţa Colegiului Disciplinar unde era denunţat în
public şi pedepsit pentru comportamente inadecvate. În acest scop: „Colegiul central şi
colegiile judeţene de disciplină ale personalului sanitar vor adopta un stil de muncă
revoluţionar, analizând şi sancţionând cu cea mai înaltă răspundere abaterile disciplinare,
abuzurile, neglijenţa şi lipsa de solicitudine în asistenţa medicală”405.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI/MI) a fost implicat direct în supravegherea
politicii demografice a regimului. Doctorii, chiar întregul personal medico-sanitar, se
aflau sub urmărire permanentă şi erau pedepsiţi conform legii pentru comiterea de „fapte
grave” precum luarea de mită în schimbul serviciilor medicale, pentru furt sau utilizarea
neautorizată a proprietăţii statului (cum ar fi trusele medicale), pentru refuzul de a acorda
asistenţă medicală, pentru emiterea de certificate medicale false, pentru specula cu
medicamente (anticoncepţionale) şi pentru efectuarea ilegală a avorturilor406. Conducerile
spitalelor îşi luau măsuri pentru a se asigura că personalul secţiilor de obstetricăginecologie înţelegea situaţia: ,,Având în vedere că secţia dvs. este sub controlul foarte
atent al organelor MI, vă rugăm ca să respectaţi legislaţia sanitară în vigoare, să eliminaţi
lipsurile constatate în urma controlului făcut de MI …”407
MAI s-a implicat activ şi în combaterea încălcării prevederilor Decretului 770/1966.
Printre datele cuprinse în ,,Informări” se afla şi numărul personalului medical judecat şi
condamnat pentru întreruperi de sarcină ilegale. În 1972, un raport făcut la cererea Secţiei
Organizatorice şi Secţiei pentru Controlul Muncii şi bazat pe bilanţul MFA şi MI pe 12
judeţe şi a municipiului Bucureşti, menţiona că „în ultimii 4 ani au fost trimişi în judecată
şi condamnaţi pentru … [efectuarea ilegală a avorturilor] peste 220 cadre medicosanitare408.
În pofida multiplelor modalităţi de supraveghere permanentă, femeile au continuat să
recurgă în mod legal sau ilegal la întreruperi de sarcină. Pe lângă modificările aduse
Decretului 770/1966 (vezi nota 4), regimul a pus în practică şi alte măsuri, la fel de
disperate, pentru a constrânge femeile să ducă sarcina la bun sfârşit. Spre exemplu:
„Ministerul Sănătăţii şi direcţiile sanitare vor organiza, trimestrial, controale în unităţile
sanitare şi vor lua măsuri exigente…”409 Şi „În vederea aplicării politicii demografice
(…) şi pentru prevenirea eventualelor abateri, Ministerul Sănătăţii a difuzat în teren
Ordinul prin care se interzice folosirea dispozitivelor intrauterine sau sterilizarea
chirurgicală a femeii prin ligatura trompelor sau prepararea şi eliberarea prin farmacii a
preparatelor anticoncepţionale”410. Fără ca mulţi români să o ştie, naşterile prin cezariană
au fost, de asemenea, afectate de implementarea sarcinilor de plan ale politicii
demografice. Unei femei care, medical, necesita o intervenţie prin cezariană i se refuza
acest drept dacă fusese deja atinsă cota lunară de naşteri prin cezariană în oricare dintre
spitalele din judeţ. În consecinţă, şi deseori cu efecte tragice, soarta femeii şi a copilului
era decisă în funcţie de litera legii, neţinându-se cont de sănătatea copilului care,
chipurile, era obiectivul urmărit de regim. Şi în acest caz miza regimului era reducerea
numărului de avorturi. După două naşteri prin cezariană, o femeie putea să ceară
întreruperea legală a sarcinii. Medicii, bineînţeles, erau răspunzători pentru toate
intervenţiile, inclusiv naşterile prin cezariană411.
În ciuda prolificei propagande pronataliste care preamărea realizările epocii de aur a
lui Ceauşescu, a beneficiilor sociale menite să stimuleze interesul şi sprijinul pentru
familiile numeroase (inclusiv legi privind divorţul sau taxa de celibat) şi a măsurilor
represive luate pentru pedepsirea celor care încălcau legea, rata natalităţii şi rata totală a
fertilităţii în 1983 erau aproximativ aceleaşi ca în 1966. Dar contextul anului 1983 diferea
radical de cel al anului 1966. Existenţa Decretului 770/1966 nu mai permitea aruncarea

vinei pentru declinul demografic al ţării pe seama unei legislaţii liberale cu privire la
avort.
Politica demografică. Date şi strategii
După cum poate fi observat, sistemul extins de supraveghere conceput pentru
monitorizarea şi implementarea Decretului 770/1966 şi a altor probleme demografice –
creşterea numărului de naşteri, scăderea mortalităţii infantile şi a întreruperilor cursului
sarcinii – a produs o cantitate semnificativă de date. Cu toate acestea, Decretul 770/1966
nu numai că nu a dat rezultatele scontate privind creşterea susţinută a ratei natalităţii în
România412, dar nici nu a împiedicat femeile să apeleze la întreruperile de sarcină pe
parcursul celor două decenii de existenţă a unei legislaţii antiavort represive. Ca urmare,
la şedinţa Comitetului Politic Executiv din februarie 1985, Ceauşescu a declarat furios:
„Am văzut că avem în Europa cel mai mare număr de întreruperi de sarcină faţă de RFG,
Franţa, Anglia, inclusiv ţările socialiste. Nicăieri nu există un număr atât de mare de
întreruperi de sarcină. Deşi la noi este interzis avortul, totuşi avem un număr foarte
mare… Este inadmisibilă situaţia aceasta. În privinţa aceasta trebuie discutat cu femeile,
cu populaţia, dar inclusiv cu medicii”413.
Mai mult, spre deosebire de alte ţări din Europa, România a înregistrat o mortalitate
maternă accentuată din cauza întreruperii cursului sarcinii şi a riscurilor obstetrice414. În
ciuda „grijii deosebite” a lui Ceauşescu faţă de „menţinerea vigorii şi tinereţii poporului
român”, regimul nu şi-a adaptat politicile pe baza informaţiile culese din interior şi a
experienţele altor ţări, ci a promulgat măsuri din ce în ce mai represive. Acest raport
atrage atenţia asupra mai multor elemente importante rezultate din examinarea unui
eşantion de date existente referitoare la Decretul 770/1966415.
Voluminoasele rapoarte şi datele statistice adunate de specialişti pe baza indicatorilor
demografici asociaţi Decretului 770 furnizează informaţii impresionant de detaliate416.
Trebuie totuşi spus că majoritatea specialiştilor nu au avut nici o influenţă asupra felului
în care aceste date au fost ulterior folosite de către regim. Într-un sistem foarte bine
compartimentat, în care instituţiile constitutive erau puţin sau deloc informate despre
activităţile celorlalte, politizarea indicatorilor demografici trebuie analizată, în primul
rând, prin raportarea la liderii regimului. Discrepanţa dintre situaţia pe care datele o
atestau şi felul în care au fost utilizate de regim este, în cel mai bun caz, problematică. De
exemplu, dacă femeile peste 40 de ani dădeau naştere la doar 2% dintre noii născuţi în
vreme ce copiii născuţi morţi aveau o frecvenţă de două ori mai mare la aceeaşi categorie
de vârstă, care au fost raţiunile pentru care, în anul 1985, regimul a ridicat vârsta legală
pentru întreruperea sarcinii la 45? Impactul acestei măsuri de ridicare a vârstei legale
pentru întreruperea sarcinii asupra ratei natalităţii a fost, în mod evident, minim. În
schimb, această măsură a contribuit la ratele mortalităţii infantile şi a celei materne. Dacă
riscurile asociate păstrării unei sarcini creşteau odată cu vârsta, atunci faptul că femeile
de peste 40 de ani erau constrânse prin lege să păstreze copilul poate fi definit ca un act
criminal şi poate fi privit ca o dovadă în plus a lipsei de umanitate şi de raţionalitate a
politicilor demografice ale regimului, politici ce au condus la un nivel foarte ridicat al
ratei mortalităţii materne (vezi nota 36). În plus, regimul a ascuns în mod deliberat

informaţii ce dăunau propriei imagini, cum ar fi epidemia virusului HIV la copii, fapt ce a
devenit public imediat după căderea regimului Ceauşescu417.
Trebuie de asemenea subliniat că statisticile referitoare la întreruperea sarcinii sunt
aproximative ori inexacte, întrucât ele nu reflectă în mod fidel numărul avorturilor
spontane şi cu atât mai puţin pe cel al avorturilor provocate în afara instituţiilor sanitare.
De aceea, aceste date reprezintă mai degrabă subestimări decât falsificări. Agregatul
datelor statistice cu privire la întreruperile de sarcină se baza pe cele care intrau în sistem
şi erau raportate către nivele ierarhice superioare. Aceste date puteau fi „manipulate” la
nivelul medicilor care clasificau un avort ca spontan sau provocat (legal şi ilegal) sau care
puteau invoca cauze medicale pentru a justifica efectuarea legală a unui avort. După cum
s-a precizat anterior, conştient de practicile doctorilor şi de flexibilitatea acestor categorii
medicale, regimul a inventat o mulţime de modalităţi prin care personalul medico-sanitar
putea fi tras la răspundere, de la supraveghere strictă la amenzi lunare pentru a nu fi
îndeplinit normele prevăzute de planul demografic cu privire la reproducerea populaţiei.
Măsura în care regimul a eşuat în interpretarea tendinţelor relevate de datele statistice
aflate la dispoziţia sa s-a reflectat şi în felul în care a evitat abordarea contradicţiilor
conţinute în propriile politici. Naţionalismul lui Ceauşescu sugerează că prevederile cu
privire la implementarea Decretului 770/1966 ar fi putut permite, în mod formal sau
informal, accesul diferenţiat la întreruperea sarcinii, ceea ce ar fi rezultat în excepţii
făcute de la Decretul 770/1996, de exemplu, în cazul femeilor de etnie maghiară sau
rromă. Cu toate acestea, nu există nici o dovadă că o astfel de directivă sau înţelegere
tacită ar fi existat418. Dimpotrivă, rapoartele anuale despre întreruperile de sarcină arată
că în judeţul Harghita, unde etnicii maghiari reprezintă majoritatea populaţiei, numărul
întreruperilor de sarcină era „mult sub medie”419. (În contrapondere, în Bucureşti era
constant „peste medie”). Studiile asupra întreruperilor legale de sarcină din cauze
medicale, prezentau şi „întreruperile de sarcină pentru cauze medicale după naţionalitatea
femeii”, dar cu menţiunea că cele mai multe avorturi pentru cauze medicale au fost
acordate femeilor de naţionalitate română (spre exemplu, în 1979: avorturile legale pentru
cauze medicale erau (în procente) 93,3 la români; 5,6 la maghiari, secui; şi 0,3 la
ţigani)420. Aşadar, „omul nou” nu era identificat după naţionalitate, ci după măsura
socializării sale în spirit socialist.
În general, una dintre realizările regimurilor socialiste a fost introducerea
învăţământului obligatoriu şi eradicarea analfabetismului. Regimul lui Ceauşescu a eşuat
însă în înţelegerea binecunoscutei corelaţii dintre nivelul de educatie şi numărul de copii
ai unei femei, corelaţie semnificativă sub raport statistic şi în cazul românesc. Astfel,
femeile cu mai puţină şcoală sau necalificate aveau tendinţa de a rămâne mai des
însărcinate, de a face mai des întreruperi de sarcină şi de a constitui majoritatea în
statisticile mortalităţii materne în urma efectuării unui avort ilegal (în general, cauza
principală a mortalităţii materne)421. „Emanciparea” femeilor prin politica demografică a
regimului Ceauşescu a însemnat, mult prea des, emanciparea prin moartea survenită în
urma complicaţiilor unui avort ilegal sau prin naşterea unor copii nedoriţi, dintre care
mulţi a căror soartă era pecetluită odată cu abandonarea lor în orfelinate.

Politica reproducerii în regimul Ceauşescu a făcut o notă distinctivă chiar şi în sfera
dominaţiei sovietice. Decretul 770/1966 contravenea strategiei sovieticilor şi a blocului
răsăritean, semnalând ceea ce în Vest a fost perceput mai tîrziu ca un semn de
„independenţă” şi „non-conformism” din partea lui Ceauşescu. Spre meritul său,
Ceauşescu nu a autorizat participarea României la invazia din Cehoslovacia. În schimb,
pe parcursul a 23 din cei 24 de ani de guvernare, a promovat legi şi politici care au
invadat aspectele cele mai intime ale vieţii private şi demnităţii cetăţenilor României,
deseori cu efecte letale. Sexualitatea şi reproducerea au devenit instrumente în procesul
de creare a ,,omului nou”. Din acest punct de vedere, politicile demografice pot fi
considerate ca ieşite din comun chiar şi în analele crimelor comunismului. Oricât de mulţi
indivizi s-au opus ideologiei regimului, măsurile monstruoase luate pentru impunerea
politicii pronataliste au afectat practic pe toată lumea (inclusiv pe adepţii regimului), de la
sugari şi copii la femei şi bărbaţi. Prin prisma politicii demografice, Ceauşescu şi acoliţii
săi identificau ca „duşmani ai regimului” sau „duşmani ai patriei” pe oricine ar fi putut
avea copii dar alegea să nu o facă. Şi, după cum o demonstrează şi acest raport, o vastă şi
complexă reţea de instituţii de stat ce includea toate nivelele organizaţionale (miliţie,
securitate, procuratură, ministere, direcţii sanitare, dar şi directori de spitale şi şefi de
secţie) a luat parte activ la implementarea şi respectarea prevederilor Decretului
770/1966, în vederea promovării intereselor regimului şi a celor personale.
Dispreţul faţă de cetăţenii României, în general, şi faţă de femei, în particular,
contrazicea flagrant presupusul „umanism profund” al lui Ceauşescu. Acest aşa-zis
„umanism profund” era contrazis şi de maniera în care regimul a ignorat cantitatea
considerabilă de date statistice şi studii care analizau efectele politicii sale demografice.
În contextul unei penurii crescânde, incluzând insuficienţa căldurii, electricităţii şi
mâncării, a purta un copil ridica atât probleme de ordin material, de sănătate, cât şi de
ordin moral. [Cele de ordin moral se refereau mai puţin la chestiunea avortului în sine şi
mai mult la capacitatea de a creşte (încă) un copil.] Una dintre caracteristicile
„modernizării” şi a emancipării femeilor este accesul la şi folosirea metodelor
contraceptive moderne, ceea ce face ca avortul să nu reprezinte metoda principală de
control a fertilităţii. Pentru români, „întoarcerea la Europa” este în parte marcată prin
recâştigarea drepturilor reproducerii. În această privinţă, intrarea României în Uniunea
Europeană este însoţită şi de probleme de ordin demografic similare celor înregistrate în
majoritatea ţărilor europene şi anume scăderea ratei natalităţii (sau rate ale natalităţii ale
căror valori se află sub rata de înlocuire a populaţiei). Politicile draconice ale regimului
Ceauşescu servesc drept un exemplu elocvent de cum nu trebuie tratată o asemenea
problemă demografică.

.

Situaţia minorităţilor naţionale

Maghiarii
Situaţia minorităţii maghiare din România la instaurarea comunismului
În perioada instaurării comunismului în România, minoritatea maghiară reprezenta
aproximativ 7,5% din populaţia României (în jur de 1,5 milioane de membri)422,
constituind o comunitate caracterizată prin tradiţii cu rădăcini adânci în istoria
Transilvaniei. În perioada dintre cele două războaie mondiale, minoritatea maghiară a
reuşit să păstreze o bună parte a poziţiilor sale în cadrul statului român, atât sub aspect
economic, cultural şi educaţional sau asociativ, cât şi din punct de vedere al organizării
politice interne, ce reflecta o firească pluralitate a unei veritabile societăţi paralele.
Perspectiva prin care s-ar cuveni evaluat impactul comunismului asupra minorităţii
maghiare din România poate fi surprinsă ţinând seama de unele elemente determinante,
pe care le vom aborda în cele ce urmează.
În ceea ce priveşte situaţia demografică, modificările de graniţă şi mişcările de
populaţie din timpul celui de-al doilea război mondial au determinat mari schimbări în
poziţionarea geografică şi structura socială a minorităţii maghiare din România. În
perioada 1940-1944, aproximativ 100 000 de maghiari au părăsit Transilvania de Sud, din
care doar 50% s-au stabilit pe teritoriul Transilvaniei de Nord423. Deportarea a 125 000 de
evrei de identitate maghiară424 de către autorităţile maghiare obediente ordinelor naziste
şi numărul mare de refugiaţi din rândurile burgheziei, funcţionarilor sau ale aristocraţiei
din Transilvania de Nord au şubrezit semnificativ structura socială şi poziţia
etnodemografică a maghiarilor din România. Cu toate acestea, majoritatea oraşelor din
Transilvania rămâne locuită în continuare de o populaţie preponderent maghiară425.
Principalele forme de organizare economică a minorităţii maghiare în cadrul statului
român interbelic erau cooperativele economice şi de credit, asociaţiile de agricultori şi
composesoratele. Centrala Federală „Alianţa” a Cooperativelor Economice şi de Credit,
precum şi Centrala „Furnica” au reunit cea mai mare parte a resurselor economice ale
minorităţii maghiare, dispunând de un sistem instituţional complex: uzine de fabricare şi
prelucrare, depozite, lanţuri de magazine pentru valorificarea produselor proprii şi altele.
În septembrie 1945, cele două federaţii întruneau 1002 cooperative426. Asociaţia
Agricultorilor Maghiari din Transilvania promova interesele agricultorilor şi deţinea
staţiuni de maşini agricole în mediul rural. În 1945, cele 1100 de filiale ale asociaţiei
aveau 80 000 de membri înregistraţi427. Composesoratele au reprezentat o formă de
proprietate colectivă asupra păşunilor şi a pădurilor, specifică tradiţiei istorice a secuilor.
În anul 1946, circa 11% din pădurile aflate pe teritoriul României (651 000 hectare) erau
în administrarea composesoratelor. În plus, în administrarea „Bunurilor Private din
Ciuc”, o altă formă de proprietate comunitară, se aflau aproximativ 32 700 iugăre de
pădure şi mai multe fabrici de cherestea.428
În toamna anului 1944, sistemul învăţământului confesional reprezenta baza educaţiei
maghiare din Transilvania. Această reţea includea 1041 de unităţi de învăţământ ale celor
patru confesiuni (catolice, reformate, unitariene şi evanghelice), de la nivelul şcolilor

rurale până la cele gimnaziale, funcţionarea acestora fiind finanţată din fonduri
bisericeşti429.
În perioada premergătoare instaurării comunismului în România, viaţa ştiinţifică a
maghiarilor din Transilvania s-a desfăşurat în cadrul a trei instituţii de vârf cu sediul la
Cluj: Societatea Muzeului Ardelean, Universitatea „Ferenc József” (Franz Iosif) şi
Institutul Ştiinţific Ardelean. Activitatea de organizare a cercetărilor, promovarea şi
publicarea rezultatelor ştiinţifice în cărţi şi periodice era completată de administrarea
unor colecţii de mare valoare, precum şi de un lanţ de biblioteci confesionale, şcolare sau
ale diferitelor fundaţii culturale, deţinătoare ale unor fonduri de excepţie atât din punctul
de vedere ştiinţific, cât şi din cel al patrimoniului: Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia,
Biblioteca Lyceum din Cluj, Biblioteca Teleki din Târgu-Mureş. Universitatea „Ferenc
József” din Cluj, cu o istorie zbuciumată în spate, a dispus şi ea de o infrastructură şi
dotare materială de excepţie, inclusiv clinici universitare moderne430.
În ceea ce priveşte reprezentarea politică, majoritatea personalităţilor care au jucat un
rol mai însemnat în viaţa politică interbelică a minorităţii maghiare, respectiv în perioada
1940-1944, s-au refugiat în Ungaria ori au fost arestate şi internate în lagăre de către
autorităţile româneşti şi armata sovietică431. În Transilvania de Sud, unde sfera de
activitate a comunităţii maghiare era mai restrânsă, începând cu toamna anului 1944 s-a
trecut la internarea intelectualităţii şi a liderilor comunitari, în urma introducerii unor
măsuri de securitate a statului432.
În pofida pierderilor pe care minoritatea maghiară le-a suferit până în momentul
preluării puterii de către comunişti, ea a rămas o comunitate naţională cu o bază
economică puternică, cu tradiţii solide de autoorganizare şi cu un sistem instituţional
extins care i-a permis păstrarea şi dezvoltarea identităţii lingvistice şi culturale.
Supunerea acestei comunităţi s-a dovedit ulterior o veritabilă provocare pentru
comunişti. Dificultăţile de care autorităţile regimului s-au lovit în această privinţă pe
întreg parcursul istoriei comunismului din România au fost folosite cu abilitate pentru
susţinerea unui climat de suspiciune generalizată faţă de membrii minorităţii maghiare şi,
în strânsă legătură cu aceasta, pentru justificarea unor structuri de urmărire şi de
intimidarea a persoanelor ce reprezentau un potenţial pericol la adresa stabilităţii
regimului.
Periodizarea comunismului românesc din perspectiva impactului asupra
minorităţii maghiare
Orientarea comunităţii maghiare spre mişcările de stânga se produce de la sfârşitul
anului 1944, în esenţă ca urmare a două evoluţii concurente şi complementare. Prima este
abilitatea diplomaţiei sovietice care în perioada 14 noiembrie 1944-13 martie 1945 le-a
încredinţat comuniştilor din România misiunea de a reprezenta cu succes cea mai
sensibilă componentă a interesului naţional de la aceea vreme, revenirea sub administraţie
română a Transilvaniei de Nord. Scopul era creşterea popularităţii partidului nu numai

printre români, dar şi în rândurile populaţiei maghiare din Transilvania, care considerase
politica naţională a României interbelice un eşec cu grave consecinţe asupra şanselor de
supravieţuire a comunităţii maghiare.
De subliniat abilitatea cu care PCR a pus în mişcare, în contextul incertitudinii privind
viitorul Ardealului de Nord, o serie de strategii care au urmărit marginalizarea tendinţelor
naţionaliste româneşti şi discreditarea partidelor istorice care puteau fi făcute
răspunzătoare pentru excesele naţionaliste. Prin aceste manevre, PCR, în strânsă
colaborare cu Moscova, a reuşit să obţină adeziunea liderilor maghiari de stânga şi
aducerea sub controlul PCR a Uniunii Populare Maghiare (UPM), principala organizaţie
politică a minorităţii maghiare ce a luat fiinţă în octombrie 1944 prin schimbarea
denumirii organizaţiei MADOSZ (organizaţia muncitorilor maghiari din perioada
interbelică) în UPM, noua formaţiune păstrându-şi orientarea ideologică şi loialitatea faţă
de PCR. Continuitatea dintre cele două organizaţii a fost evidentă şi în ceea ce priveşte
componenţa conducerii la vârf a UPM.
A doua componentă cauzală a cotiturii de stânga în viaţa politică a minorităţii
maghiare era opţiunea politică a unor lideri maghiari din Transilvania care au acceptat
colaborarea cu comuniştii români ca singura alternativă de normalizare a situaţiei
minorităţii maghiare într-o ţară ce urma să intre în sfera de interes a Uniunii Sovietice.
Prin preluarea de către UPM a tradiţiilor de stânga din perioada interbelică şi prin
izolarea acelor personalităţi care au fost compromise politic sau care doreau să imprime
organizaţiei un alt curs, s-a reuşit, în lipsa altei soluţii, deplasarea spre stânga a unei mase
considerabile a populaţiei maghiare din Transilvania.
Din perspectiva minorităţii maghiare, periodizarea regimului comunist din România
este dictată de principalele momente de cotitură în politica PCR (PMR) faţă de problema
naţională: reconsiderarea priorităţilor după semnarea, la 10 februarie 1947, a tratatului de
pace de la Paris, revoluţia maghiară din 1956, moartea lui Gheorghiu-Dej, sfârşitul
perioadei de concesii în politica lui Ceauşescu faţă de minorităţi şi începutul, din 1972, a
naţionalismului comunist.
Perioada de tranziţie 1945–1948. Deşi în viaţa internă a minorităţii maghiare
comunismul se instaurează, deja din toamna anului 1944, prima perioadă în România
debutează cu preluarea, la 6 martie 1945, a puterii de către guvernul lui Petru Groza şi se
termină odată cu apariţia, la 22 mai 1947, în cotidianul de limba maghiară „Igazság” de la
Cluj, a articolului Calea maghiarimii din România semnat de Vasile Luca, membru în
Biroul Politic al PCR, responsabil cu „problema maghiară”.
Caracteristica principală a acestei prime perioade este o politică populistă şi
duplicitară ce avea drept scop dobândirea pârghiilor de putere cu susţinerea populaţiei
maghiare. Politica faţă de minorităţi este profund marcată de pregătirile pentru Conferinţa
de Pace de la Paris. După experienţa eşecului perioadei interbelice, când politica statului
român faţă de minorităţi nu a putut stăvili revizionismul maghiar433, forţele de stânga au
încercat, cum am văzut mai sus, oferirea unei alternative viabile prin integrarea

comunităţii maghiare cu ajutorul unei organizaţii politice puternice ce îşi aroga dreptul de
a fi unicul reprezentant al întregii minorităţi maghiare (UPM).
Strânsele legături ale UPM cu PCR au permis elaborarea unui document programatic
privind principiile care să stea la baza colaborării între UPM şi Uniunea Partidelor
Democratice de Stânga, document ce a fost prezentat în şedinţa Consiliului de Miniştri
organizată la Cluj, la 13 martie 1945. Printre principiile incluse în document reţinem
asigurarea reprezentării în guvern, încredinţarea guvernării zonelor în care populaţia
maghiară depăşeşte 50% reprezentanţilor acestei etnii, recunoaşterea limbii maghiare ca
limbă oficială în Ardeal, învăţământ public în limba maghiară de la nivelul primar la cel
universitar, egalitatea în drepturi a Bisericilor maghiare cu Biserica Ortodoxă Română,
păstrarea instituţiilor culturale maghiare şi subvenţionarea lor de către stat, libertatea de a
utiliza fără restricţii însemnele naţionale434. Pe de altă parte, UPM, ca reprezentant al
populaţiei maghiare din Transilvania, a fost constrânsă să-şi facă publică poziţia în
privinţa integrităţii teritoriale a României: conferinţa reprezentaţilor UPM organizată în
noiembrie 1945, la Târgu-Mureş, a adoptat o declaraţie ce preciza că rezolvarea
problemei naţionale din Transilvania nu include şi chestiunea graniţelor, ci ţine de
întărirea democraţiei, de realizarea egalităţii în drepturi a naţionalităţilor. Deşi această
declaraţie a anulat în cea mai mare parte principiile amintite anterior, baza colaborării
dintre forţele de stânga româneşti şi cele care şi-au asumat rolul de reprezentare a
minorităţii maghiare a rămas în esenţă identică: UPM sprijină instaurarea democraţiei
populare, iar PCR acceptă ca minoritatea maghiară să fie integrată în statul român nu ca
indivizi, ci ca o comunitate reprezentată de UPM.
Implicarea armatei sovietice în problema Transilvaniei de Nord a impus o soluţie şi în
controversata problemă a Universităţii de la Cluj, determinând promulgarea, la 29 mai
1945, a două Decrete Regale care consfinţeau funcţionarea a două universităţi distincte,
una de limba română, cealaltă de limba maghiară435. Ulterior, acestea vor deveni
cunoscute sub denumirile de Universitatea Babeş şi Universitatea Bolyai. Cum
continuitatea juridică între Universitatea Bolyai şi Universitatea Maghiară din Cluj
(rebotezată astfel în septembrie 1944) nu a fost recunoscută, infrastructura acesteia din
urmă a fost preluată în cea mai mare parte de Universitatea Babeş.
După semnarea tratatului de pace, semnele schimbării de priorităţi nu au întârziat să
apară. La doar trei luni după tratat, articolul amintit al lui Vasile Luca a chemat la epurări
în rândurile conducerii UPM, marcând începutul unei etape în care personalităţile de vârf
ale UPM-ului, artizanii politicii de colaborare cu forţele de stânga, au ajuns în atenţia
organelor de anchetă sub acuzaţia de „manifestări şovine” sau „uneltiri împotriva
intereselor românilor şi în interesul revizionismului unguresc”, fiind arestate în mai multe
valuri în perioada 1949-1958436. Printr-o decizie a MAI emisă la 15 mai 1947 a început
campania de românizare a marilor oraşe din Transilvania437, iar în vara aceluiaşi an s-a
trecut la desfiinţarea instituţiilor comunitare care au asigurat o autonomie economică
relativă faţă de statul român. Începând cu anii 1947-1948, circulaţia spre Ungaria a
devenit aproape imposibilă, între cele două ţări „vecine şi prietene” instalându-se o
veritabilă cortină de fier.

Perioada integrării de tip stalinist 1948-1956. Perioada începe cu Rezoluţia din 12
decembrie 1948 a PMR privind problema naţională şi se încheie cu Revoluţia Maghiară
din 1956. Din perspectiva impactului asupra minorităţii maghiare, acest interval se
caracterizează prin abandonarea politicii promovate de guvernele lui Groza, favorabile
minorităţii maghiare, şi mutarea accentului de la chestiunea naţională la problema „luptei
de clasă”. Devenind un document programatic pentru următorii ani, Rezoluţia PMR a pus
bazele noii politici privind chestiunea maghiară. Documentul a denunţat „vina colectivă”
a minorităţilor şi a precizat că problema naţionalităţilor conlocuitoare trebuie să fie
subordonată în toate cazurile sarcinilor prioritare ale proletariatului438.
Modelul stalinist al politicii faţă de naţionalităţi a fost preluat treptat prin înfiinţarea
Regiunii Autonome Maghiare (RAM) în 1952 şi desfiinţarea UPM în 1953. Odată cu
dispariţia UPM ca o „curea de transmisie”, integrarea minorităţii maghiare urmează să fie
concepută nu pe baze comunitare, ci pe criterii de clasă.
Această perioadă marchează totodată, în urma valurilor de naţionalizare, şubrezirea în
continuare a comunităţii maghiare, atât din punct de vedere economic, şi nu mai puţin
social şi cultural, bunurile comunitare trecându-se treptat în patrimoniul statului. Pe baza
unei dispoziţii din 1948, privind persoanele juridice fără scop lucrativ, Comisia de control
şi supraveghere de pe lângă Ministerul Justiţiei a trecut la dizolvarea asociaţiilor culturale
şi economice ale minoritarilor, averile acestora fiind preluate de stat. La baza campaniei
lansate împotriva sectorului asociativ a stat acuzaţia că acesta adăposteşte „mişcarea
maghiară de rezistenţă”. Lupta împotriva „duşmanilor de clasă”, purtată cu intransigenţă
fără a se ţine cont de apartenenţa naţională, a avut consecinţe grave şi asupra situaţiei
intelectualităţii maghiare.
Perioada instaurării controlului total asupra societăţii 1957-1965. Această etapă a
comunismului din România debutează cu represaliile de după 1956 şi se termină cu
moartea lui Gheorghiu-Dej, la 19 martie 1965.
Diferitele forme de manifestare a simpatiei cu ideile Revoluţiei Maghiare au
declanşat un val de represalii fără precedent. Conducerea PMR a interpretat aceste
manifestări nu ca forme de protest anticomunist sau antisovietic, cum ar fi fost firesc, ci
ca „manifestări naţionaliste şi duşmănoase” la adresa statului român. În viziunea
partidului, valul de simpatie faţă de revoluţia maghiară fusese generat de politica
necorespunzătoare faţă de naţionalităţi. Faptul că protestatarii au fost în mod
preponderent tineri a condus la concluzia că existenţa unor instituţii de învăţământ cu
predare în limbile minorităţilor a fost o gravă eroare, acestea devenind „focare ale
naţionalismului maghiar” şi ale „separatismului”.
Aceleaşi evenimente au oferit un bun prilej pentru activizarea serviciilor de urmărire
ale Securităţii. Extinderea reţelelor de informatori a vizat în mod special două categorii
sociale: clerul şi corpul didactic, reprezentanţii acestora fiind suspectaţi că agită tineretul
împotriva convieţuirii cu poporul român.

Perioada relaxării şi a aparentei liberalizări 1966-1971. După moartea lui
Gheorghiu-Dej şi alegerea lui Nicolae Ceauşescu în funcţia de prim-secretar al CC al
PCR urmează o perioadă caracterizată printr-o politică de relaxare generală, care a adus o
relativă liberalizare inclusiv a politicii partidului faţă de minorităţi.
Cu toată aparenţa de liberalizare, politica PCR faţă de minoritatea maghiară rămâne
profund duplicitară. În cuvântarea sa ţinută la Congresul al IX-lea al PCR, organizat în
perioada 19-24 iulie 1965, Ceauşescu pomeneşte de „problema naţională” ca o chestiune
„rezolvată în mod definitiv”. În pofida acestei declaraţii, perioada se caracterizează
printr-o serie de măsuri contradictorii: noua Constituţie adoptată în august 1965
reintroduce termenul de „naţionalitate conlocuitoare” şi se reînfiinţează o comisie a
Secretariatului CC, mandatată cu gestionarea problemelor minorităţilor naţionale, ce
fusese desfiinţată în 1959; în 1967 se desfiinţează Regiunea Autonomă Maghiară, şi se
trece la o reorganizare administrativ-teritorială ce nu ţine cont de opţiunile minorităţii
maghiare; în iunie 1968 Ceauşescu refuză să accepte nevoia adoptării unui nou „statut” al
minorităţii maghiare, precum şi unele concesii în privinţa învăţământului în limba
maghiară, dar la şedinţa din octombrie a CC al PCR pledează pentru extinderea
drepturilor lingvistice ale minorităţilor în educaţie şi în mai multe domenii ale vieţii
culturale; în cadrul aceleiaşi întruniri se decide înfiinţarea Consiliului Oamenilor Muncii
de Naţionalitate Maghiară din România; în 1970 sunt înfiinţate unele organe mass-media
de mare impact asupra vieţii culturale a minorităţii maghiare, precum Editura Kriterion,
redacţia maghiară a TVR, săptămânalul cultural A Hét.
În paralel cu aceste evoluţii, se declanşează o abilă politică de românizare a zonelor
locuite în mod preponderent de maghiari, prin continuarea procesului de industrializare
început cu un deceniu în urmă, care capătă forme concrete în noul context creat de
directiva trasată de cel de al X-lea Congres al PCR (6-12 august 1969), privind crearea
„unei societăţi multilateral dezvoltate”, omogenă în esenţă, şi superioară societăţii
capitaliste din toate punctele de vedere.
Perioada naţionalismul comunist 1972-1989. După apariţia în 1971 a „Tezelor din
iulie”, inspirate din impresiile vizitei lui Ceauşescu în China şi Coreea de Nord, urmează
o perioadă de restalinizare radicală şi un cult al personalităţii fără precedent, ceea ce a
avut consecinţe dramatice şi asupra minorităţii maghiare.
Programul naţionalismului comunist promovat cu intransigenţă de Ceauşescu a
urmărit fără disimulare crearea unui stat omogen din punct de vedere etnic, printr-o
politică de asimilare forţată, pe de o parte, şi printr-un acord tacit, pe de altă parte, privind
înlesnirea emigrării în Ungaria, în cazurile de „reunificare a familiei”. Desfiinţarea
treptată a ce a mai rămas din reţeaua de învăţământ cu predare în limba maghiară,
blocarea sau limitarea accesului maghiarilor la anumite profesii, omogenizarea etnică a
oraşelor cu specific maghiar din Transilvania, planul de sistematizare a localităţilor au
fost elemente importante ale acestui program. În partid, armată şi Securitate procentul
minoritarilor maghiari s-a redus drastic, limitându-se la câteva cadre de încredere ale lui
Ceauşescu.

În paralel cu aceste demersuri, s-a urmărit curăţirea spaţiului public de tot ce ţinea de
minorităţi. Începând cu 1985, noţiunea de „naţionalitate conlocuitoare” a dispărut treptat
din discursul public, locul acesteia fiind preluat de termenul „muncitori români de origine
maghiară”. Până şi denumirea Consiliului Oamenilor Muncii de Naţionalitate Maghiară a
fost schimbată în Consiliul Oamenilor Muncii Români de Naţionalitate Maghiară. În
1984 au fost oprite emisiunile în limbile minorităţilor ale redacţiilor teritoriale TVR, din
colecţiile muzeelor au fost retrase materialele referitoare la istoria naţionalităţilor, iar
începând cu 1988 denumirile localităţilor nu puteau să apară decât în limba română în
presa şi toate publicaţiile minorităţilor naţionale. Pe fondul deteriorării situaţiei
economice şi a scăderii nivelului de trai, propaganda antimaghiară a devenit din ce în ce
mai agresivă.
La accelerarea acestui proces membrii comunităţii maghiare au reacţionat cu
organizarea unor mişcări de disidenţă şi emigrarea în masă, în forme clandestine sau
legale, în Ungaria sau în Occident. Sunt cunoscute cazuri în care represaliile Securităţii iau împins pe unii membri ai comunităţii la sinucidere.
Evaluarea impactului pe care regimul politic al comunismului l-a avut asupra
minorităţii maghiare
Analiza de impact care urmează va avea trei nivele: evaluarea impactului pe care
relaţiile interstatale asupra situaţiei minorităţii maghiare, evaluarea rolului jucat de
principalele structuri organizatorice şi, în fine, evaluarea impactului politicilor sectoriale
ale partidului-stat în influenţarea situaţiei populaţiei maghiare din România.
Impactul relaţiilor interstatale: rolul Uniunii Sovietice şi al evoluţiei relaţiilor dintre
RPR/RSR şi RPU/RSU. După cel de al doilea război mondial, dinamica relaţiilor
interstatale dintre Ungaria şi România a fost marcată de procesul de satelizare dictat de
URSS, pe de o parte, şi de profunda suspiciune faţă de declaraţiile guvernului maghiar,
pe de altă parte. După semnarea Tratatului de Pace de la Paris, chiar dacă de partea
română a persistat o suspiciune aproape continuă faţă de presupusele tendinţe revizioniste
ale guvernului maghiar, Ungaria nu a avut nici puterea, nici voinţa, nici ocazia să pună
vreodată în discuţie apartenenţa Transilvaniei439. La 24 ianuarie 1948 a fost semnat, în
cadrul sistemului de alianţe impus de Moscova, Tratatul de Prietenie şi Asistenţă Mutuală
dintre cele două ţări. Deşi Ungaria şi România au devenit ţări aliate, pe parcursul
deceniilor patru şi cinci lipsa profundă de încredere a persistat.
Pe fondul apropierii dintre cele două partide, survenită după revoluţia maghiară din
1956, conducerea Partidului Muncitoresc Ungar (PMU) a simţit nevoia să declare oficial
că Ungaria nu are pretenţii teritoriale faţă de România440.
Până la sfârşitul anilor 1960, natura legăturilor dintre cele două partide a rămas în
sfera de influenţă a Uniunii Sovietice, care nu a permis escaladarea diferendului românomaghiar. După experienţa neconcludentă a întâlnirilor bilaterale din 1958 şi 1959,
Ungaria a încercat să utilizeze canalul sovietic pentru a influenţa deciziile româneşti în

problema minorităţilor. Asistând neputincioasă la schimbarea de atitudine a PMR faţă de
problema maghiară, evidenţiată mai ales prin unificarea Universităţilor Babeş şi Bolyai,
conducerea PMU a cerut, cu ocazia contactelor la nivel înalt cu PCUS, medierea
sovietică în problema minorităţii maghiare din România441.
Deşi cele două ţări erau membre în acelaşi bloc al ţărilor socialiste, între cele două
conduceri de partid au avut loc puţine întâlniri bilaterale (1966, 1972, 1977, 1988). În
cadrul acestor întâlniri, problema minorităţii maghiare a fost abordată de regulă cu multă
discreţie de partea maghiară; cu toate acestea, atmosfera întâlnirilor a fost de multe ori
tensionată. Problemele aduse în discuţie de partea maghiară s-au referit la lărgirea
legăturilor bilaterale, uşurarea trecerii de frontieră, dezvoltarea schimburilor turistice,
economice şi cele culturale. Partea română trata cu suspiciune schimburile de cărţi şi alte
produse culturale, suspectându-le de „tendinţe revizioniste”.
Începând din 1985, legăturile bilaterale au fost serios afectate de agravarea politicii
PCR faţă de minoritatea maghiară. Măsurile restrictive şi valul de emigranţi442 din
România au determinat conducerea PMU să introducă problema din nou pe agenda
discuţiilor bilaterale. După ce, cu ocazia întâlnirii la nivel înalt din 1988, Ceauşescu a
respins toate cererile, guvernul maghiar a fost nevoit să protesteze pe căi diplomatice faţă
de încălcarea Acordului de la Helsinki. În pofida acestor eforturi, în ansamblu se poate
concluziona ca relaţiile între cele două state vecine au avut un impact mai degrabă
negativ asupra evoluţiei situaţiei populaţiei maghiare din România.
Impactul principalelor structuri instituţionale. În perioada comunistă integrarea
politică a maghiarilor în structura statului român s-a realizat prin diferite instituţii şi
organizaţii. Într-o primă fază, în perioada 1945-1948, acest rol a fost asumat de UPM,
care avea două obiective majore: integrarea comunităţii maghiare şi reprezentarea
intereselor specifice ale acesteia pe scena politică din România. În cadrul sistemului
politic românesc, UPM s-a autodefinit ca organizaţie de masă şi s-a supus, după cum am
văzut, politicii PCR. Deşi această aliniere politică nu a fost opţiunea maselor maghiare,
acestea au sperat că prin UPM comunitatea maghiară va reuşi să-şi continue tradiţiile de
autodeterminarea internă. Asumarea explicită a acestui obiectiv a constituit principala
forţă de atracţie a UPM, care în scurt timp a devenit organizaţia cu cea mai mare bază de
masă, în mai 1945 numărând deja 387753 membri.
Până la urmă însă, UPM nu a avut succes în misiunea asumată, de promovare a
intereselor: raporturile de forţă i-au permis să promoveze doar acele interese maghiare,
care erau în concordanţă cu politica PCR443. În perioada 1948-1950, când sprijinul
populaţiei maghiare pentru consolidarea puterii nu mai era necesar, UPM s-a transformat
treptat dintr-un partid apărător al intereselor într-o simplă „curea de transmisie” a
instrucţiunilor PMR. În anul 1953 UPM s-a „autodizolvat” la ordinele PMR444.
Prezenţa maghiarilor în structurile PCR a avut o tradiţie solidă încă din perioada
interbelică, procentajul acestora ajungând în 1933 la aproximativ 25%. În iulie 1945, din
totalul membrilor de partid 19,2% erau maghiari445. Deşi pe parcursul perioadei 19461947 acest procentaj a scăzut la 14-15%, comunitatea maghiară a rămas

suprareprezentată atât în privinţa numărului total al membrilor de partid, cât şi în
nomenclatura regională şi municipală din centrele ardelene cu o populaţie maghiară
semnificativă. O primă reechilibrare s-a produs în urma epurărilor din perioada 19481952, schimbările cele mai profunde urmând să aibă loc în anii 1957-1958446.
Cauzele prezenţei maghiarilor într-un procentaj atât de ridicat în structurile PCR sunt
multiple: pot fi amintite în acest sens abuzurile administraţiei române din toamna anului
1944 în Transilvania de Nord; acţiunile gărzilor maniste; promisiunile doctrinei marxistleniniste în chestiunea naţională; procentajul ridicat al maghiarilor în rândul populaţiei
urbane şi muncitoreşti.
În legătură cu această suprareprezentare a minorităţii maghiare, alături de cea
evreiască, în structurile de partid, s-a vehiculat mult afirmaţia că cei care au adus
comunismul în România au fost în principal evreii şi maghiarii. O analiză mai atentă a
realităţilor din acea vreme dovedeşte însă că această afirmaţie nu se verifică din punct de
vedere empiric. Membri ai comunităţii maghiare şi evreieşti au fost, într-adevăr, pentru
motivele precizate sumar în cele de mai înainte, aliaţi importanţi ai comuniştilor români.
Ei nu pot fi consideraţi însă elementele principale ale instaurării comunismului cel puţin
din două motive: nu au deţinut efectiv vreo pârghie de putere în partidul comunist şi au
fost priviţi tot timpul, în special maghiarii, cu suspiciune de liderii de partid români447.
Urmărind aparent o nouă abordare a problemei naţionale, conducerea PCR a creat în
1968 o nouă organizaţie de integrare şi de mobilizare a naţionalităţilor conlocuitoare,
Consiliul Oamenilor Muncii de Naţionalitate Maghiară (respectiv Germană). Din
comitetul central al Consiliului făceau parte toţi intelectualii maghiari (şi germani)
reprezentativi din România. Înfiinţarea acestor consilii a creat aparenţa că partidul va lua
în considerare punctele de vedere ale minorităţilor. După o perioadă relativ scurtă s-a
dovedit însă că rolul Consiliului este doar consultativ, neavând dreptul nici măcar la
convocarea plenarei. În perioada 1969-1980 activitatea Consiliului nu a avut nici un
impact asupra politicii PCR faţă de minoritatea maghiară, iar în anii 1980 rolul său s-a
redus la propagarea politicii partidului în toate domeniile vieţii sociale, culturale şi
economice .448
Evoluţia compoziţiei etnice a personalului din cadrul principalului organ de represiune
al perioadei comuniste, Direcţia Generală a Securităţii Poporului/Statului, reflectă şi ea la
început o politică de integrare a minorităţilor. Cadrele maghiare au fost recrutate din
aparatul de partid, în primul rând din Secţia Organizatorică şi din Secţia Cadre. Deşi pe
plan naţional elementul maghiar nu a fost niciodată suprareprezentat (în 1950, din totalul
personalului angajat doar 247 ofiţeri, adică 6,2% erau maghiari; numărul lor înregistrează
o creşterea uşoară până la 7,7% în 1956 şi o scăderea progresivă după 1958449), la
începutul anilor 1950 proporţia maghiarilor şi a evreilor vorbitori de limba maghiară în
Securitate a fost semnificativă. Potrivit unei statistici secrete a MAI, în 1958, aproximativ
70% din ofiţerii activi încadraţi în Direcţia Regiunii Autonome Maghiare erau de etnie
maghiară450. La începutul anilor 1960, cea mai mare parte a ofiţerilor şi subofiţerilor de
origine maghiară au fost trecuţi în rezervă sau îndepărtaţi.

Se poate constata în concluzie că încercările de integrare politică a comunităţii
maghiare în structurile statului român dominat de ideologia comunistă au eşuat.
Impactul politicilor sectoriale ale statului/partidului communist
Deşi consecinţele nefaste ale comunismului i-au lovit în mod egal pe toţi cetăţenii
României, fără deosebire de naţionalitate, există unele domenii în care impactul
politicilor întreprinse de autorităţile comuniste i-au afectat în mod deosebit pe membrii
minorităţii maghiare, punând în pericol bazele existenţei comunitare, menţinerea
tradiţiilor, a identităţii lingvistice şi culturale ale acesteia. Aceste domenii privesc: baza
economică a existenţei comunitare, învăţământul în limba maghiară, viaţa culturală,
cultele minoritare, structura socială a comunităţii şi organizarea administrativ-teritorială a
regiunilor locuite în mod preponderent de maghiari.
Impactul comunismului asupra situaţiei economice a minorităţii maghiare. În
perioada instalării şi consolidării comunismului în România situaţia economică a
minorităţii maghiare a fost afectată de legea CASBI (Casa de Administrare şi
Supraveghere a Bunurilor Inamice), de reforma agrară din 1945, de procesul de
naţionalizare din 1948 şi de trecerea cooperativelor sub administraţia de stat. Deşi aceste
măsuri nu vizau în mod direct minorităţile, prin formularea criteriilor şi a regulilor de
aplicare şi prin punerea în practică a acestora, membrii comunităţilor minoritare au avut
pierderi economice cu consecinţe mai grave decât cele care s-au răsfrânt asupra
populaţiei majoritare.
Convenţia de Armistiţiu din 12 septembrie 1944 prevedea atât blocarea averilor
statelor inamice, cât şi a bunurilor cetăţenilor acestora aflate pe teritoriul României451. În
termenul de „inamici prezumaţi” intrau cetăţenii români care înainte sau după data
semnării convenţiei s-au refugiat în Germania şi Ungaria. Identificarea „inamicilor
prezumaţi” cădea în sarcina organelor locale ale CASBI, care interpretau această
categorie după bunul lor plac. În practică, marea majoritate a persoanelor identificate erau
fie maghiari, fie germani, bunurile acestora (case, pământuri, întreprinderi etc) intrând
sub jurisdicţia CASBI452. O situaţie a bunurilor inamice rurale arată că cele mai multe
erau în judeţele cu populaţie minoritară numeroasă: Timiş-Torontal, Trei Scaune,
Mureş453.
Situaţii asemănătoare s-au înregistrat şi la reforma agrară. Cei vizaţi de expropriere
erau „moşierii” cu pământ de peste 50 de hectare, dar legea a definit categorii adiţionale
de expropriaţi, cum ar fi „absenteiştii”, „colaboraţioniştii” sau „refugiaţii”. Definirea
acestor categorii a fost imprecisă, iar în practică ele au fost aplicate numai în cazul
cetăţenilor români de naţionalitate maghiară sau germană, pe baza unor simple
declaraţii454. În multe localităţi cu populaţie mixtă, comisiile locale de împroprietărire,
formate din membri români, au expropriat bunurile locuitorilor maghiari folosindu-se de
aceste prevederi ale regulamentului de aplicare a reformei agrare455. În Comitetul Central
de Reformă Agrară numai în mai 1946 a fost numit un reprezentant maghiar, cu drept de
participare doar la acele şedinţe care vizau şi minoritatea maghiară, însă votul acestuia
avea numai o valoare consultativă456.

Nu avem date suficiente despre exproprierile şi împroprietăririle făcute în dauna şi în
avantajul minorităţii maghiare. Într-o situaţie din 1946 a Ministerului Agriculturii se arată
că în judeţul Cluj, din totalul suprafeţei de pământ expropriat, 87% se afla în proprietate
etnicilor maghiari, în timp ce dintre împroprietăriţi numai 35% erau maghiari. O situaţie
similară s-a înregistrat şi în judeţul Mureş (72%, respectiv 36%)457.
Asaltul statutului împotriva cooperativelor aflate în proprietatea comunităţii maghiare
a început în toamna anului 1944, prin trecerea bunurilor unor cooperative sub regim
CASBI, pentru faptul că statul maghiar le-a acordat sprijin financiar. Consecinţe grave a
avut şi hotărârea adoptată la congresul cooperativelor din 1945, ţinut la Bucureşti, care a
interzis cooperativele organizate pe principii etnice. În aceste condiţii, în iulie 1947,
cooperativele maghiare s-au unit cu centrul naţional al cooperativelor, INCOOP458.
Trecerea finală a cooperativelor sub administraţia de stat a avut loc la 19-21 martie 1950,
în cadrul unui congres organizat la Bucureşti, prin înfiinţarea CENTROCOOP-ului care a
preluat toate cooperativele din ţară.
În ceea ce priveşte composesoratele, conducerea UPM a preluat treptat controlul
acestora, nutrind speranţe că, fiind o formă de proprietate colectivă, nu vor intra sub
incidenţa legii de naţionalizare. În cursul anului 1948 fondul silvic al composesoratelor a
fost preluat de stat, iar acestea au fost desfinţate.
Impactul comunismului asupra învăţământului minoritar maghiar. Asemenea
impactului pe care comunismul l-a avut asupra situaţiei economice a minorităţii
maghiare, şi în privinţa învăţământului minoritar se pot distinge două categorii de
consecinţe. Se poate vorbi, pe de o parte, de măsuri ce, deşi au afectat întreaga populaţie,
aveau repercusiuni mai grave asupra minorităţii maghiare, şi au existat demersuri, pe de
altă parte, care au vizat în mod direct învăţământul în limba maghiară, urmărind
restrângerea sau chiar lichidarea treptată a acestuia. Astfel, în timp ce măsurile reformei
învăţământului din 1948 au afectat toate confesiunile din România, consecinţele acesteia
pentru populaţia maghiară a însemnat desfiinţarea unei întregi reţele educaţionale bazată
pe unităţile şcolare confesionale: în urma aplicării reformei au fost naţionalizate 468
unităţi şcolare catolice, 531 reformate, 34 unitariene, 8 evanghelice, averile acestora fiind
trecute în patrimoniul de stat459.
Începând din a doua jumătate a anilor 1950, se poate vorbi de un proces sistematic de
restrângere a sferei de activităţi a învăţământului în limba maghiară. În iulie 1956, pe
baza unei decizii a CC al PMR, s-a trecut la comasarea şcolilor române şi maghiare şi la
înfiinţarea unor secţii cu predare în limba română în cadrul unităţilor şcolare maghiare de
nivel elementar, liceal şi universitar460. Această măsură atrăgea după sine reorganizarea
administraţiei şcolii, numirea unui director de naţionalitate română, iar după o perioadă
de tranziţie caracterizată printr-un bilingvism provizoriu, se renunţa treptat la folosirea
limbii maghiare în redactarea documentelor şi la şedinţele consiliilor profesorale. Drept
consecinţă a acestor măsuri, numărul elevilor în învăţământul preuniversitar de limbă
maghiară se reduce constant, mai ales după 1965461.

O altă problemă a învăţământului din această perioadă era inexistenţa învăţământului
profesional în limba minorităţilor, prevederi referitoare la organizarea acestuia fiind
omise în toate legile privind organizarea învăţământului tehnic (1955, 1966, 1968). Deşi
la începutul anilor 1970 se înfiinţează câteva clase profesionale, acestea urmează să fie
desfiinţate sau transformate în clase cu predare în limba română doar câţiva ani mai
târziu.
Aceleaşi tendinţe se pot observa şi la nivelul învăţământului universitar. Din 1955 nu
se mai fac şcolarizări la secţia maghiară a Institutului Agronomic din Cluj, iar în 1959 se
suspendă predarea tuturor disciplinelor în limba maghiară. În 1962 se înfiinţează secţia
română în cadrul Institutului Medico-Farmaceutic de la Târgu-Mureş, iar în 1976 se
organizează secţia română şi la Institutul de Teatru „Szentgyörgyi István” din aceeaşi
localitate. Începând cu anul universitar 1985-1986, la Conservatorul „Gh. Dima” şi la
Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj se sistează predarea disciplinelor în
limba maghiară, secţiile maghiare din cadrul acestor instituţii fiind desfiinţate.
Un capitol special al procesului de încorsetare a învăţământului universitar de limba
maghiară, cu puternice reverberaţii până azi în memoria colectivă a minorităţii maghiare,
îl constituie desfiinţarea Universităţii Bolyai, prin unificare cu Universitatea Babeş, în
cadrul unei adunări solemne a cadrelor didactice de la cele două universităţi, organizată la
26 iunie 1959. Proiectul unificării s-a încadrat în strategia de asimilare a unităţilor de
învăţământ de limba maghiară în instituţii româneşti, motivată de nevoia de a corecta
„concesiile” făcute minorităţii maghiare, care au permis „manifestările nesănătoase” de
solidarizare cu revoluţia ungară. Decizia de unificare, luată în Biroul Politic al CC al
PMR din 20-23 aprilie 1959462, a fost pregătită de o amplă campanie, Nicolae Ceauşescu
fiind delegat să coordeneze acţiunile. Printr-o intensă activitate de propagandă
desfăşurată în primăvara anului 1959 s-a vehiculat din ce în ce mai intens ideea că
existenţa a două Universităţi separate este inutilă şi chiar anacronică din moment ce
problema naţională „este rezolvată” în România. La numeroasele întruniri organizate pe
această temă, intervenţiile au accentuat avantajele unificării. Puţinele voci care s-au
împotrivit acestui curent au fost aduse la tăcere, iar profesorul Szabédi László şi
prorectorul Csendes Zoltán şi-au pus capăt zilelor din cauza presiunii la care au fost
expuşi.
Decretul 278 din 13 mai 1973 deschide o nouă etapă în politica partidului faţă de
educaţia minoritară. Legea a impus un număr minim de elevi – 25 pentru învăţământul
general şi 36 pentru cel liceal – necesar pentru înfiinţarea unei clase cu limbă de predare
maghiară. Potrivit unor statistici ale Ministerului Educaţiei, în urma acestui decret a
crescut considerabil numărul elevilor maghiari nevoiţi să înveţe în şcoli în limba
română463.
Anii 1980 reprezintă perioada de maximă restricţionare a învăţământului
preuniversitar şi universitar în limba maghiară. Se desfiinţează ultimele licee cu limba de
predare maghiară la Cluj şi Bucureşti, şi se lichidează ce a mai rămas din învăţământul
profesional tehnic în limba maghiară. Se generalizează sistemul de repartizare pe baza
căruia la terminarea studiilor universitare marea majoritatea a absolvenţilor de

naţionalitate maghiară nu primesc locuri de muncă în judeţele din Transilvania. În anul
1988 de exemplu, din 951 de absolvenţi de naţionalitate maghiară 689 au fost repartizaţi
în judeţe din afara Arcului Carpatic464. Funcţionarea învăţământului universitar – şi,
implicit, a celui preuniversitar – în limba maghiară devine periclitată totodată de
diminuarea personalului didactic universitar. În anii 1980 nu s-au mai organizat
concursuri pentru ocuparea posturilor rămase vacante în urma pensionării profesorilor şi
nici examene de avansare în ierarhia academică.
Impactul comunismului asupra vieţii culturale a minorităţii maghiare. Pe parcursul
celor 45 de ani de comunism, în evoluţia culturii minorităţii maghiare din România se pot
distinge următoarele cinci perioade: 1945-1949, desfiinţarea sistemului instituţional
cultural maghiar moştenit din perioada interbelică, în paralel cu impunerea unor noi
structuri; 1950-1957: consolidarea noilor structuri culturale impuse; 1958-1965:
rigidizarea politicii culturale; 1966-1972: perioada concesiilor tactice; 1973-1989:
anihilarea treptată a sistemului instituţional cultural maghiar, cu metode din ce în ce mai
directe în anii 1980.
Din această succesiune de etape se disting, în completare la cele menţionate la
periodizare, următoarele măsuri întreprinse de autorităţile regimului comunist. În 1952,
odată cu înfiinţarea RAM, se încearcă concentrarea vieţii culturale maghiare în regiunea
nou-creată, prin mutarea a mai multor instituţii culturale din Cluj la Târgu-Mureş,
considerând că în acest fel controlul ideologic al culturii maghiare se poate realiza mai
eficient.
Începând cu 1972 sunt promulgate succesiv mai multe hotărâri, legi şi decrete care vor
juca un rol important în pregătirea terenului pentru accelerarea asimilării culturale a
minorităţii maghiare. Astfel, pe baza Legii 63/1974 (Legea Patrimoniului Cultural) sunt
trecute în patrimoniul statului colecţiile private, bisericeşti, şcolare şi ale instituţiilor
culturale, iar Decretul 206/1974 al Consiliului de Stat aduce sub jurisdicţia Fondului
Arhivelor Statului arhivele şi bibliotecile tuturor instituţiilor religioase. Pe baza acestor
decrete, arhivele şi bibliotecile ecleziastice maghiare – atât cele ale protopopiatelor, cât şi
cele rurale – au fost transferate din locaţiile lor originale în instituţii ale statului, unele
suferind deteriorări serioase din cauza depozitării precare şi a administrării
necorespunzătoare465.
În 1975, Comitetul pentru Presă şi Tipărituri a dispus reducerea drastică atât a
dimensiunii, cât şi a tirajului tuturor produselor mass-media, crescând în acelaşi timp
preţul acestora. Deşi există în continuare reviste culturale precum „A Hét”, „Korunk”,
reviste pentru copii ca „Jóbarát”, „A Haza Sólymai” sau ştiinţifice precum Matematikai
Lapok, începând cu anii 1980 acestea fie au devenit simple traduceri ale ediţiilor în limba
română, fie s-au redus la rangul de instrument de propagandă al PCR466.
Procesul de omogenizare culturală culminează în anii 1980 printr-o serie de măsuri
care limitează drastic libertatea de exprimare a ideilor şi a identităţii minorităţii maghiare.
La Editura Kriterion sunt puse la index toate cărţile care aveau vreo legătură cu păstrarea
identităţii maghiare. Prin dispoziţii interne se interzice editarea seriilor etnografice, de

istoria artei, lingvistice şi de istoria literaturii. Măsuri asemănătoare sunt intreprinse şi în
cadrul Editurii Dacia467. În ianuarie 1984 se desfiinţează şi emisiunea în limba maghiară
de la TVR, printr-un simplu ordin telefonic se închid studiourile teritoriale de la TârguMureş şi Cluj-Napoca, iar Radio Bucureşti reduce programul în limba maghiară la 60,
apoi la 30 de minute pe săptămână. Situaţia devine alarmantă şi la nivelul instituţiilor
artistice, programul acestora devenind strict reglementat de organele de partid. Se pun la
index majoritatea scriitorilor maghiari din România, dar şi scriitorii contemporani din
Ungaria468.
Politica regimului comunist faţă de cultele minoritare. Relaţiile dintre regimul
comunist şi cultele de limba maghiară au fost extrem de tensionate pe întreg parcursul
celor 45 de ani de comunism în România. Până la sfârşitul anilor 1950, autorităţile
comuniste au tratat în mod diferenţiat cultele protestante şi cel romano-catolic.
În cazul Bisericii Romano-Catolice, conducerea de partid a urmărit o politică de
represiune deschisă. La 17 iulie 1948 a fost denunţat în mod unilateral Concordatul cu
Vaticanul, ratificat în 1929, încercând astfel ruperea legăturilor de subordonare a Bisericii
Catolice faţă de Sfântul Scaun. Astfel a fost afectată şi soarta Episcopiei din Alba Iulia,
cu peste 700 000 de enoriaşi, în marea lor majoritate de naţionalitate maghiară469. În urma
adoptării Legii Cultelor (4 august 1948), au fost interzise toate formele de contact cu
străinătatea, ca şi activitatea socio-culturală şi educaţională a Bisericii.
Situaţia Bisericii Romano-Catolice s-a agravat după reţinerea, la 21 iunie 1949, a
episcopului de Alba Iulia, Márton Áron, şi condamnarea sa, în 1951, la muncă silnică pe
viaţă.470 Conform datelor Bisericii romano-catolice, între anii 1948-1964, peste 130 de
preoţi catolici au fost arestaţi şi pedepsiţi administrativ sau condamnaţi la domiciliu
forţat471. Activitatea educaţională a seminarului teologic din Alba Iulia a fost practic
suspendată, ordinele religioase au fost desfiinţate prin decret şi au fost confiscate
mănăstirile romano-catolice, călugării fiind concentraţi cu domiciliul forţat în unele
mănăstiri precum Dej şi Estelnic (judeţul Covasna).
În paralel, la iniţiativa partidului, după modelul celorlalte ţări est-europene cu
populaţie catolică, a fost înfiinţat un „Comitet de acţiune”, reunind peste 100 de „preoţi ai
păcii” care sprijineau politica regimului comunist. Márton Áron, după eliberarea sa din
închisoare în 1955, a luat măsuri imediate pentru desfiinţarea „Comitetului de acţiune” şi
i-a excomunicat pe preoţii colaboraţionişti. Drept replică, a fost condamnat la domiciliu
forţat în palatul episcopal din Alba Iulia din iunie 1957 până în 1967.
În anii 1970-1980, Episcopia din Alba Iulia a trecut de la politica de rezistenţă pasivă
la mobilizarea spirituală şi naţională a comunităţii maghiare, confruntându-se cu
autorităţile comuniste, dar şi cu Arhiepiscopia din Bucureşti, care a ales calea cooperării
cu regimul472. Mobilizarea naţională nu a însemnat însă şi ruperea legăturilor de
solidaritate cu Biserica Unită cu Roma, greu încercată şi ea, bisericile romano-catolice
oferind ospitalitatea lor, la ordinul lui Márton Áron, catolicilor de limba română, slujbele
fiind oficiate la nevoie în ambele limbi.

În relaţia sa cu cultele protestante maghiare, regimul comunist a urmat o strategie
diferită. Prin cooptarea preoţilor în UPM (iar după 1953 în PMR/PCR), această strategie
a urmărit integrarea lor politică, pe de o parte, şi supravegherea activităţii lor
confesionale şi culturale, pe de altă parte, prin recunoaşterea oficială a statutului lor şi
prin înfiinţarea în 1948 a Institutului Teologic Protestant de grad universitar la Cluj. După
desfiinţarea autonomiei bisericilor şi naţionalizarea bunurilor imobiliare şi mobiliare ale
acestora, preoţii protestanţi au devenit salariaţi ai statului.
Până în 1956, organele de securitate au evidenţiat în analizele lor loialitatea
substanţială a cultelor protestante faţă de statul comunist473. Situaţia s-a schimbat însă
radical în perioada revoluţiei maghiare din 1956. Solidaritatea cu evenimentele din
Ungaria a studenţilor de la teologie, precum şi a unor preoţi tineri a declanşat un val de
represalii împotriva membrilor cultelor protestante maghiare. Potrivit datelor Institutului
Teologic Protestant, în perioada 1957-1964, cel puţin 96 de preoţi şi studenţi de teologie
au fost arestaţi şi condamnaţi pentru manifestări duşmănoase la adresa statului, cu
caracter naţionalist.
Bisericile protestante nu au reuşit să-şi restabilească privilegiile de care s-au bucurat
în anii 1950 nici în perioada relaxării ideologice caracteristice primei etape a erei
ceauşiste. Drept urmare, cultele protestante au jucat un rol decisiv în crearea unor reţele
informale de rezistenţă culturală faţă de politica antiminoritară a statului comunist474.
Reprimarea mişcării spirituale bethaniste din anii 1960-1970 a fost urmată de acţiunile
informative şi sancţiunile administrative ale anilor 1980 orientate împotriva disidenţilor,
printre care s-a aflat şi preotul reformat Tőkés László, după ce a intrat în conflict cu
episcopii reformaţi din Cluj şi Oradea, loiali sistemului.
Impactul comunismului asupra poziţiilor ocupate de minoritatea maghiară în
structura socială a României. Directivele omogenizării au fost trasate, conform celor
menţionate anterior, de către Nicolae Ceauşescu în cadrul lucrărilor Congresului al IXlea, respectiv al X-lea al PCR. Prin introducerea în discursul public a expresiei de
„naţiune socialistă”, conducerea de partid a reevaluat legătura dintre minorităţi şi
majoritatea românească. Noul concept al naţiunii a presupus o spiritualitate, mentalitate şi
o cultură comună pentru toţi locuitorii ţării. Anumite specificităţi de caracter lingvistic au
continuat să fie recunoscute în continuare, însă în cadrul unui discurs cu multe
contradicţii interne. Deşi termenul de „omogenizare” a vizat întreaga societate
românească, urmărind transformarea ei într-o „societate socialistă multilateral
dezvoltată”, în mod implicit conceptul a înglobat şi proiectul de asimilare treptată a
naţionalităţilor conlocuitoare475.
Un instrument eficient în procesul de omogenizare a fost modificarea treptată a
componenţei etnice a principalelor oraşe din Transilvania. Declararea acestora ca „oraşe
închise” încă din 1947 a permis autorităţilor comuniste să dirijeze şi să controleze în mod
direct mişcările de populaţie.
Rezultatele măsurilor întreprinse sunt grăitoare. Dacă pe întreaga perioadă comunistă
ponderea maghiarilor în Transilvania nu s-a schimbat semnificativ (1948: 25%; 1966:

23,8%; 1992: 20,8% ) scăderea ponderii lor în totalul locuitorilor din localităţile urbane
este dramatică (1948: 39,7%; 1966: 26,8%; 1992: 13%). În timp ce ritmul de creştere a
numărului locuitorilor români în populaţia oraşelor din Transilvania, socotit la perioada
1948-1966, a fost de 310%, numărul lor ajungând de la 547 000 în 1948 la 1 696 000 în
1966, acelaşi ritm de creştere în cazul maghiarilor a fost de 61,4% (de la 435 000 în 1948
la 702 000 în 1966).
În cazul a trei oraşe mai importante aceste dinamici au produs următoarele mutaţii. La
Târgu-Mureş: 1948 – total: 47 043; români: 11 007; maghiari: 34 943; 1966-total: 80
912; români: 22 254; maghiari: 57 144; 1977 – total: 127 783; români: 44 491; maghiari:
81 234; 1992 – total: 161 216; români: 74 549; maghiari: 83 239.
În Oradea: 1956 – total: 98950; români: 35581; maghiari: 58 424; 1977 – total: 170
531; români: 91 925; maghiari: 75 125.
La Cluj: 1948 – total: 117 915; români: 47 321; maghiari: 67 977; 1956 – total: 154
723; români: 74 033; maghiari: 74 155; 1977 – total: 262 858; români: 173 003;
maghiari: 86 215476.
Politica de asimilare a regimului comunist a avut consecinţe dramatice şi asupra
situaţiei ceangăilor din Moldova, comunitate formată din aproximativ 60 000 de persoane
cunoscătoare de limbă maghiară în cadrul romano-catolicilor din judeţele Neamţ şi
Bacău. Primele încercări de asimilare forţată a ceangăilor datează din perioada
interbelică, Biserica Catolică asumându-şi un rol important în acest proces. Facilitarea
pierderii identităţii lingvistice a ceangăilor i-a permis Bisericii Catolice oprirea asimilării
acestora în Biserica Ortodoxă477. Ca urmare a acestor politici, ceangăii nu au beneficiat
de slujbe religioase şi educaţie în limba maternă.
În cadrul ofensivei împotriva cultelor, PMR s-a folosit de UPM, facilitând înfiinţarea,
începând cu 1948, a unei reţele de aproape 40 şcoli cu predare în limba maghiară în
regiunile locuite de ceangăi, acestea având menirea să slăbească influenţa Bisericii în
cadrul comunităţii. Şcolile au fost închise treptat în perioada 1953-1958.
În anii 1970-80, în contextul accelerării procesului de asimilare, ceangăii care s-au
declarat maghiari au fost persecutaţi de organele de miliţie şi de Securitate.
Impactul reorganizărilor administrativ teritoriale asupra situaţiei minorităţii
maghiare. Un alt instrument prin care regimul comunist a exercitat un control asupra
minorităţii maghiare a fost oferit de reformele administrative. Împărţirea administrativă a
teritoriilor locuite şi de maghiari, mai ales în Secuime, a influenţat posibilităţile de
validare a diferitelor interese politice, economice şi culturale ale comunităţii maghiare.
Prima reformă administrativă după preluarea puterii de către comunişti a avut loc în
1950, când sistemul administrativ bazat pe judeţe şi plăşi a fost schimbat după modelul
sovietic în raioane şi regiuni. În această etapă crearea noilor structuri administrative nu a
fost influenţată de problema naţională.

Crearea RAM în 1952, prin prevederile noii Constituţii a RPR, a fost primul
moment în care factorul etnic-naţional a jucat un rol decisiv. Decizia de înfiinţare a
fost luată sub presiunea Uniunii Sovietice, fără vreo iniţiativă venită din partea
populaţiei maghiare. În septembrie 1951, doi consilieri sovietici pe problemele
administrative, Arhipov şi Tumanov au înaintat prim-secretarului PMR,
Gheorghiu-Dej o propunere referitoare la crearea unei regiunii autonome maghiare
în Ardealul de Nord. Potrivit versiunii iniţiale, teritoriul RAM nu s-ar fi limitat
doar la fostele judeţe secuieşti, ci ar fi cuprins şi zonele Transilvaniei centrale,
având centrul administrativ în oraşul Cluj.
Articolele 19-21 din Constituţia publicată la data de 27 septembrie 1952
definesc noua unitate administrativă ca „teritoriul locuit de o populaţie compactă
maghiară secuiească”, şi precizează că regiunea are o „conducere administrativă
autonomă, aleasă de populaţia Regiunii autonome”. Deşi legile RPR, hotărârile şi
dispoziţiile organelor centrale ale statului român rămâneau obligatorii pe teritoriul
RAM, potrivit articolul 21, RAM ar fi avut dreptul la un statut elaborat de Sfatul
Popular Regional şi supus spre aprobare Marii Adunări Naţionale. Cu toate că
statutul a fost elaborat de un colectiv de experţi ai Consiliului Popular Regional,
acesta nu a mai fost aprobat.
Teritoriul regiunii era de 13 500 km² (5,7% a teritoriului României), şi cuprindea 9
raioane, formate aproape în totalitate de fostele scaune secuieşti, cu centrul administrativ
la Târgu-Mureş. În 1956 populaţia regiunii era de 731 387 locuitori, din care 77,3%
maghiari, 20,1% români, 1,5% rromi, 0,4% germani şi evrei. În urma modificărilor
teritoriale operate în cadrul reformei administrative din decembrie 1960, ponderea
populaţiei maghiare în noua structură denumită Regiunea Mureş Autonomă Maghiară a
scăzut la 61%.
RAM cuprindea zone predominant rurale, subdezvoltate din punct de vedere economic
şi infrastructural, atât din perioada administraţiei maghiare, cât şi după 1918. Această
situaţie nu s-a schimbat nici în perioada de „autonomie”: în perioada 1951-1959 RAM,
deşi întrunea 4,5% din populaţia României, a primit ca investiţii numai 2,4% din
fondurile bugetare centrale, ceea ce a determinat în anii 1950 migraţia populaţiei înspre
regiunile mai industrializate din Transilvania de Sud (Braşov, centrele miniere din Valea
Jiului şi Hunedoara).
În privinţa RAM nu se poate vorbi despre o autonomie reală. Modul de administrare a
RAM nu s-a distins de celelalte regiuni ale României decât prin structura sa etnică.
Autonomia fictivă a regiunii era de fapt un instrument de integrare politică şi socială a
minorităţii maghiare prin concentrarea instituţiilor culturale şi de învăţământ superior
maghiare în interiorul regiunii. Acest lucru a însemnat în mod implicit privarea
maghiarilor din alte regiuni, inclusiv din zona Clujului, de exercitarea drepturilor
lingvistice şi educaţionale revendicate, inclusiv a celor existente anterior. RAM a fost

desfiinţată în 1968, printr-o nouă împărţire administrativ teritorială, ce a creat aici trei
judeţe succesoare, Mureş, Covasna şi Harghita.
Deşi RAM nu a fost creată la solicitarea populaţiei maghiare (au existat opinii în
cadrul comunităţii maghiare că ea ar fi fost un mijloc de divizare a populaţiei maghiare),
şi nu poate fi considerată un succes nici din punctul de vedere al autonomiei, nici al
performanţei economice sau culturale, acest capitol al comunismului din România este
apreciat în mod diferit de către români şi maghiari. În timp ce românii consideră că
înfiinţarea RAM a fost un abuz al comuniştilor, maghiarii cred acelaşi lucru despre actul
de desfiinţare.
În cadrul reformei administrative din 1968 problema naţională şi viitorul Secuimii
apărea sub două aspecte, una administrativă şi una economică. Pentru un scurt timp s-a
conturat posibilitatea ca prin crearea unui singur judeţ mare pentru Secuime, populaţia
din regiunea secuiească să-şi recapete unitatea administrativă. Ideea propusă de Fazekas
János, sprijinită într-o primă fază şi de Ceauşescu, a divizat însă nu numai conducerea de
partid, ci şi o parte a maghiarilor din zonele respective, unii militând pentru unitatea
administrativă a Secuimii, alţii cerând alipirea raioanelor Sfântu-Gheorghe şi TârguSecuiesc la judeţul Braşov. În ultima instanţă a fost luată o decizie de compromis, prin
crearea unei unităţi administrative de sine stătătoare, judeţul Covasna.
Forme de rezistenţă ale minorităţii maghiare
Puţinele forme de rezistenţă anticomunistă ale membrilor minorităţii maghiare care
pot fi atestate documentar au fost formele de rezistenţă tacită în mediul rural şi rezistenţa
împotriva colectivizării, solidarizarea cu ideile revoluţiei ungare din 1956 şi formele de
disidenţă intelectuală.
Forme de rezistenţă în mediul rural. Asemănător zonelor rurale din întreaga ţară, şi
populaţia rurală maghiară s-a împotrivit presiunilor comuniste, recurgând la formele de
rezistenţă tacită răspândite pe întreg teritoriul ţării: sustragerea de sub colectare,
amânarea predării animalelor în colectiv etc.478
Populaţia rurală maghiară, ca şi marea majoritate a populaţiei rurale din România, s-a
opus colectivizării. Metodele prin care populaţia maghiară de la ţară încerca să-şi apere
pământul au variat de la rezistenţa tacită la revolte care cuprindeau regiuni întregi. În
1950-1951, în regiunile cu populaţie mixtă din jurul oraşului Tg. Mureş, ţărănimea
română şi maghiară a luptat laolaltă în cadrul unei revolte organizate împotriva
colectivizării479.
Solidarizarea cu revoluţia maghiară şi represaliile care au urmat. Revoluţia din
Ungaria din toamna anului 1956 a avut un impact puternic asupra populaţiei maghiare din
România. La manifestări au participat mai ales tineri intelectuali, preoţi catolici şi
protestanţi, studenţi, elevi şi profesori din învăţământul secundar şi universitar.

După primele manifestări publice de solidaritate de la Timişoara, la care au participat
atât studenţi români, cât şi maghiari, Securitatea şi aparatul de partid a reuşit să pună în
aplicare o diversiune, bazată pe zvonuri nefondate despre caracterul revizionist al
revendicărilor revoluţiei din Ungaria. Această interpretare a fost influenţată decisiv de
relatările lui Valter Roman şi Aurel Mălnăşan, furnizate din Budapesta, care au convins
conducerea PMR că orice semn de solidaritate de partea maghiarilor din Transilvania
trădează neloialitate faţă de statul comunist român480.
Dincolo de formele de manifestare a solidarităţii cu ideile revoluţiei din 1956,
evenimentele de la Budapesta au dat un nou impuls reactivizării sau creării unor
organizaţii care îşi propuneau răsturnarea regimului comunist. Cele mai cunoscute cazuri
de acest fel din Transilvania au fost reţeaua interetnică condusă de preotul romano-catolic
bănăţean, Szoboszlay Aladár, care milita pentru crearea unei confederaţii românomaghiară-austriacă după modelul Monarhiei Hasburgice; grupul condus de funcţionarul
Ioan Faliboga din Târgu-Mureş; grupurile conduse de preotul reformat Sass Kálmán şi
juristul Dobai István, sau organizaţiile de tineret EMISZ (Federaţia Tineretului Maghiar
din Ardeal), SZIT (Societatea Tinerilor Secui), SZVISZ (Asociaţia Tinerilor care Doresc
Libertatea).
Toate aceste încercări au fost descoperite de Securitate, iar participanţii au fost supuşi
unor represalii extrem de dure. Toate aceste încercări au fost descoperite de Securitate,
iar participanţii au fost supuşi unor represalii extrem de dure. În intervalul ianuarie 1957iulie 1959 nu mai puţin de 9978 persoane au fost condamnate481, dintre care cel puţin 43
la pedeapsa capitală482. Documente ale arhivei Securităţii arată că minoritatea maghiară a
fost suprareprezentată atât în rândul arestaţilor (aproximativ 4000 de persoane), cât şi
între cei executaţi (13). În procesele inculpaţilor maghiari, sentinţele cele mai severe au
fost date de Tribunalul Militar Cluj, prezidat – în mod paradoxal – de maiorul de etnie
maghiarã Macskási Pál. În perioada 1957-1959 peste 30 de studenţi şi profesori de la
Universitatea „Bolyai” au fost arestaţi şi condamnaţi la închisoare sau muncă silnică. La
sfârşitul anului academic 1957-1958, în centrele universitare din Transilvania mai multe
sute de studenţii maghiari au fost exmatriculaţi.
Pe termen lung, principalul efect al revoluţiei din Ungaria, precum şi al mişcărilor din
Transilvania a fost întărirea neîncrederii conducerii de partid şi de stat faţă de minoritatea
maghiară. Acest fenomen s-a manifestat prin urmărirea sistematică a intelectualilor
maghiari şi începerea unei ample campanii de purificare etnică a aparatului Securităţii,
Miliţiei şi Armatei.
Forme de disidenţă intelectuală. Activitatea de disidenţă în rândul minorităţii
maghiare a prins contur spre sfârşitul anilor 1970, în urma accelerării procesului de
omogenizare. Problemele abordate de disidenţi erau de natură specific minoritară, dar au
inclus referiri şi la unele chestiuni legate de drepturile omului. Posibilităţile legate de
acest tip de discurs au fost conştientizate cu ocazia Conferinţei de la Helsinki din 1975.
În evoluţia formelor de disidenţă se disting două faze succesive. În anii 1970
„disidenţa” apărea sub forma unor memorii adresate conducerii superioare de partid sau

unor foruri internaţionale, protagoniştii fiind actuali sau foşti activişti de partid care
aspirau doar la reformarea sistemului. A doua fază, cea a anilor 1980, este marcată de
apariţia unei generaţii care refuza integrarea în sistemul politic existent, exprimându-şi
dezacordul prin realizarea unor publicaţii samizdat şi formarea unor cercuri intelectuale
de discuţii.
În ceea ce priveşte disidenţa „memorandistă”, se cuvin amintite memoriul lui Takács
Lajos şi cele ale lui Király Károly. În memoriul prezentat în cadrul Conferinţei Naţionale
a PCR din ianuarie 1978, Takács a acuzat, printre altele, desfiinţarea treptată a
învăţământului în limba maghiară în perioada 1960-1970, şi a formulat o serie de
revendicări: transformarea Consiliului Oamenilor Muncii de Naţionalitate Maghiară
(COMNM) într-o organizaţie minoritară funcţională, elaborarea unui nou Statut al
Minorităţilor, folosirea limbii maghiare în administraţie, revendicări concrete privind
restructurarea învăţământului universitar483. Király Károly la rândul lui a adresat,
începând din 1977, o serie de scrisori conducerii superioare de partid în care îşi prezenta
sugestiile privind reformarea COMNM, sesiza unele probleme legate de educaţia în limba
maghiară sau privind utilizarea limbii maghiare în administraţie şi denunţa abuzurile
organelor de Securitate faţă de unele persoane de naţionalitate maghiară484.
Tot în acest context trebuie amintit şi memoriul colectiv, oficial, adresat conducerii
statului de către 32 de personalităţi ale culturii maghiare care protestau faţă de apariţia şi
campania de promovare a eseului lui Ion Lăcrănjan, Cuvânt despre Transilvania,
considerat o ofensă directă adusă minorităţii maghiare485. Memoriul intitulat „Raport din
Transilvania” a fost întocmit de Tóth Sándor, profesor de filosofie de la Uiversitatea
Babeş-Bolyai (sub pseudonimul Lázár György) împreună cu filosoful maghiar Tordai
Zádor. Raportul apare în aprilie 1977 într-o revistă literară de limba maghiară editată la
Paris, după care este preluat de revista Le Monde, şi de Minority Rights Group486.
„Scrisoarea celor 62 intelectuali maghiari către intelectualii români” din mai 1978
enumera problemele concrete ale minorităţilor, denunţa propaganda naţionalistă
antimaghiară din mass-media româneşti, cerând intelectualilor români să protesteze
împotriva acestor practici487.
O formă mai autentică de disidenţă o constituie publicaţia samizdat intitulată
Ellenpontok488 (Contrapuncte), editată de un grup de tineri intelectuali din Oradea şi Cluj.
În perioada decembrie 1981-decembrie 1982 au apărut nouă numere conţinând articole
despre revendicările minorităţilor, relatări despre situaţia Bisericii maghiare, scrieri ale
unor disidenţi români etc. Obiectivul grupului era atragerea atenţiei forurilor
internaţionale asupra situaţiei minorităţii maghiare din Ardeal şi, totodată, contracararea
sentimentului de izolare al intelectualilor minoritari. În 1982, redacţia Ellenpontok a
transmis Conferinţei de la Madrid un memorandum şi un program de măsuri în care
cereau înfiinţarea unei instituţii de promovare a drepturilor minoritare, autonomie
culturală, încetarea politicii de omogenizare forţată, crearea unei comisii internaţionale
pentru investigarea şi rezolvarea situaţiei minorităţii maghiare489. În noiembrie 1982
redactorii sunt arestaţi şi expulzaţi din ţară. Intensa mediatizare a cazului a reuşit

atragerea atenţiei internaţionale şi a avut ca efect intensificarea monitorizării situaţiei din
România.
În 1988, la iniţiativa profesorului Balázs Sándor apare la Cluj un nou samizdat, Kiáltó
Szó (Cuvânt strigător), sub egida căruia apar două numere până în decembrie 1989.
Editorialul din primul număr defineşte ca obiectiv sensibilizarea maghiarilor din
Transilvania, exprimându-şi totodată convingerea că numai acţiunea comună a
popoarelor conlocuitoare poate să schimbe situaţia actuală490. Grupurile de discuţii
reprezintă o latură distinctă a mişcării disidente. Există date despre existenţa unor astfel
de grupări la Târgu-Mureş, Cluj, Sfântu-Gheorghe, Miercurea Ciuc şi Timişoara.
Gruparea cea mai bine organizată a fost Cercul Limes (iniţiator: Molnár Gusztáv), format
din intelectuali disidenţi din Cluj, Bucureşti, Braşov, care între 1985 şi 1987 se întâlneau
periodic. Spectrul temelor dezbătute la aceste întruniri includea atât discuţii teoretice
despre unele concepte precum minoritate, naţionalitate, diasporă, autonomie, libertate, cât
şi schiţarea alternativelor pentru societatea din România în eventualitatea schimbării
regimului comunist491. Gruparea a fost deconspirată în 1987, o parte dintre participanţi
fiind forţaţi să părăsească România.

Minoritatea germană în perioada comunistă 1944-1990

Consideraţii generale
Cauzele pentru care problematica minorităţii germane din România în anii
comunismului este diferită în comparaţie cu cea a celorlalte minorităţi etnice sunt:
a) Trecerea României de partea Aliaţilor la 23 august 1944. În urma acestei schimbări
a alianţei, cetăţenii români de naţionalitate germană sunt subsumaţi, în baza originii lor
etnice, naţiunii germane şi consideraţi co-răspunzători pentru război şi urmările acestuia.
În anii 1944-1946 sunt luate măsuri represive împotriva tuturor membrilor comunităţilor
etnice germane, inclusiv împotriva puţinilor social-democraţi şi comunişti germani care
au luptat împotriva fascismului.
b) Ca o consecinţă a războiului, multe familii de etnici germani au fost despărţite, o
parte ajungând în Germania, iar alta rămânând în România. Tratamentul discriminatoriu
la care sunt supuşi germanii până la mijlocul anilor 1950, iar mai apoi presiunea de
asimilare (de care sunt afectate toate minorităţile naţionale) şi declinul economic al
României socialiste accentuează dorinţa de a părăsi ţara. Ambiţia aberantă a lui N.
Ceauşescu de a plăti datoria externă înainte de termen, transformă reîntregirea familiilor
într-un comerţ cu oameni, un motiv în plus ca etnicii germani să considere că statul
comunist le desconsideră demnitatea umană.

Tratamentul punitiv aplicat întregii populaţii de etnie germană după 23 august 1944
avea ca argument legea pentru înfiinţarea „Grupului Etnic German” din noiembrie
1940492. Aceasta conferea organizaţiei germanilor statutul de persoană juridică română
de drept public. În perioada imediat următoare, cea mai mare parte a etnicilor germani din
România a făcut parte din această organizaţie. După semnarea Convenţiei de Armistiţiu
din 12 septembrie 1944, articolele 2 şi 3 din legea susmenţionată aveau să ofere temeiul
juridic pentru a-i încadra pe toţi etnicii germani în categoria celor care au colaborat cu
Germania hitleristă493.
Un alt acord cu efecte nefaste a fost „Convenţia între guvernul Reich-ului german şi
guvernul român privitoare la înrolarea în armata germană-SS a cetăţenilor români de
origine etnică germană” semnat la 12 mai 1943. Conform datelor Ministerului Afacerilor
Externe, la sfârşitul războiului peste 50 000 de etnici germani luptau în armata germană,
şi deci inamică, după 23 august 1944494.
În septembrie 1944 comunităţile germane din Transilvania de Nord (teritoriu aflat sub
jurisdicţia Ungariei) sunt evacuate de armata germană în retragere. În Banat, şvabii din
mai multe localităţi se refugiază peste graniţa cu Iugoslavia în faţa trupelor sovietice.
Numărul celor evacuaţi şi refugiaţi este apreciat a fi de peste 100 000. O parte dintre
aceste persoane au fost retrimise în România de Armata Roşie. La fel s-a întâmplat cu
persoanele strămutate în Germania din Basarabia şi Bucovina de Nord, respectiv din
Bucovina de Sud şi Dobrogea, în baza Convenţiilor semnate între URSS şi Germania,
respectiv România şi Germania în 1940. La intrarea în ţară, aceste persoane au fost
internate în lagăre.
În septembrie 1944 marea majoritate a etnicilor germani din Banat şi Transilvania au
rămas pe loc. A existat intenţia Germaniei de a-i evacua şi acordul de principiu al
guvernului român495. Transferul celor aproximativ 500 000 persoane nu s-a putut realiza
pe timpul desfăşurării luptelor496. Problema „transferării populaţiei germane” este din nou
discutată la 9 august 1946497. Din documentele la care am avut acces şi din studiile
consultate nu reiese, în mod cert, care au fost motivele sau circumstanţele datorită cărora
etnicii germani din România nu au fost expulzaţi (aşa cum s-a întâmplat cu cei din
Polonia, Cehoslovacia şi Ungaria), respectiv cum s-a ajuns la decizia de a-i menţine în
ţară – dacă o astfel de decizie a existat498. În România a rămas deci cea mai numeroasă
comunitate de germani din ţările din centrul şi sud-estul Europei499.
Până în 1948, minoritatea a fost lipsită de drepturi politice (drept la vot, dreptul la
asociere). Este confiscată proprietatea care a aparţinut comunităţii (inclusiv proprietăţile
Bisericii evanghelice C.A. şi ale Diocezei romano-catolice din Banat fiind considerate
„bunuri inamice”), iar Reforma agrară din 23 martie 1945 şi Regulamentul de aplicare îi
vizează pe etnicii germani în mod explicit. Şi în această perioadă însă au avut şcoli în
limba maternă şi au existat publicaţii (conduse de social-democraţi) în limba germană.
Recunoaşterea etnicilor germani ca „naţionalitate conlocuitoare” şi deci integrarea în
procesul de transformare socialistă începe cu Rezoluţia Plenarei a 2-a a CC al PMR din
10-11 iunie 1948500 şi Rezoluţia Biroului Politic al CC al PMR în chestiunea naţională
din 12 decembrie 1948501. În baza lor, la 13 februarie 1949 este înfiinţat Comitetul

Antifascist German, iar la 13 martie 1949 apare primul număr al cotidianului „Neuer
Weg”, organul său de propagandă. Ca şi Consiliul Oamenilor Muncii de naţionalitate
germană, înfiinţat în 11 noiembrie 1968502, şi Comitetul Antifascist German a fost un
instrument al Partidului Comunist, care avea ca scop controlul comunităţilor germane şi
transformarea lor conform principiilor comunismului românesc.
Măsurile discriminatorii împotriva etnicilor germani au fost luate în perioada
sovietizării ţării, - în care România încă mai era monarhie constituţională, iar la
guvernare au participat, chiar dacă pur formal, şi reprezentanţi ai partidelor democratice
(„burgheze”). La începutul anilor ’50, începe reabilitarea. Decretul 81/1954503 prevedea
că îşi vor reprimi casele ţăranii care vor intra în Gospodării Agricole Colective cu pământ
primit din rezerva de stat. Al. Moghioroş afirma că aceste măsuri „au fost luate în
perioada când puterea de stat a fost împărţită între noi şi o parte din reprezentanţii
burgheziei”504, iar Gheorghe Gheorghiu-Dej completa: „A fost o greşeală exproprierea
ţărănimii muncitoare; nu s-a făcut diferenţierea de clasă”505. Şi în anii 1950 şi mai târziu
însă, în cazul germanilor nu conta doar „originea sănătoasă”, ci şi dacă rude ale lor au
fost membri în Grupul Etnic German. Germanii au fost mereu suspectaţi de relaţii cu
organizaţii fasciste şi, din acest motiv, tinerii506 care trebuiau să-şi satisfacă stagiul militar
erau trimişi în detaşamente de muncă.
Viaţa culturală şi comunitară se normalizează după 1955 într-o oarecare măsură, fiind
însă din nou zdruncinată de procese politice îndreptate împotriva unor „loturi” de etnici
germani, dintre care menţionăm doar cel împotriva celor 5 scriitori (Andreas Birkner,
Wolf von Aichelburg, Hans Bergel, Harald Siegmund, Georg Scherg), respectiv „Biserica
neagră” (1959). Ulterior, procesul de omogenizare a societăţii, enunţat de Ceauşescu la
Conferinţa Naţională din 19 iulie 1972, avea să se transforme pentru minorităţile
naţionale într-un proces cu vădite tendinţe de asimilare. În 1971 a fost interzisă folosirea
numelor germane ale localităţilor în mod oficial, „Hermannstädter Zeitung“ a trebuit să-şi
modifice denumirea în „Die Woche”, repertoriul spectacolelor trebuia să conţină mai
întâi 20, iar mai târziu peste 50% dintre piese în limba română şi realizate de autori
români.

Munca de reconstrucţie
Convenţia de Armistiţiu, semnată la 12 septembrie 1944 între Guvernul român şi
Guvernele statelor aliate, nu stipula despăgubiri sub forma muncii de reconstrucţie.507
Totuşi, subiectul a fost discutat de aliaţi508. Ordinul secret al Comitetului de Stat pentru
Apărare al Uniunii Sovietice numărul 1761 din 16 decembrie 1944, semnat de Stalin,
prevedea mobilizarea şi internarea tuturor etnicilor germani capabili de muncă, (bărbaţii
în vârstă de 17- 45 ani şi femei în vârstă de 18-30 de ani), aflaţi pe teritoriile eliberate de
Armata Roşie din România, Iugoslavia, Ungaria, Bulgaria şi Cehoslovacia, şi trimiterea
lor la muncă în URSS509. Nota nr. 031 din 6 ianuarie 1945 a Comisiei Aliate de Control
pentru România, adresată Preşedintelui Consiliului de Miniştri al României (Nicolae

Rădescu), solicita ca între 10-20 ianuarie 1945 să fie „mobilizaţi pentru muncă toţi
locuitorii germani apţi de muncă, indiferent de cetăţenie”510.
Pregătirile pentru mobilizare – întocmirea tabelelor nominale cu germani, respectiv
organizarea operaţiunii – iar mai apoi operaţiunile de ridicare, adunarea în centre, şi
transportul în URSS s-au efectuat de organele locale şi regionale ale Poliţiei şi
Jandarmeriei în baza ordinelor emise de Ministerul Afacerilor Interne al României,
respectiv Subsecretariatul de Stat al Poliţiei, Direcţia Generală a Poliţiei şi Jandarmeria.
Prin adresa nr. 32.137 din 31 decembrie 1944 a Ministerului Afacerilor Interne,
Subsecretariatul de Stat al Poliţiei, adresată Inspectoratelor Regionale de Poliţie, se
trimite „... în copie, ordinul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, ca urmare la ordinul
telefonic din ziua de 19 Decemvrie a.c., comunicat direct şi personal inspectorilor de
poliţie”, în care se specifică date privind cele trei faze de desfăşurare a operaţiunii de
ridicare, după primirea ordinului respectiv511. Este unul din documentele care atestă
implicarea guvernului şi a autorităţilor române în deportarea etnicilor germani în Uniunea
Sovietică.
Din România au fost deportate 69 332 persoane512 plus 5324 persoane din Crişana şi
zona Satu-Mare (inclusiv Maramureş şi Sălaj)513, teritoriu aflat în ianuarie 1945 sub
administrarea Ungariei.
Pe măsură ce deveneau incapabili de muncă, cei deportaţi au fost readuşi în ţară.
Primele astfel de transporturi de bolnavi au sosit în octombrie 1945 la Sighet514. În 19461947 transporturi de bolnavi au fost trimise de sovietici şi în zona sovietică de ocupaţie a
Germaniei. Eliberarea din lagărele de muncă din URSS a civililor germani din România a
avut loc la finele anului 1949.
Date statistice credibile privind rata mortalităţii, respectiv reîntoarcerea în ţară a celor
deportaţi în ianuarie 1945 există despre cei circa 30 000 saşi deportaţi din Transilvania.515
Dintre aceştia 2643 au murit în Uniunea Sovietică, rata mortalităţii fiind de 10%, iar alte
2 procente dintre cei ridicaţi au decedat în cursul repatrierii sau imediat după întoarcere.
Dintre cei deportaţi, 74,7% s-au întors în România, 25% au fost duşi în Germania, restul
în Austria şi 7% au rămas în URSS516.
În 19 Februarie 1945, Comisia Aliată de Control emite adresa nr. A/192, pe care
Ministerul Afacerilor Interne o transmite organelor din subordine prin adresa nr. 15.458
din 23 februarie 1945, care se cere să „se mobilizeze toţi germanii care s-au sustras de la
măsurile de ridicare din trecut” şi „organizarea lor pe batalioane sau colonii de lucru” în
interiorul ţării517. Ulterior, în baza altor ordine emise de MAI, în „detaşamente de muncă
obligatorie” sunt încadraţi etnicii germani care „au părăsit ţara odată cu trupele germanomaghiare” sau au fost în trupele SS şi care se reîntorc în ţară518. Conform unui Referat al
Direcţiei Centrelor de Internare din Direcţia Generală a Poliţiei din 10 ianuarie 1946, au
fost înfiinţate „detaşamente de muncă compuse din cetăţeni români de origine germană”
în Roşiorii de Vede (Teleorman), Valea Homorod (Braşov), Boju şi Stana (Cluj) etc, în
care au fost „strânşi” 2561 bărbaţi şi 2106 femei, în total 4667 persoane519. Conform unui
alt raport asupra situaţiei numerice „a mobilizării la muncă de folos obştesc a cetăţenilor

români de origine germană, în interiorul ţării”, la 25 martie 1946, într-un total de 261
detaşamente mari sau locuri individuale de muncă se aflau mobilizate 6336 persoane520.
Astfel de „mobilizări” şi internări la munci obligatorii a etnicilor germani, în multe cazuri
pentru simplul motiv că „posedă originea etnică germană”521, s-au efectuat până la finele
anului 1948. (Decretul nr. 6 „pentru înfiinţarea unităţilor de muncă” a fost emis de
Prezidiul MAN în ianuarie 1950, ridicările fiind efectuate în baza unor ordine emise de
MAI).
Reforma agrară
Decretul-lege nr. 178/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare522 a fost singura lege
emisă de guvernele comuniste, care a avut caracter discriminatoriu în ceea ce îi priveşte
pe etnicii germani. Capitolul II stipula la Art. 3 „În scopul înfăptuirii reformei agrare, trec
asupra statului pentru a fi împărţite plugarilor (...) următoarele bunuri agricole cu
inventarul viu şi mort afectat lor: pământurile şi proprietăţile agrare de orice fel
aparţinând cetăţenilor germani şi cetăţenilor români, persoane fizice sau juridice, de
naţionalitate (origine etnică) germană, care au colaborat cu Germania hitleristă”.
În conformitate cu Regulamentul Legii pentru înfăptuirea reformei agrare nr. 187 din
1945523 cât şi cu „Instrucţiunile Comisiei centrale de reformă agrară privind modul de
aplicare a legii de reformă agrară” din 28 februarie 1946524, erau consideraţi
„colaboraţionişti” nu doar cei care făcuseră parte din trupele SS sau care au avut funcţii
în cadrul structurilor Grupului Etnic German (GEG), ci şi cei care s-au refugiat sau au
fost evacuaţi peste graniţă şi au fost retrimişi în ţară, precum şi simplii membri cotizanţi
ai GEG.
Conform unui recensământ din 1948, circa 74% dintre etnicii germani trăiau în
mediul rural525. În şedinţa Consiliului de Miniştri din 10 ianuarie 1947, ministrul
Agriculturii Traian Săvulescu afirmă: „Am expropriat până acum 143 000 saşi şi şvabi”,
suprafaţa totală expropriată de la aceştia fiind de „804 mii iugăre, din care mare parte
pământ arabil ...” „Prin efectul legii s-a efectuat exproprierea totală în proporţie de 95%
din întinderile aflate în posesia saşilor şi şvabilor”526.
La 2 septembrie 1953, Biroul Politic al PMR lua hotărârea „de a se repara greşelile
făcute cu ocazia exproprierii din anul 1945 a ţăranilor muncitori germani din diferite
regiuni ale ţării”, iar în 14 ianuarie 1954 se stabilesc măsurile ce trebuie întreprinse527.
Discuţiile din Biroul Politic au loc pe baza unei „Note explicative cu privire la ţăranii
săraci şi mijlocaşi de naţionalitate germană expropriaţi”, în care este menţionat faptul că
în 1945 „au fost expropriate un număr de 64 050 gospodării de ţărani săraci şi mijlocaşi.
De asemenea, au fost expropriate un număr de 56 430 de case de la ţăranii săraci şi
mijlocaşi de naţionalitate germană528. S-a hotărât atunci ca din terenurile rezerve de stat
existente în regiunile locuite de etnici germani „să se dea familiilor de ţărani muncitori
germani care vor să intre în gospodării colective, în folosinţă veşnică, suprafeţele
necesare de pământ pentru a constitui gospodării colective” iar membrilor în GAC să li se
dea casele înapoi sau să li se dea loc de casă şi grădină”529. Această hotărâre este
reafirmată în şedinţa Biroul Politic al CC al PMR din 22 mai 1956, după care începe

transpunerea în practică. La consfătuirea cu oamenii de ştiinţă şi cultură din rândul
naţionalităţii germane, care a avut loc în 3 iulie 1968, lui N. Ceauşescu i se aduce la
cunoştinţă de către „oamenii de ştiinţă şi cultură” germani că „deşi au trecut 14 ani, şi
astăzi sunt zeci de cazuri îndreptăţite care nu au putut să fie rezolvate din cauză că casele
sunt ocupate şi azi de CAP sau alte instituţii din localitate”530.
Faptul că etnicii germani au intrat în GAC cu pământ din rezerve de stat – sau chiar şi
fără – a avut şi mai are repercusiuni în aplicarea Legii 18/1991 de retrocedare a
terenurilor agricole către foştii proprietari, ei primind terenuri din rezerve, acolo unde
acestea au fost constituite, şi numai în puţine cazuri, fostele lor proprietăţi.
Reunificarea şi reîntregirea familiilor – „vânzarea nemţilor”
La căderea Cortinei de Fier, multe familii de etnici germani trăiau despărţite, de
ambele părţi ale acesteia. La începutul anilor ’50, de unificarea familiilor s-a ocupat
Crucea Roşie Internaţională, reuşind să scoată din România câteva rude de gradul I ale
celor aflaţi în Germania531. În 1955, decretul nr. 253532 oferea posibilitatea repatrierii
foştilor cetăţeni români şi deci a reunificării familiilor şi în România, dar de această
posibilitate s-au folosit puţini. Până la stabilirea relaţiilor diplomatice între România şi
RFG, la 31 ianuarie 1967, problematica şi cazurile concrete de reunificare a familiilor au
fost abordate cu ocazia purtării tratativelor economice533. Astfel, mare parte din două note
din 18 şi 21 februarie 1959 asupra unor discuţii avute de reprezentanţi ai Agenţiei
Economice Române – printre care se număra I. Pacepa! – şi cei ai Ministerului
Economiei şi de Externe al RFG, sunt dedicate acestei teme534. RFG îi recunoaşte ca
germani (potrivit art. 116 al. 1 al Constituţiei RFG) şi pe etnicii germani de altă cetăţenie
şi consideră a avea o responsabilitate faţă de cei care trăiesc în ţările din sud-estul
Europei, care au de suferit din cauza apartenenţei lor etnice. Dacă în anii 1950 se punea
problema reunificării familiilor despărţite de evenimentele războiului, de la mijlocul
anilor 1960, când au devenit posibile vizite reciproce iar mulţi dintre cei plecaţi în RFG a
refuzat să se mai întoarcă, a devenit acută problema reîntregirii familiilor astfel
despărţite.
Cu ocazia unei vizite efectuate de un secretar de stat german în România în mai 1965,
acesta îi comunică primului ministru I. Gh. Maurer şi ministrului de externe C. Mănescu
disponibilitatea RFG de a recompensa financiar aprobările de emigrare535. Potrivit lui
Dennis Deletant, la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi RFG s-a semnat un
acord secret, „prin care RFG se obliga să achite guvernului român o taxă pe cap de
cetăţean contra aprobării de emigrare536. Conform lui Deletant, sumele „variau între 4000
şi 10 000 de mărci, în funcţie de vârstă şi calificare profesională”, banii fiind transferaţi
în contul guvernului României sub formă de credite537. Erwin Wickert, ambasadorul RFG
la Bucureşti între 1971-1976, relatează că înainte de a-şi începe misiunea la Bucureşti,
Willy Brandt îi spusese de un acord privind reunificarea familiilor, iar ulterior a aflat că
pentru fiecare etnic german căruia i se permitea să plece în RFG se plătea o taxă pe cap.
Preţurile erau eşalonate: Categoria A: 1800 DM (caz normal), categoria B1: 5500 DM
(student); categoria B2: 7000 DM (student în ultimii 2 ani de facultate), categoria C: 11
000 DM (absolvent de facultate); categoria D: 2900 DM (tehnician sau muncitor

calificat). În plus, România primea pentru fiecare 10 000 de plecaţi un bonus de 1 milion
DM538. În anii următori, partea română va găsi mereu argumente în favoarea măririi taxei
pe cap de etnic german, căruia i se aprobă plecarea din ţară. Într-un interviu539, Ştefan
Andrei a afirmat că, în ianuarie 1978, cu ocazia vizitei cancelarului german H. Schmidt la
Bucureşti, a fost semnat un acord secret, conform căruia România se angaja ca în fiecare
an să permită plecarea în RFG a 11 000 de minoritari germani, iar RFG acorda în schimb
credite Hermes (garantate de stat), într-un volum de 700 milioane de DM, şi plătea pentru
fiecare german care pleacă 4000 DM, în cazul că vor pleca 11 000 pe an. În cazul că vor
pleca 13 500 pe an, se vor plăti 5000 DM. Taxa este mărită în anii 1980.540
Conform lui Ernst Meinhardt541 primele documente care atestă că s-au plătit bani
pentru a înlesni plecarea din România a unor etnici germani datează din 1954. Ca
intermediar între cele două guverne în anii 1960 apare deseori un avocat din Stuttgart.
Guvernul român a preferat diferiţi intermediari Societăţii Crucii Roşii. La solicitarea
Societăţii Crucii Roşii din RFG din 1973, de a stabili întâlniri cu omologii români,
Ministerul Afacerilor Externe propune: „Societatea de Cruce Roşie din R.S. România să
nu accepte negocieri, de nici un fel, cu Societatea vest-germană de Cruce Roşie în
chestiuni legate de reunirea familiilor.” Şi: „Examinarea cererilor în scopul reîntregirii
familiilor este o chestiune de competenţă exclusivă a organelor de stat române. Asemenea
chestiuni cu caracter umanitar nu constituie obiect de negocieri.” Aceste propuneri ale
MAE au fost aprobate în şedinţa Prezidiului Permanent al CC al PCR din 18 iunie
1973542.
Pe de o parte se afirma că reîntregirea familiilor este o chestiune umanitară, ce nu
constituie obiect de negocieri iar în şedinţele Consiliului oamenilor muncii de
naţionalitate germană trebuia combătută dorinţa de plecare din ţară543; pe de altă parte
Ceauşescu trimitea emisari la guvernul RFG, care să negocieze mărirea taxei plătite
pentru cei lăsaţi să plece544.
Încă din anii 1960, dar mai ales în anii 1980, taxelor pe cap de persoană emigrată
plătite oficial de guvernul german li s-au adăugat bunuri sau sume de bani în valută
plătite de membri de familie pentru a urgenta acordarea aprobării de plecare545. În
încercarea de a stoarce şi mai mulţi bani de la familiile celor care doreau să părăsească
ţara, respectiv de la RFG, Consiliul de Stat adoptă „Decretul privind obligaţiile
persoanelor care cer şi li se aprobă să se stabilească definitiv în străinătate de a plăti
integral datoriile pe care le au faţă de stat, organizaţii socialiste şi persoane fizice, precum
şi de a restitui unele cheltuieli suportate de stat cu şcolarizarea lor”.546 Sumele exorbitante
cerute prin aplicarea acestui decret au provocat proteste atât din partea RFG, cât şi a
SUA, astfel încât s-a renunţat la unele din plăţile cerute. Totuşi, potrivit calculelor
efectuate de E. Meinhardt în baza datelor culese, doar în perioada 1967-1989 au fost
plătite în total taxe de 1,4 miliarde DM taxe pentru persoanele emigrate, la care se adaugă
alte taxe (de şcolarizare, consulare, etc.) şi mita.
Comisiei Prezidenţiale nu i s-au pus la dispoziţie documente ale serviciilor de
informaţii pentru a putea elucida cine – din cadrul Securităţii - a organizat acest trafic cu
persoane şi cine sunt „beneficiarii” acestor sume de bani.

Comunitatea evreiască
Scurt cuvânt introductiv
O prezentare exhaustivă a situaţiei evreilor în perioada dominaţiei comuniste în
România ar necesita un spaţiu voluminos547. Spaţiul restrâns al prezentei lucrări obligă la
o prezentare telegrafică.
Prezentarea suferă de lipsa posibilităţii de a consulta arhivele româneşti, care în
pofida promisiunilor au rămas ferecate pentru cercetător. „Arhivele au fost şi rămân
păzite cu străşnicie”548.
Situaţia social politică a evreilor din România în anul 1944
Evreilor, după ani de suferinţe şi mai ales de pericole care au vizat direct viaţa
evreului în timpul Holocaustului, evenimentul din 23 august 1944 li s-a părut mai întâi
salvator. În acest sens trebuie înţeles de ce atunci evreii „au manifestat entuziasm, aşa
cum numai condamnaţii la moarte salvaţi de la ştreang pot să se bucure”549.
Un manifest al Partidului Evreiesc, semnat de preşedintele lui, A. L. Zissu, o figură
deosebită în mişcarea sionistă din România, răspândit şi lipit pe pereţii caselor din
cartierele evreieşti, se exprimă în favoarea guvernului de eliberare şi cheamă la lupta
împotriva fascismului pentru succesul democraţiei550. O serie de declaraţii ale unor
oameni politici români din conducerea statului în favoarea emigrării şi a realizării unui
stat naţional evreu, precum şi pentru existenţa unei comunităţi evreieşti în ţară, care să
reprezinte interesele populaţiei evreieşti, au produs ecouri pozitive551.
În această atmosferă, toate asociaţiile, organizaţiile şi societăţile publice evreieşti,
care au existat înainte de a fi desfiinţate de regimul fascist, şi-au reluat activitatea cu un
avânt necunoscut până atunci. Deşi aveau nevoie de aprobarea cenzurii, organele de presă
evreieşti şi-au reluat apariţia, cu un tiraj în continuă creştere552.
Viaţa economică şi activitatea profesională a evreilor – după pauperizarea lor din
cauza legilor rasiale şi „românizării” forţate, care i-a despuiat pe evrei de tot avutul lor
prin impozitele impuse – a început să se refacă treptat, fără însă ca aceştia să-şi poată
recăpăta avutul jefuit. Discuţiile şi promisiunile cu privire la restitutio in integrum nu au
dat nici un rezultat553. În schimb, evreii au fost angajaţi, pentru prima oară, în aparatul de
stat. Noua guvernare era interesată de elemente fără trecut fascist şi evreii răspundeau la
această condiţie. Pregătirea lor profesională a corespuns nevoilor tehnice şi mai ales
necesităţilor Administraţiei Financiare, astfel încât şi-au putut câştiga demn existenţa.

Procentajul evreilor în aparatul de stat, inclusiv în Securitate, ajunsese la 5,5%554. Cu
toate acestea, intrarea lor în posturi la stat nu a fost bine văzută, fiind consideraţi
uzurpatori. Chiar şi intrarea lor în Partidul Comunist a fost considerată de organele
partidului ca provizorie, „tovarăşi de drum”, companioni temporari, atâta timp cât era
nevoie de ei555.
În viaţa internă a colectivităţii evreieşti din România au apărut disensiuni între evreii
naţionali şi cei de stânga, precum şi între cele două figuri centrale ale vieţii evreieşti din
România, A. L. Zissu şi dr. W. Filderman, care au purtat discuţii în contradictoriu cu
repercusiuni serioase în anii viitori556. Dar aceste conflicte nu au împiedicat o viaţă
socială şi mai ales o viaţă culturală intensă. Au început să apară cărţi pe teme evreieşti, în
româneşte şi idiş, şi broşuri în ebraică. Se organizau concerte de muzică evreiască, unele
difuzate la Radio România, conferinţe pe teme iudaice, iar Teatrul evreiesc şi-a reluat
activitatea557.
Organizaţiile afiliate centrelor mondiale, cum au fost Joint (The American Jewish
Joint Distribution Committee), ORT, OSE, Congresul Mondial Evreiesc, Bnei Brith,
Camera de Comerţ Româno-Palestiniană etc, şi-au redeschis secţiile în România558.
Acest tablou pozitiv a fost umbrit de unele atitudini ale guvernării. Fără să ţină seama
de faptul că evreii s-au văzut dintotdeauna ca o minoritate naţională, Frontul Naţional
Democrat, factorul politic cel mai activ atunci, a hotărât că evreii sunt români de religie
mozaică. Ministrul Naţionalităţilor (minorităţilor) s-a grăbit să-şi însuşească poziţia
Frontului559, privând astfel minoritatea evreiască de anumite drepturi statutare. Nu s-a
ţinut seama nici de Legea Statutului minorităţilor naţionale560 şi nici de cele stipulate în
Convenţia de Armistiţiu.
În locul Centralei Evreilor, impusă de regimul Antonescu, a luat fiinţă după război
„Consiliul Evreiesc General”, cu participarea reprezentanţilor tuturor forurilor publice
evreieşti, inclusiv reprezentanţii partidelor politice. Consiliul a insistat să se obţină
statutul de minoritate pentru evrei şi atunci comuniştii au părăsit Consiliul, după ce
depuseseră toate eforturile pentru a fi admişi. Comportarea comuniştilor a dat naştere la
bănuieli, ba chiar la îngrijorări561.
Lichidarea instituţiilor evreieşti 1947-1949
În pofida şicanelor în permanentă creştere, şi poate pentru că au presimţit că timpul
nu lucrează în favoarea lor, toate asociaţiile, organizaţiile şi instituţiile evreieşti şi-au
extins activitatea şi au cuprins aproape toată suflarea evreiască din România562. Adunări
generale, congrese, alegeri democratice, practica dintotdeauna a acestor foruri publice, nu
a corespuns regulilor de conducere ale Partidului comunist. Presiunea partidului şi a
organelor asociate s-a intensificat pe zi ce trece. Încercările de amestec în treburile
interne ale diverselor foruri evreieşti, provocate de tensiuni interne până la sciziuni,
încurajarea delaţiunilor şi a delatorilor şi la nevoie ameninţările directe (mai ales în
provincie) au fost piedici din ce în ce mai resimţite în viaţa evreiască din România. La
această dată, fiecare acţiune avea nevoie de autorizaţie specială, care nu se obţinea

uşor563. Două evenimente importante au avut loc în anul 1947 şi amândouă au dovedit că
Partidul Comunist şi regimul pe care-l preconizează nu vor putea convieţui cu orice for
public, care nu i se supune orbeşte. Antiteza Sionism-Comunism, ideologii opuse
dintotdeauna şi mai ales contradictorii prin esenţa lor şi poziţia neîmpăciuitoare a
stalinismului faţă de Sionism, au fost hotărâtoare în luarea treptată a tuturor măsurilor
împotriva a tot ce a însemnat o viaţă evreiască independentă. Personalităţi din viaţa
evreiască din România se cereau îndepărtate. Lupta împotriva dr. Wilhelm Filderman,
preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti şi reprezentant al Jointului din România a
fost dusă cu toată forţa, prin ameninţări directe şi indirecte, printr-o intensă campanie de
presă, într-o perioadă în care devenise clar că atacul prin presă nu era decât un prolog al
măsurilor penale. Dr. Filderman s-a văzut nevoit să se retragă, după 30 de ani de
activitate publică, „fiindcă se află într-un pericol iminent de a fi arestat ca reacţionar”564.
Conducerea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România a fost preluată, fără alegeri,
de către Comitetul Democratic Evreiesc (CDE), pierzându-şi astfel independenţa şi
devenind o instituţie care execută dispoziţiile Partidului Comunist. Dr. Filderman a ales
calea fugii clandestine din România565.
Şef-rabinul dr. Alexandru Şafran a devenit ţinta centrală a persecuţiei. Îndepărtarea
lui a devenit mai mult decât necesară, deoarece încercările repetate de a obţine de la el
semnătura pe anumite declaraţii, incompatibile pentru un şef-rabin, şi mai ales somaţia de
a semna renunţări la bunuri comunitare, care au întâlnit refuzul lui categoric, l-au
desemnat ca indezirabil. Noua conducere comunistă a comunităţii a dat dispoziţii
funcţionarilor să nu menţină contact cu şef-rabinul. Maiorul Lewy, din NKVD,
consilierul sovietic pentru probleme evreieşti la Bucureşti, s-a prezentat la casa şefrabinului Şafran, cerându-i imperativ semnătura pe un apel prin care cerea condamnarea
la moarte a şefului Partidului Naţional Ţărănesc, Iuliu Maniu. Şef-rabinul a respins
cererea cu fermitate. Explicaţia rabinului că o asemenea semnătură ar fi putut da naştere
unui nou val de antisemitism a fost considerată de maior ca puerilă. Maiorul Lewy nu a
ezitat să-l ameninţe pe şef-rabin cu moartea. Părăsind camera, maiorul l-a avertizat să nu
dezvăluie nimănui despre vizita sa566. Singurul om care a aflat de la rabin de această
vizită a fost avocatul Arnold Schewefeldberg, jurist-consultul Congresului Mondial
Evreiesc din România, care a fost zguduit567. Rabinul Şafran a fost avertizat să nu iasă
din casă, decât doar pentru a merge la sinagogă, altfel va avea de suferit568. Regimul
găsea că toate metodele îi sunt permise, în vederea atingerii scopurilor sale. Alternativa la
asuprire a fost colaborarea, adică îngenuncherea totală la dictat. Opresiunea sau
colaboraţionismul au fost propuse concomitent deservenţilor de cult ai diferitelor religii,
protestanţi, evrei şi musulmani569.
Înlocuirea şef-rabinului Şafran, hotărâtă demult570, a aşteptat doar prilejul potrivit,
care s-a ivit foarte repede. La 29 noiembrie 1947, ONU a votat crearea unui stat evreiesc.
Mase de evrei s-au adunat la Templul Coral. Entuziasmul era general. Şef-rabinul a
vorbit cu înflăcărare celor prezenţi. Organul Partidului Sionist Religios, „Darcheinu”, a
publicat, cu această ocazie, un manifest special, semnat de şef-rabin571.
Circumstanţele părăsirii şef-rabinului dr. A. Şafran au fost prezentate, cum era şi
natural, foarte diferit. La 13 decembrie 1947, Ministerul Cultelor a trimis rabinului Rosen

o numire, publicată cu săptămâni înainte în Monitorul Oficial572, prin care i se aducea la
cunoştinţă că este membru în Comisia de Legiferare a problemelor bisericeşti, ca
reprezentant al religiei mozaice. Scrisoarea i-a fost expediată cam la zece zile, după
plecarea din România a şef-rabinului Şafran, dar intrarea în vigoare a numirii, aşa cum
reiese din publicarea ei oficială, a început cu data de 15 decembrie 1947, adică cu destul
timp înainte de „plecarea” şef-rabinului Şafran.
La 22 decembrie 1947 a apărut în casa şef-rabinului dr. A. Şafran, preşedintele
comunist al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, dr. Sandu Lieblich care i-a
dictat o scrisoare lui Şafran prin care să anunţe că a răspuns pozitiv unei invitaţii primită
din Eretz Israel şi că pleacă într-acolo, pentru o chestiune importantă, în interesul
Comunităţii Evreilor din România. Scrisoarea era destinată preşedintelui comunităţii din
Bucureşti. Odată scrisoarea semnată, dr. Lieblich l-a somat pe şef-rabin să părăsească
România, în câteva ore, în caz contrar va avea de suferit consecinţe573. Metoda comunistă
clasică de „pierdere a urmelor”, în cazul unei acţiuni pe care ei o ştiu cât era de nelalocul
ei, a fost aplicată şi în cazul alungării şef-rabinului Şafran. Dr. S. Lieblich nu numai că a
fost îndepărtat de la preşedinţia Federaţiei, dar a şi fost arestat. „În închisoare, dr.
Lieblich era unul din deţinuţii cei mai amărâţi. El se plângea de soarta lui, lamentându-se
că el, comunistul fidel, plăteşte pentru devotamentul său”574. Campania împotriva şefrabinului Şafran nu a încetat odată cu părăsirea României. Din contra, în anii care au
urmat, comuniştii au continuat defăimarea lui Şafran, această campanie servindu-le în
propaganda lor antireligioasă575.
Iudaismul român a fost prins nepregătit de schimbările rapide, de dictatele impuse în
conducerea treburilor sale şi de fapt nu a ştiut să reacţioneze, dar mai ales a fost cuprins
de teama de a reacţiona. Comuniştii au reuşit să creeze o atmosferă de înfricoşare nu
numai printre evrei. „Această poziţie a eliberat autorităţile de griji şi ele şi-au permis să
facă şi din Rabinatul central al României o unealtă în plus pentru punerea în practică a
îngenuncherii comunităţii evreieşti, supunând-o intereselor Partidului Comunist”576.
Înlăuntrul comunităţii viaţa devenise aproape imposibilă. Supravegherea venită din
zona forurilor străine comunităţii, bănuielile reciproce erau încurajate, delaţiunile se
ţineau lanţ.
Pregătirile pentru alegerea formală a noului şef-rabin s-au desfăşurat în această
atmosferă tensionată. Alegerile au avut loc la 16 iunie 1948. Rabinul Rosen a fost ales cu
„173 de voturi, contra 14”. Rezultatele alegerilor nu au surprins. Divergenţele de păreri
privesc numai validitatea lor. Întrebarea de principiu a fost: au fost alegerile libere sau
electoratul a fost constrâns să voteze candidatul indicat de sus? CDE şi rabinul Rosen au
slăvit alegerile „democratice”577. Alţii le-au considerat o farsă578. Sandu Tiller, de la
secţia de cadre a CDE scrie în mărturia sa: „La o întâlnire a forurilor de conducere a PCR
(...) s-a hotărât mobilizarea de muncitori de la APAC şi de la „Gheorghiu-Dej” şi ei au
fost aduşi la adunare să ridice mâna pentru alegerea lui579”. Profesorul Feler a făcut parte
din electorat, în calitatea lui de preşedinte al Comunităţii Evreilor din Botoşani. „Am fost
aduşi la adunare, cu indicaţia clară că trebuie să-l votăm pe Rosen. Candidaţii şi-au ţinut
prelegerile... De plictiseală am ieşit din sală, dar am fost alarmat să intru pentru a-l vota.

Indicaţia a venit de la capii CDE... Au spus că trebuie ales şi aşa am făcut580”. Prof. A.
Vianu, istoric comunist, scrie: „Nu este greu de dezminţit ceea ce s-a publicat în legătură
cu adunarea reprezentanţilor comunităţilor şi a rabinilor, care a avut loc la 16.06.1948...
Documentele şi mărturiile dovedesc că desfăşurarea era diferită de cele publicate. După
discursurile lui M. Rosen şi David Şafran, majoritatea înclina pentru alegerea lui David
Şafran, dar Bercu Feldman, care se afla în sală ca observator din partea conducerii CDE
şi care a primit dispoziţii de la forurile superioare de partid şi guvern, s-a amestecat şi a
cerut să fie ales Rosen”581. Şeiva Nahman din Montreal, Canada scrie: „Ca membră a CC
al Partidului Social Democrat, am participat la şedinţa la care Ştefan Voitec, şeful
partidului, a comunicat hotărârea conducerii supreme a partidului de a-l prezenta pe
Moses Rosen, candidat preferat al PSD pentru postul devenit liber de şef-rabin”582.
Ecourile îndepărtării şef-rabinului Şafran şi alegerea rabinului Rosen ca locţiitor au
produs rumori şi în afara României. „Rabinul Rosen a fost numit de comunişti, aşa cum
s-a procedat şi cu alţi capi de biserici”583. Rabinul şef Rosen a jucat în comunitatea
evreiască acelaşi rol ca patriarhul Justinian Marina în Biserica Ortodoxă584.
Rabinul Rosen a fost înscăunat ca şef-rabin la 20 iunie 1948, în cadrul unei
solemnităţi impresionante, la care au participat reprezentanţi ai guvernului, capi ai
cultelor, inclusiv Patriarhul şi conducătorii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti. Toţi au
ţinut discursuri de felicitări585. În discursul de „încoronare” rabinul Rosen a declarat
(printre altele): „Nu vin să-l înlocuiesc pe trădătorul Şafran, ci să iau locul răposatului dr.
Iacob Niemerower... Domnilor reprezentanţi ai guvernului şi ai partidului, vă promit şimi iau obligaţia de a îmi îndeplini misiunea, în spiritul noilor vremuri”586.
Rabinul Rosen s-a dovedit o alegere potrivită pentru interesele regimului. Plecat în
delegaţia evreilor din România la Consfătuirea de la Montreaux a Congresului Mondial
Evreiesc, el a prezentat situaţia evreilor din România ca un rai, enumerând instituţii
religioase evreieşti inexistente în realitate587. Asemenea declaraţii exagerate mascau de
fapt realitatea sumbră a educaţiei religioase. Ele au provocat atacuri la adresa rabinului
Rosen şi în ţară şi în străinătate: „Comitetul Federaţiei Comuniştilor Evreieşti nu a fost
ales de către evrei, ci numit de autorităţi, care l-au numit şi pe Moses Rosen, un avocat,
şeful secţiei evreieşti a partidului la putere”588.
Rabinul Rosen nu a putut rămâne indiferent la vocile negative ce se înmulţeau. El a
căutat căi de apropiere de rabinii ortodocşi, care, la rândul lor, erau interesaţi să găseasă
în el un scut de apărare faţă de presiunile crescânde, la care erau supuşi. În genere, preoţii
recalcitranţi au fost persecutaţi şi chiar arestaţi. Cine refuza să se „convertească” era
pedepsit, indiferent dacă era vorba de clerul catolic sau de rabini589.
Presiunea regimului prin CDE era atât de mare, încât prima vizită a ministrului
plenipotenţiar israelian la Templul Coral, primit cu onorurile cuvenite de Rabinul Rosen,
a provocat o primă ciocnire între îndatoririle de şef-rabin şi supunerea la dictatul
comunist. Fruntaşul CDE, Bercu Feldman, l-a apostrofat pe rabin: „Pentru că primeşti
spioni la Templu, soarta îţi va fi aidoma cu cea a cardinalului Mindszenty al Ungariei,
care a fost arestat, fără a se ţine seamă de înalta lui poziţie”. Rabinul Rosen era destul de

speriat590. Pentru a-şi răscumpăra păcatele, la dezvelirea Monumentelor Jertfelor
Holocaustului, care a avut loc la Paris în decembrie 1949, Şazar, pe atunci şeful secţiei de
cultură pentru diasporă a Agenţiei Evreieşti şi apoi preşedintele Statului Israel, s-a întors
cu totul tulburat de Rosen „care a hulit Israelul şi Sionismul cu atâta grosolănie şi atât de
sălbatec, cum nu mă aşteptam să aud din gura unui rabin, fie el chiar unul impus. Credea
probabil că vorbeşte la o întrunire comunistă şi nu într-o ţară liberă ca Franţa”591.
În decursul anului 1949, toate sferele vieţii evreieşti, inclusiv cea religioasă, au fost
supuse organizatoric partidului şi controlului de stat, aşa că Gleichschaltung-ul (alinierea)
a fost perfect592. Rând pe rând, toate organizaţiile evreieşti au fost subjugate, fie prin
obligaţia la autodizolvare, fie prin acaparare fizică, iar când nu a fost găsită altă cale, prin
lege. Aşa, de pildă, printre rezoluţiile Sfatului Rabinic Superior, aproape toate
declarative, laudative la adresa regimului, singura rezoluţie practică era cea de „a vinde
clădirile sinagogilor în care nu se mai roagă evrei”593.
Două organizaţii, Partidul Evreiesc şi Organizaţia Sionistă Revizionistă, n-au aşteptat
dizolvarea şi s-au declarat autodizolvate. Toate zvonurile, aluziile şi chiar ştirile
transpirate de la surse serioase, fie că au fost răspândite cu premeditare, fie că au ajuns la
urechile celor interesaţi prin binevoitori, care spuneau despre conducătorii ambelor
organizaţii, deşi n-a existat nici o legătură organică între ele, că sunt sortiţi arestului (ceea
ce s-a şi întâmplat mai târziu). Atunci, ei au înţeles că nu au încotro şi au preferat să se
declare autodizolvaţi.
Organizaţiile afiliate unor centre mondiale au început să resimtă presiuni din ce în ce
mai grele. Astfel Jointul, societatea evreiască de ajutor cu centrul în Statele Unite – care
aducea în România anual frumoasa sumă de 4 000 000 de dolari, toţi sosiţi prin Banca
Naţională care îi schimba în moneda locală, fiind favorizată în acele timpuri de setea
statului român pentru valută forte –, a ajutat refugiaţii evrei, şcolile evreieşti şi presa
evreiască, cantinele şi spitalele. În schimb, pentru că a fost calificată în Uniunea Sovietică
drept un oficiu de spionaj, a fost destul pentru ca România să nu o mai tolereze. La
aceasta s-a adăugat faptul că Jointul subvenţiona punctele de Hachşara (comunele de
pregătire ale pionerilor sionişti pentru o viaţă productivă în Eretz Israel), precum şi
căminele de copii cu educaţie în acelaşi scop. Tratativele interminabile, dublate de pofta
hrăpăreaţă a CDE de a pune mâna pe magaziile Jointului, totdeauna pline cu hrană şi
îmbrăcăminte, au dus la hotărârea guvernamentală de a-l lichida594. Directorul Jointului,
Dr. Fridrich Costiner, a fost cercetat de Securitate, în condiţii departe de a fi civilizate595.
(Paguba resimţită în anii următori a dus la reinvitarea Joint-ului să-şi reia activitatea în
România lui Ceauşescu).
Congresul Mondial Evreiesc a avut în România o secţie foarte activă, încă din anul
1936. Închisă de regimul fascist, ea şi-a reluat activitatea la 9 noiembrie 1944596.
Congresul a ajutat practic autorităţile româneşti în acţiunea de repatriere a cetăţenilor
români din Uniunea Sovietică în anii 1945-1946597. Congresul a fost activ în acţiunea de
restratificare profesională şi în alte acţiuni văzute cu ochi buni de către regim598. Dar din
momentul când conducerea mondială a Congresului a refuzat să participe la Conferinţa
Partizanilor pentru pace, în urma unei directive primite de la Moscova (directive

asemănătoare au fost date Poloniei, Cehoslovaciei, Bulgariei şi Ungariei), s-a interzis
secţiei româneşti contactul cu conducerea mondială599. În 1950, secţia românească a
Congresului Mondial Evreiesc şi-a încetat existenţa.
OSE în perioada celui de-al doilea război mondial a funcţionat în România sub forma
Comitetului Mamei şi Copilului, care i-a ajutat pe copiii în nevoie. Spre sfârşitul anului
1944, comitetul a primit aprecierea OSE din Elveţia şi a fost recunoscut ca o secţie a sa în
România, primind un buget serios, ceea ce a permis lărgirea activităţii. Mella Iancu, omul
de legătură între ilegalitatea sionistă şi ilegalitatea comunistă, preşedinta Comitetului
Mamei şi Copilului, a devenit Director OSE pentru România. În paralel, Mella Iancu a
fost o activistă de frunte la Apărarea Patriotică. OSE şi-a adus un serios aport în
amelorioarea situaţiei precare a populaţiei din nordul Moldovei la sfârşitul războiului.
Provenind din fonduri evreieşti, ajutoarele destinate evreilor au fost împărţite la cererea
autorităţilor locale şi la neevrei. Cerinţa ca ajutorul să fie acordat întâi evreilor nu a găsit
un ecou pozitiv. În semn de protest, Mella Iancu a demisionat din Apărarea Patriotică. În
martie 1945, OSE deţinea 7 cantine, care au deservit 800 de copii, iar la sfârşitul aceluiaşi
an avea cantine în 12 oraşe, pentru 3 000 de copii. În iunie 1946, deţinea 15 centre
medicale, specializate în boli de copii, iar la sfârşitul lui 1946 funcţionau 116 asemenea
centre în 33 de localităţi din ţară. Copiii cei mici au suferit cel mai mult de pe urma
foametei din anii 1946-1947 şi OSE, datorită primirii unei alocaţii extrabugetare, şi-a
mărit sfera activităţii. Problema lipsei de personal adecvat a fost rezolvată prin înfiinţarea
unei şcoli proprii de surori sociale şi de surori de caritate. În 1949, OSE avea în îngrijirea
sa circa 20 000 de copii, întreţinuţi în cămine de copii, grădini şi parcuri pentru copii în
convalescenţă, toate cu echipament modern, căpătat din străinătate600. Însă la 8 martie
1949 a apărut un domn Negrilă şi s-a declarat delegat al CDE, instalându-se la conducere,
fără să solicite măcar o predare ordonată. Pentru a acapara marea avere a OSE, Federaţia
Comunităţilor, recte CDE, a numit un aparat special în frunte cu E.C. Croitoru Weiss, cu
misiunea de lichidare a OSE601.
ORT, societate mondială evreiască pentru restratificarea profesională a tinerilor evrei,
a avut în reţeaua de şcoli de meserii peste 1000 de tineri imediat după război602. Fiind o
instituţie educativă, regimul a ţinut să-şi impună directivele, cu toate că scopul şcolii se
încadra în vederile lui. A schimbat conducerea şcolii şi a transformat cursurile în
multianuale, ceea ce nu concorda cu interesele elevilor evrei, interesaţi în cursuri de
scurtă durată, deoarece se pregăteau să emigreze. „Productivitatea” evreilor, sloganul
trâmbiţat de regim pe toate căile, a rămas literă moartă.
Hotărârea guvernului român, din martie 1949, de a lichida toate instituţiile autonome
evreieşti a pus capăt şi activităţii ORT. 8 şcoli, cu 42 de secţii profesionale echipate
modern, în care învăţau 2270 de tineri603, au devenit şcoli generale, fără urme de
semnalmente evreieşti. Condiţiile de înscriere, care cuprindeau şi obligaţia fiecărui
absolvent de a sta la dispoziţia ţării timp de doi ani după terminarea cursurilor, a
îndepărtat candidaţii evrei, astfel că şcoala, nu numai că nu mai era evreiască, dar era şi
fără evrei604.

Bnei Brith a existat în România din 1871. Marea Lojă din România căpătase numărul
IX, deşi era a IV-a înfiinţată în lume. Legăturile poştale dintre România şi Statele Unite,
pe atunci anevoioase, au cauzat întârzierea înscrierii în Ordinul Mondial. Datorită
afinităţii evreilor din România cu ţara strămoşească, Marea Lojă din România a primit
numele „ZION”. Activitatea culturală şi de asistenţă socială s-a desfăşurat până la
sfârşitul anului 1947. Primele semne rău prevestitoare au apărut în 1948, când stânga a
definit Bnei Brith ca o organizaţie masonică, ceea ce într-un sistem comunist a pus loja
sub semnul lui Cain. În 1949, Bnei Brith nu mai exista în România, având aceeaşi soartă
ca şi celelalte organizaţii evreieşti.
Toate organizaţiile autonome evreieşti afiliate unor centre din afara graniţelor au fost
lichidate prin presiuni sau din ordinul direct al guvernului. Fiecare dintre aceste
organizaţii îşi avea specificul ei, cu care un regim comunist nu se putea împăca.
Activitate de sine stătătoare, relaţii cu ţări apusene, alegeri deplin democratice, nici una
nu concorda cu prevederile noului regim605. Fiecare dintre aceste organizaţii aveau şi o
bază materială serioasă, care a fost luată fără chitanţă sau altă confirmare oficială.
Privit retrospectiv a fost o politică mioapă, care a adus României doar prejudicii, atât
materiale (încetarea trimiterii de fonduri din străinătate, adică privarea de valută forte),
cât şi în ceea ce priveşte provocarea unei opinii publice mondiale ostile. Sub un regim în
care ideologia şi dispoziţiile Moscovei primau, asemenea organizaţii democratice nu
aveau nici o şansă.
Singura organizaţie evreiască, care a încercat din răsputeri să supravieţuiască, a fost
Mişcarea Sionistă, care număra circa 130 000 de membri606. Între anii 1944 şi 1949 au
existat relaţii directe satisfăcătoare între Organizaţia Sionistă din România şi instituţiile
de stat. Din momentul izbucnirii războiului rece, relaţiile au devenit tensionate, mai ales
că între decembrie 1948 şi decembrie 1949, evreii au depus cam 200 000 de cereri pentru
viza de ieşire din ţară pentru a emigra în Israel607. „Partidul trebuie să ia atitudine în toate
problemele care privesc iudaismul român şi să lupte cu dârzenie împotriva curentelor
naţionaliste reacţionare, în mijlocul iudaismului român608”. Era momentul când partidul şi
guvernul şi-au afirmat direct împotrivirea, trecând la presiuni directe, inclusiv
ameninţări. Presa sionistă a fost interzisă609. Centrala Organizaţiei Sioniste şi partidele
sioniste mature s-au văzut nevoite să se autodizolve610. Organizaţiile de tineret sioniste
împovărate cu comune de pregătire (Hachşara), în care se aflau şi refugiaţi supravieţuitori
ai Holocaustului şi căminele de copii, unde se aflau mulţi orfani, nu erau dispuse să
renunţe la existenţă. Pentru a înghiţi aceste organizaţii de tineret s-au dus tratative între
TDE (Tineretul Democratic Evreiesc), organizaţie fantomă a CDE care avea aparat
conducător, adică funcţionări partinici, dar nu avea tineret şi Centrala Hechalutz,
organizaţia care cuprindea toate mişcările sioniste de tineret, numărând zeci de mii de
membri. Scopul urmărit de comunişti era crearea unui Front al Tineretului Democrat
Evreiesc, adică o mişcare de tineret unitară, aşa cum toate trebuiau să fie unitare, adică
unice în regim. Discuţiile istovitoare, cu momeli şi ameninţări, au fost denumite
„Războiul de o sută de zile” (parafrază la războiul de o sută de ani). Nici aducerea
reprezentanţilor Centralei Hechalutz la Secretarul General al UTC, Florescu, n-a reuşit
să-i înduplece pe tinerii sionişti. Ca urmare, au început să apară în presă articole de

înfierare nominală a sioniştilor, ceea ce însemna în acele vremuri un act de acuzare. În
ultima seară a lunii noiembrie 1948, Jewsecţia (secţia evreiască, recte CDE), cu sprijinul
vădit al oficialităţilor, a comis un atac pogromist împotriva unor sedii sioniste. Evrei
adunaţi spontan au umplut străzile. Tramvaiele nu puteau trece. Poliţia apărută imediat a
fost nevoită să stea drepţi în faţa stratagemei sioniste de-a intona imnul ţării, urmat de
imnul Hechalutzului. O luptă fizică, corp la corp, între devastatori şi deţinătorii sediilor sa terminat prin preluarea sediilor de către poliţie „până la lămurirea situaţiei”. Sediile nu
au fost redate niciodată proprietarilor611. Instigaţiile au continuat, iar învinuiri fabricate
au dus la descinderi poliţieneşti. Oficiul Palestinian şi Asociaţia „Amicii emigrării spre
Israel” au fost învinuite de fraude financiare prin neplata de impozite, când de fapt
impozitele fuseseră plătite, aşa cum s-a demonstrat prin prezentarea chitanţelor612. În
campania împotriva sionismului a fost mobilizată toată presa. Redactorii tuturor ziarelor
au fost convocaţi la Direcţia Presei, unde Vasile Dumitrescu, şeful direcţiei de care
depindeau, a dat directive amănunţite cu privire la pericolele sionismului613. Sloganele
veninoase n-au întârziat să apară: „Sioniştii, spărgătorii unităţii clasei muncitoare”; „Să
luptăm împotriva sionismului şi să-l demascăm ca armă politică a imperialismului”;
„Combatând naţionalismul sionist, întărim prietenia între oamenii muncii de toate
naţionalităţile614”. Au fost organizate adunări la care au fost aduşi participanţi, cu sau fără
voia lor, iar când nu se găseau destui evrei, erau aduşi muncitori neevrei, încărcaţi în
camioanele de la uzinele unde lucrau615. Regimul a trecut la măsuri oficiale. Biroul
Politic al CC al PMR s-a întrunit în decembrie 1948, pe ordinea de zi fiind chestiunea
naţională. Sionismul a fost înfierat616. Teohari Georgescu, ministrul de Interne, i-a
convocat pe conducătorii sionişti, pe care i-a admonestat şi avertizat, făcându-i
responsabili de continuarea activităţii tineretului. Tineretul Sionist încerca să reziste. În
faţa neînduplecării lor, guvernul a hotărât să pună capăt legalităţii organizaţiilor şi printro hotărâre a Consiliului de Miniştri, publicată în martie 1949, a desfiinţat organizaţiile
sioniste. Urmărirea sioniştilor nu a încetat odată cu desfiinţarea lor. A început vânatoarea
activiştilor şi în vara anului 1949 au fost arestaţi primii, dar nu ultimii, activişti tineri,
care au fost aduşi în faţa Curţii Marţiale din Cluj.
Cortina a căzut peste activitatea sionistă din România. Un regim, în care încape un
singur factor organizat, nu concepe existenţa altor organizaţii617.
Două sunt motivele, pentru care am redat desfăşurarea relaţiilor dintre evrei şi
regimul comunist în devenire. Primul, pentru o înţelegere mai bună a metodelor care au
dus la lichidarea vieţii evreieşti autonome. Al doilea, deoarece pentru perioada de până la
1950, suntem în posesia unor documente ce au putut fi citate cu exactitate. Şi asta spre
deosebire de sărăcia materialului documentar autentic datorat lipsei de acces la arhivele
româneşti zăvorâte, care ne obligă ca pentru perioada de după 1950 să concentrăm cele
întâmplate până la debarcarea regimului comunist, pe teme, prezentându-le într-un mod
mult mai sumar decât s-ar fi cuvenit.
Înainte de a prezenta opresiunile suferite de evrei în regimul comunist, se cere o
precizare. În partidul comunist au fost şi evrei, unii dintre ei chiar în aparatul de
opresiune. „Sunt două feluri de comunişti evrei. Există evrei comunişti deoarece sunt
comunişti şi există comunişti, care sunt comunişti evrei. Problema e cu ultimii”618. Au

fost comunişti evrei idealişti, care au crezut în idealul comunist, au suferit pentru el şi au
încercat să ajute la instaurarea regimului visat. Majoritatea dintre aceştia au încercat
marea deziluzie. Dar au fost comunişti care chiar dacă s-au născut evrei, nu numai că nau avut nimic cu evreismul, dar au fost printre asupritorii evreilor, printre cei ce au făcut
tot posibilul pentru distrugerea organizaţiilor evreieşti, iar unii dintre ei au fost chiar
torţionari, care şi-au chinuit fără milă fraţii lor arestaţi.
Viaţa culturală
„Stalinizarea a urmărit distrugerea completă a societăţii civile şi înregimentarea vieţii
intelectuale şi a culturii”619. Societatea evreiască din România nu a făcut excepţie.
Viaţa culturală evreiască propriu-zisă era legată dintotdeauna de tradiţie şi de ţara lor
strămoşească. Noul regim a făcut tot ce îi era în putinţă pentru a-i îndepărta pe evrei de
ambele coordonate. Când propaganda şi chiar persuasiunea nu şi-au atins scopul, s-a
trecut la interzicerea oficială, fie prin neacordarea de autorizaţie pentru întâlniri culturale,
fie prin desfiinţarea cercurilor culturale ebraice şi supunerea activităţii culturale în limba
idiş direct controlului oamenilor de partid. IKUF (Idişer Kultur Farband), Centrul pentru
răspândirea limbii şi culturii idiş, a devenit o oficină partinică de propagandă comunistă.
Nu mulţi au fost scriitorii de limbă idiş care au mai rămas în România după instalarea
definitivă a regimului comunist. Câţiva puteau publica dacă scriau ce li se cerea sau, în
cel mai bun caz, ce le aproba cenzura. Pentru exemplificare vom aminti numai câteva
cazuri. Aşa de pildă, Iacob Gropper, cel mai mare poet de limbă idiş din România, a fost
chemat şi i s-a comandat o poezie despre republică. Iacob Gropper s-a cutremurat de
însăşi ideea că o poezie se poate comanda. Când a povestit întâmplarea, lacrimile îi
curgeau pe obraz. Acest mare om de cultură, cunoscător al multor limbi şi literaturi
europene, pe lângă sursele evreieşti, nu s-a putut împăca cu gândul că poezia se scrie la
comandă. Pe de altă parte, era înfricoşat, deoarece i s-a indicat un termen în care poezia
comandată trebuia prezentată. Cunoscut ca un mare admirator al Revoluţiei Franceze,
prietenii i-au sugerat ideea să se gândească la aceasta şi să încerce să scrie. Gropper a
prezentat două strofe, pe care cei ce le-au citit le consideră dintre cele mai frumoase.
Strofele prezentate nu au corespuns doleanţelor literaţilor comunişti. Ele nu au văzut
lumina tiparului620.
Un alt caz ce se cerea relevat pentru a se înţelege procedeele comuniste este cel al lui
Vladimir Tamburu, scriitor idiş din Maramureş.621 A scris nuvele, romane şi o lucrare de
cercetare, Presa Idiş din România, lucrare apreciată şi în afara graniţelor României. Unul
din romanele sale intitulat Lebedike Meisim (Suflete Vii), prezenta justiţia din Lumea de
apoi. De fapt, nu a fost decât o parodie a justiţiei comuniste622. Întrebat fiind cum a reuşit
să se strecoare prin cenzură, a relatat o poveste anecdotică. „Comisia de cenzură pentru
idiş este alcătuită din trei persoane, că doar atât am mai rămas scriitori de limbă idiş. Mam adresat celorlalţi doi colegi şi i-am avertizat că, dacă nu-mi dau semnătura pe bun de
tipar pentru această carte, nici o carte de a lor nu va mai apare, căci indiferent ce vor
scrie, eu voi refuza să semnez”623. Spre norocul lui Tamburu, literatura idiş din România
n-a trezit interes în străinătate, tocmai pentru faptul că era una cenzurată. Dacă făcea
vîlvă, romanul avea toate şansele de a fi premiat şi soarta autorului ar fi fost pecetluită.

Abia după răsturnarea regimului comunist din România, romanul a fost premiat în
Australia.
Opresiunea cenzurii comuniste nu s-a oprit la cele scrise de evrei în idiş. A. Margul
Sperber (decedat la Bucureşti în ianuarie 1967), cel mai mare poet de limbă germană din
România, cunoscut şi apreciat şi peste hotare, a fost, în perioada comunistă, purtătorul de
cuvânt al literaturii germane din România, cunoscut fiind pentru activitatea sa socialistă,
încă de dinaintea războiului. Un poem al său, „Cimitirul Evreiesc”, nu numai că a fost
respins de cenzură, dar autorul a fost obligat să-i schimbe titlul şi parte din conţinut, ca să
nu rămână nici un semnalment evreiesc. Încercarea lui Sperber de a renunţa la publicarea
întregii cărţi aflate la cenzură a stârnit ameninţări şi atunci a fost obligat să se supună624.
În aceste condiţii nu e de mirare că viaţa culturală evreiască a intrat în agonie.
Învăţământul evreiesc
Chiar după 23 august, când elevii evrei eliminaţi din instituţiile de învăţământ de
către regimul fascist au reintrat în învăţământul de stat, reţeaua de şcoli evreieşti din
România avea mai mult de 100 de şcoli în care învăţau peste 15 000 de elevi625 (şcoli
primare, şcoli de meserii, gimnazii, licee, grădiniţe de copii, heider, în care copiii învăţau
să buchisească rugăciuni, etc), în afara reţelei Tarbut, de şcoli de limbă ebraică. Şi nu
trebuie uitată Şcoala „Cultura Agricolă”. Cei ce se pregăteau să emigreze în Eretz Israel
învăţau agricultura, după un program propriu, atât de apreciat de Ministrul Agriculturii,
încât a vrut să-l introducă în toate şcolile agricole din ţară. În aceste şcoli, se păstra
tradiţia (nu religia) evreiască, se predau noţiuni elementare de limbă ebraică, sărbătorile
evreieşti erau prezentate elevilor. Lupta pentru menţinerea şcolilor evreieşti nu a fost
uşoară. Toate şicanele posibile s-au făcut pentru a provoca închiderea lor. Noua lege a
învăţământului a pus capăt existenţei acestor şcoli.
Singurele instituţii educative evreieşti autonome, care nu s-au supus dispoziţiilor, au
fost căminele de copii ultraortodoxe, de sub egida Rabinului Portugal. Lupta dintre
Jewsecţie şi aceşti copii a fost cu mult mai aprigă decât s-au aşteptat autorităţile.
Discuţiile purtate cu rabinul şi cu directorul căminelor David Feld, chiar când aceştia au
acceptat de nevoie ca micii discipoli să fie trimişi la şcoala elementară idiş din Bucureşti
înfiinţată de stat, s-au dovedit nerelevante pentru elevii mai mari, ei refuzând să treacă la
instituţii educative ale statului. Arestarea rabinului şi pătrunderea cu forţa în cămine, cu
ajutor poliţienesc, i-a împrăştiat pe discipoli, fiecare din ei căutând un adăpost. Cărţile
poştale scrise de aceşti fugari au fost interceptate de cenzură626 şi astfel personalul
Ministerului Muncii, responsabil cu căminele, a plecat să le dea de urmă. Promisiunile că
vor continua să primească mâncare rituală şi că vor putea emigra în Israel nu au convins
pe nimeni. Ei au preferat o trăire în ilegalitate, au lansat strigăte de ajutor şi mai ales au
cerut facilitarea emigrării imediate627.
Patru şcoli elementare de limbă idiş au funcţionat în toată România şi ele au dispărut
în primii ani de guvernare comunistă.

Antisemitismul
Antisemitism a existat în România de-a lungul veacurilor. „De regulă, antisemitismul
românesc este un fapt. Din când în când se transformă în idee” 628. Fie că era unul de
împrumut, sub influenţe puternice din afară, fie că era autohton. „Dar antisemitismul în
România rămâne totuşi un fenomen românesc, care se cere cercetat, în ceea ce priveşte
particularitatea lui specifică şi nu numai în ceea ce imită” 629. Perioada nazisto-fascistă,
mai ales ororile Holocaustului630, au lăsat amprente serioase, peste care nu era uşor să se
treacă.
Speranţele evreilor că, odată regimul fascist eradicat şi legile discriminatorii abrogate,
ei se vor vedea scutiţi de toate neajunsurile provocate de flagelul antisemit, s-au spulberat
repede. Situaţia de fapt le-a provocat o mare deziluzie, nu numai pentru că antisemitismul
endemic nu se putea lecui peste noapte, dar şi pentru că evreii şi-au dat seama foarte
repede că diversiunea antisemită era mânuită şi de către regimul nou instalat631.
Asemenea cazuri au fost semnalate la Bistriţa, Bârlad, Brăila, Buhuşi, Buzău, Cluj,
Constanţa, Crevedia, Dej, Dorohoi, Fălticeni, Focşani, Gura Humorului, Huşi, Iaşi,
Marghita, Petrova, Podul Iloaiei, Răducăneni, Reghin, Satu Mare, Timişoara, în perioada
mai 1950 - mai 1951, toate legate de funcţionari de stat632. Chiar personaje nebănuite de a
fi contaminate de microbul comunist s-au dovedit, după cum arată documente de arhivă,
că în convorbirile lor intime antisemitismul răbufnea633. Cu cât se simţea noul regim mai
sigur de sine, cu atât mai mult s-a resimţit antisemitismul. Antisemitismul paroxist al lui
Stalin, declanşat făţiş odată cu înscenarea procesului „halatelor albe634” (Stalin plănuia să
deporteze pe toţi evreii din Uniune în Siberia) a creat pentru Gheorghiu-Dej o
conjunctură favorabilă. El a primit încuviinţarea lui Stalin pentru debarcarea Anei
Pauker, dar nu s-a mulţumit cu atât, ci a introdus şi „primatul naţional” în aparatul de stat,
o formulă pentru îndepărtarea alogenilor, evreii fiind cei mai vizaţi. Dej a fost promotorul
discriminării: „Linia antisemită primitivă susţinută de Dej”635 ieşea în evidenţă mai ales
în cazul învinuirilor şi al sentinţelor în diferite procese636. Cu cât coborai mai jos în
ierarhie, cu atât antisemitismul era mai puţin mascat, mai ales atunci când, din comoditate
electorală, liderii de frunte ai Partidului Comunist au pactizat cu şefi legionari şi i-au
încadrat în partid, oferindu-le posturi importante, din care aceştia au acţionat asupra
multor evrei637.. Pactul a dat naştere unei anecdote în versuri, colportată probabil de
legionari. Era o parodie a unui cântec legionar răspândit: „Ţine minte trei
cuvinte/Camarade nu fi trist/Garda merge înainte/În Partidul Comunist”638.
Însuşi faptul că la verificarea membrilor de partid, întrebarea adresată de către
comisiile de epurare – din dispoziţia lui Rangheţ, care răspundea de activul de partid –
era pentru român dacă a fost legionar, iar pentru evreu dacă a fost sionist, este extrem de
grăitoare. Chiar şi aparatul funcţionăresc superior, care trata cu străinii, inclusiv cu
israelienii, întrebuinţa un limbaj antisemit639.
Răbufniri antisemite au avut loc şi în perioada foametei. În Maramureş, au fost
proferate ameninţări împotriva supravieţuitorilor reveniţi din lagărele de exterminare. La
un moment dat răbufnirile antisemite au luat o amploare sesizată de presa străină640.

Perioada Ceauşescu a marcat o extindere a antisemitismului, până într-acolo încât în
presa de partid şi sub semnătura cunoscuţilor lui ciraci, au apărut între 1970 şi 1989
articole, poezii şi broşuri de un antisemitism făţiş şi chiar periculos641. Apariţia unui
editorial incendiar antisemit, cu titlul „Idealuri” în organul Comitetului pentru Cultură şi
Educaţie Socialistă a municipiului Bucureşti, „Săptămâna”, a fost un subiect de scandal,
cu răsunet în străinătate642. La standurile de cărţi bisericeşti, la mănăstiri şi biserici se
difuzau făţiş broşuri antisemite643. În „Scânteia Tineretului” a apărut poezia „Cântec” a
lui Petre Ivancu, de un antisemitism feroce644. Protestul Comunităţii Evreieşti645 a primit
un răspuns cinic, „Redacţia nu are idee cine este acest Petru Ivancu şi va verifica...”,
verificare neefectuată niciodată646. Volumul de poezii antisemite al lui Corneliu Vadim
Tudor „Saturnalii” a apărut cu sprijinul unuia din cei mai apropiaţi ciraci ai Elenei
Ceauşescu647. Nu era vorba de publicaţii sporadice, din contra, ele apăreau sub egida
„Grupului celor 21 şi ceva”, grupare antisemită declarată648. „La începuturile anilor ’70,
Ceauşescu reuşise să ducă la bun sfârşit un proces început de predecesorul său, în mod
sistematic, eficient şi discret „curăţase” aproape toate posturile importante din România
de prezenţa evreiască649.
Profanarea cimitirelor evreieşti se înmulţea: la Bucureşti, Târgu-Mureş, Oradea etc,
ca să enumerăm numai locurile despre care a scris şi presa, informând de vandalismele
descoperite. Adresele comunităţilor evreieşti locale şi chiar ale Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România fie nu erau luate în consideraţie, fie se primea răspunsul de rutină
„se va cerceta”, fără nici un rezultat650.
Persecuţii religioase
Religia a fost unul din domeniile cele mai asuprite. Toate religiile. Campania
împotriva lor a diferit de la un cult la altul, ca de altfel şi măsurile luate împotriva lor.
Religiei mozaice i s-a impus în primul rând un şef rabin nou în locul dr. Alexandru
Şafran, obligat să părăsească România. Noul rabin-şef, după propriile sale declaraţii, era
un devotat noului regim, „din punct de vedere ideologic, aparţin stângii, încă din
momentul când am atins majoratul”651. Când totuşi a încercat să-şi împlinească şi
datoriile sale de şef al cultului mozaic, el a devenit ţinta unor admonestări, avertismente.
El a fost pus în situaţia de a încerca să păstreze o faţadă de viaţă religioasă, faţă de
încercările de secularizare. O luptă deschisă dintre şef-rabin şi conducătorii laici ai
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România a creat o atmosferă aproape imposibilă.
Rabinului i s-a impus ce să spună, cui să spună, ce declaraţii să semneze şi ce să impună
celorlalţi rabini, pe cine să primească şi în ce condiţii. Instituţiile de pregătire a rabinilor
au dispărut. Cu greu s-a aprobat deschiderea unei Ieşiva (şcoală talmudică) la Arad,
pentru pregătirea oamenilor de cult, ce se împuţinau pe zi ce trece, din cauza emigrărilor
deservenţilor de cult, care s-au văzut persecutaţi şi au făcut tot posibilul să obţină Foaia
de Călătorie, ca să poată părăsi ţara. În acest domeniu, politica regimului nu prea a reuşit,
cu toate eforturile depuse de şef-rabin, inclusiv presiunea sa asupra autorităţilor de a nu
elibera vize de ieşire deservenţilor de cult mozaic, măsura care i-a atras oprobiul
cercurilor evreieşti din Israel şi din alte ţări.

În lipsa posibilităţii de a se întâlni liber, evreii frecventau tot mai mult sinagoga, dar
şi aici iscoadele regimului i-au urmărit îndeaproape. Sinagoga devenise ţinta unei
propagande deşănţate.
Adunările de îndoctrinare s-au lovit de proteste. Predicatori veniţi în sinagogi cu
manifeste comuniste au fost huiduiţi şi chiar molestaţi. Consecinţele nu s-au lăsat
aşteptate. Rabini din capitală şi din provincie au fost arestaţi, pe bază de învinuiri
născocite. Ancheta lor a fost înjositoare şi nelipsită de expresii antisemite.
Nici cărţile de rugăciune nu au fost uitate. S-a cerut prin scris revizuirea lor, măsură
necunoscută în trecut niciodată652. Pentru a-l încadra pe evreu în „noua societate”, s-a
hotărât „distrugerea spirituală a acestui iudaism” 653.
Deoarece rabinii ortodocşi nu s-au supus directivelor, s-a trecut la arestarea lor. Ne
vom opri doar la câteva exemple. Rabinul comunităţii din Careii Mari, Gross, a fost
arestat, transportat la Cluj, nu înainte de a i se rade barba (mare batjocură pentru un rabin)
şi de a i se lua Şalul de rugăciune (talit) şi Filacterele (Tefilin), obiectele de cult de care
se serveşte orice evreu credincios la rugăciunea lui zilnică. Nu i s-a permis să primească
mâncare rituală (Cuşer), aşa că a fost înfometat. Rabinul Rosen a intervenit: „Nu se poate
ca un slujitor de cult, a cărui vină încă nu a fost elucidată, să sufere de batjocură a tot ce
este sfânt în ochii lui şi să-şi piardă viaţa pentru că-şi respectă credinţa”654. După 5 luni
de anchetă, rabinul Gross a fost eliberat de către tribunal, care nu l-a găsit vinovat cu
nimic. Revenit în comunitatea sa fără barbă, comunitatea a manifestat cu furie. În
consecinţă, rabinul Gross a fost rearestat pentru „instigare”, de astă dată fără ca cineva să
ştie încotro a fost dus. Reeliberat, a fost arestat pentru a treia oară. Evrei curajoşi din
comunitatea lui au declarat în scris că ei ştiu cum a fost urzită învinuirea lui imaginară.
Cererea lor de a-l elibera, invoca printre altele şi motivul, „arestarea rabinului este un
factor catalizator al părăsirii grăbite a evreilor” 655. Nici de astă dată Securitatea nu a
reuşit să-i dovedească vreo vină. Rabinul Rosen s-a văzut nevoit să adreseze un memoriu
autorităţilor, împotriva celor ce „chinuiesc oameni, ca să recunoască păcate nefăptuite”
656
. Un alt rabin arestat a fost dr. Nobel din Lugoj. La fel s-a întâmplat cu rabinul Alpert
din Vaslui. În perioada represiunii împotriva sioniştilor au fost arestaţi rabinul dr. Nicolae
Schonfeld din Arad şi rabinii Mordco Burştein, dr. David Şafran şi Efraim Guttman din
Bucureşti. Dar figura rabinică cea mai importantă arestată a fost Rabi Eliezer Zusia
Portugal657. Originar din Sculeni, Basarabia, de unde a fost deportat împreună cu toată
comunitatea sa în Transnistria, el a adunat acolo vreo 200 de copii ce şi-au pierdut
părinţii, i-a îngrijit cât s-a putut în acele condiţii vitrege şi i-a adus cu sine la repatriere,
înfiinţând pentru ei, la Bucureşti, cămine de copii cu educaţie religioasă ultraortodoxă.
Presiunile directe şi indirecte nu l-au impresionat pe rabinul Portugal. În consecinţă, a
fost arestat. Rabinii din România în frunte cu bătrînul şi veneratul rabin Şperber din
Braşov, autoritate rabinică unanim recunoscută658, au cerut intervenţia rabinului şef. În
străinătate, ecourile arestării rabinului Portugal au fost foarte puternice. Eliberat din
închisoare, rabinul Portugal a început să meargă prin ţară. Peste tot a fost primit cu
evlavie. Pentru a-l presa, Securitatea l-a dat jos de pe vapor pe fiul său rabinul Israel
Portugal659, care primise vize de ieşire pentru el şi soţia lui. După două săptămâni de
anchetă, fiul a fost eliberat, dar rabinul Portugal a fost rearestat. Anchetatorii nu au reuşit

să-i obţină colaborarea. Rabinul Portugal refuza să mănânce şi, în timpul suferinţelor
provocate în anchete, compunea melodii, pe cuvintele unor versete biblice660, rămase în
tezaurul muzicii liturgice evreieşti până astăzi661. Reprezentanţele diplomatice din lume
au fost asaltate şi până la urmă rabinul Portugal a fost eliberat şi lăsat să plece în SUA662.
Luna de miere a rabinului Rosen a fost de scurtă durată. Legea Cultelor şi mai ales
Regulamentul Cultului Mozaic663 au încătuşat comunităţile evreieşti şi pe deservenţii de
cult. Fiecare pas cerea aprobare. Rabinul Rosen trebuia să depună omilia pe care avea de
gând s-o rostească pentru a obţine aprobarea reprezentantului partidului, av. H. Leibovici
Şerban, şi să se conformeze ştersăturilor şi adaosurilor acestuia. În faţa situaţiei create,
rabinul Rosen s-a supus şi în omilia lui a atacat imperialismul şi servul său Israel. Statele
Unite au reacţionat prin reprezentantul său în Comisia Politică a ONU, Benjamin
Cohen664.
Numirea Sfatului Rabinic Superior665 n-a schimbat situaţia de fapt, având în vedere
dreptul Federaţiei comunităţilor condusă de comunişti ateişti de a-i aproba sau nu
hotărârile.
În situaţia imposibilă creată, rabinul Rosen s-a adresat forurilor superioare de Partid,
atrăgându-le atenţia că nu-şi poate îndeplini misiunea. Necesitatea de a avea o opinie
publică internaţională favorabilă i-a dat câştig de cauză rabinului Rosen, care a devenit şi
preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România şi s-a achitat cu devotament
de toate misiunile pe care regimul i le-a încredinţat.
Şicanele s-au referit nu numai la cei vii. În timpul transhumării rămăşiţelor
pământeşti ale Marelui Rabin din Vijniţa, când coşciugul se afla de acum pe motonova
Transilvania, o dispoziţie de ultim moment a oprit sicriul, care a fost aruncat într-una din
magaziile portului, o blasfemie la adresa tuturor obiceiurilor evreieşti şi o înjosire a
mulţilor lui adepţi. Evreii din România s-au cutremurat. Scandalul a cuprins toată suflarea
evreiască. Motivarea comportării, o „informaţie” că în sicriu au fost ascunse materiale
subversive. Ana Pauker, sesizată din afara graniţelor, a dispus trimiterea unei comisii,
care să facă constatări pe loc. Coşciugul a fost deschis. Tot ce s-a găsit au fost osemintele
defunctului şi Kwitlech, acele hârtiuţe pe care Hasidim, adepţii, obişnuiesc să le depună
pe lângă trupul neînsufleţit al marelui lor îndrumător. Procesul-verbal încheiat după
descindere a rămas unul din secretele de stat cele mai păzite. Coşciugul a fost transportat
cu următoarea cursă a vasului666.
Metamorfozele prin care a trecut rabinul Rosen, datorită influenţelor dinăuntru şi din
afară, i-au permis totuşi să asigure o viaţă religioasă minimală şi să afişeze pentru afară o
aparenţă de viaţă evreiască.
Discriminări în procesele economice
Procesele economice au fost uneltele regimului, pentru a se descotorosi de
răspunderea unei situaţii imposibile şi a explica astfel lipsurile resimţite din ce în ce mai
mult pe piaţă. Aceste procese au fost intentate nu numai evreilor, dar evreii au fost ţapii

ispăşitori principali. Indiferent dacă şi-au românizat numele sau dacă au fost forţaţi s-o
facă, odată aduşi în faţa justiţiei, numele lor anterior de rezonanţă evreiască a apărut în
dosarul de acuzare şi bineînţeles în presă, care accentua numele evreieşti. Neavând
dosarele în faţă, pentru că arhivele au refuzat să le pună la dispoziţie, voi aminti doar
anumite procese în care acuzaţii evrei au fost discriminaţi, iar pedepsele aplicate lor au
fost disproporţionat de mari faţă de cele adjudecate partenerilor neevrei din proces. „I
was told by some of the best informed people in Bucharest that the proportion of Jews
serving long prison sentences for private trading, which is a criminal offense under the
Communist laws, far exccceds their proportion in the population and that they are shown
less leniency than non Jews who are tried on the same charges667”. Aşa s-a întâmplat în
procesele de mare răsunet, ca de pildă, Procesul Lotului de la Comerţul Exterior, sau cel
de la SOVROMLEMN, de la Comcar, etc, dar mai ales în procesul Canalului DunăreMarea Neagră. Tot la Canal au fost trimişi acei evrei, care dorind să respecte Sabatul, nu
erau angajaţi nicăieri, fiind nevoiţi să-şi câştige pâinea prin îndeletniciri considerate
ilicite. Ei au fost încadraţi în articolul de lege „vagabonzi” şi condamnaţi la muncă la
canal sau trimişi acolo pe cale administrativă, fără proces668.
Probleme demografice
Piedicile impuse celor ce au înaintat cereri de plecare din ţară se înmulţeau mereu.
Formulare schimbate din timp în timp obligau pe solicitant să-şi refacă dosarul, cu
multele acte ce i se cereau, iar fiecare respingere cerea reluarea întregului proces. Dar cea
mai mare şi mai crudă măsură a fost aceea când se adăuga un nou născut în familie,
netrecut în cererea depusă înainte de naşterea sa. Situaţia a devenit imposibilă în cazurile
când cererile de plecare au fost aprobate şi prezentându-se la paşapoarte pentru ridicarea
Foii de călătorie, părinţii cereau ca nou născutul să fie trecut pe foaie. Permisul de plecare
era anulat pe loc şi toate formalităţile trebuiau reluate de la început, inclusiv aşteptarea
distrugătoare de nervi. În consecinţă, majoritatea evreilor care depuneau cereri de plecare
s-au ferit să aibă copii. O întreagă generaţie de evrei din România au ajuns în Israel fără
copii sau în cel mai bun caz cu un singur copil avut înaintea înaintării dosarului pentru
emigrare. Abia după ani aceste familii au resimţit consecinţele acestei comportări
neumane.
Arestarea sioniştilor
Expresia antievreiască cea mai barbară a fost înscenarea proceselor antisioniste. 184
de conducători, fruntaşi şi activişti sionişti, care au acţionat în mod legal până la
desfiinţarea sionismului din România, s-au văzut prinşi, câteodată de „hingheri” ce i-au
înşfăcat în plină stradă sau ademeniţi pe diverse căi şi duşi în beciurile tenebroase ale
Securităţii, unde torţionarii i-au torturat, fizic şi sufleteşte, smulgându-le semnături pe
învinuiri fantomatice. „Procesele spectacol”, desfăşurate la Curtea Marţială sau la
Tribunalul Militar, erau ţinute cu „apărători din oficiu”, iar în puţinele cazuri când
avocatul a avut curaj, a fost întrerupt de preşedintele tribunalului cu grosolănie şi cu
ameninţarea că se va trezi pe aceeaşi bancă de acuzare. Duşi în lanţuri, în dube, ei au fost
închişi în odioasele penitenciare şi închisori ale Securităţiii, printre care cele de la Aiud,
Ghencea, Piteşti şi altele, pentru bărbaţi, şi Mislea pentru femei, sorbind până la fund din

cupa cumplitelor suferinţe. Toate acestea pentru că au vrut să plece în ţara strămoşilor lor.
Chiar atunci când emigrarea evreilor a fost admisă, nici un sionist nu a avut voie să se
strecoare, ei erau condamnaţi înaintea oricărui proces669.
Deoarece este imposibil de redat în câteva fraze tot ce au suferit sioniştii arestaţi, ne
vom mulţumi doar cu câteva scurte exemple şi ele redate doar fragmentar. Sursele
indicate vor permite celor interesaţi să cunoască cruda realitate670.
Personalitatea cea mai importantă a sionismului din România a fost A.L. Zissu.
Dârzenia lui, chiar în beciurile Securităţii (care n-a reuşit să obţină de la el cele dorite), ia condus pe torţionari la ideea diabolică de a-i aplica presiuni psihologice, ceea ce a
dovedit, dacă mai era nevoie, că aceşti zbiri nu au avut nimic uman în fiinţa lor. Zissu
avea un singur fiu, o somitate, pilot în aviaţia britanică, care căzuse pe frontul din Africa
de Nord, în timpul celui de al II-lea război mondial. Când paraşutistul Trachtenberg,
paraşutat în spatele frontului în România, i-a comunicat, în numele comandamentului
britanic, vestea căderii fiului, Zissu s-a recules o clipă şi apoi a spus: „Domnilor, să
continuăm şedinţa”671. „Ei bine, savanţii „psihologi“ de la Securitate se pricepeau la
toate, chiar şi la plastografie. I-au pus în faţă lui Zissu o scrisoare, cică scrisă de fiul său,
care s-ar fi aflat undeva în Uniunea Sovietică, condamnat la moarte ca spion englez şi
care îi comunica tatălui său că numai acesta, fiind „cuminte“ şi semnând ce-i cer
anchetatorii, îi poate salva viaţa. Astfel, Zissu n-a mai rezistat”672.
Nu era singurul caz de presiune psihologică. Motzi Moscovici a fost ţinut singur în
celulă o perioadă îndelungată. Anchetatorii credeau că nu va rezista în această
singurătate. Ei i-au aruncat în celulă un vechi dicţionar ebraic-român. Credeau că acest
distins intelectual, care nu mai văzuse de multă vreme o literă scrisă, va ceda. Motzi a
învăţat dicţionarul pe de rost şi la venirea în Israel a redactat împreună cu Laiş două
dicţionare, ebraic-român şi român-ebraic673.
Metodele chinului fizic au fost groaznice. „Nu există o fiinţă omenească care să poată
suporta chinuri la nesfârşit674”. Astfel Mendelovici a fost ţinut 15 zile şi 15 nopţi în
picioare, până a leşinat. Pe Benvenisti l-au dus la manej, l-au plimbat zeci de ore în şir în
jurul unei odăi ovale, până a leşinat. Amănunte asupra măsurilor neomeneşti la care au
fost supuşi arestaţii pentru sionism au umplut cărţile memorialistice ale celor ce au trecut
prin acest purgatoriu comunist. Dr. Theodor Loewenştein Lavi redă ancheta lui, din care
a ieşit cu un picior mai scurt675. Ş. Avni descrie prin ce a trecut în închisorile de la
Malmaison, Jilava, sute de zile de carceră, schingiuiri etc676. Regina Nusen prezintă
suferinţele femeilor, care după ce nu au împlinit ce li s-a cerut de către Securitate înainte
de arestare, refuzând să devină delatoare, au fost anchetate cu metode neomeneşti, trecute
până la proces prin diferite închisori şi trimise după judecare la închisoarea de femei de la
Mislea, unde situaţia sanitară şi mai ales îngrijirea medicală a deţinutelor a rămas literă
moartă677. Ziaristul Moşe Maur, descrie cele auzite de la cumnatul său, av. Max Schnierer
din Iaşi, unul din avocaţii cei mai onorabili, care a fost invitat să depună o mărturie şi s-a
reîntors acasă numai după 5 ani678. Menahem Fermo, într-un stil epistolar şi cu multă
reţinere, descrie cele petrecute cu el atât în ancheta inchizitorială şi în diversele închisori
prin care a fost purtat, cât şi în parodia de proces ce i s-a intentat679. Dar cea mai

zguduitoare mărturie aparţine lui Samy Şmuel Rottenberg Harari, care în pagini
răscolitoare redă schingiuirile prin care a trecut şi mai ales ancheta după metoda a treia,
punerea pe fus, leşinul, răsturnarea găleţilor cu apă şi imediata reluare a anchetei cu
acceaşi metodă. O traumă care nu părăseşte omul cât mai trăieşte680.
Am amintit doar câteva cazuri din acest capitol al marei şi îndelungatei suferinţe, dar
nu putem încheia acest capitol fără a aminti pe cei patru sionişti arestaţi care au murit în
anchetă. Corpurile neînsufleţite a trei dintre ei mai zac şi astăzi în gropi comune, fără ca
familiile şi prietenii să ştie unde. Numai rămăşiţele pământeşti ale unuia din ei, Chivu
Ornştein, au fost transhumate, datorită omeniei fostului preot de la Jilava (decedat între
timp). Toate încercările făcute de Asociaţiile israeliene, fie prin memorandumuri înaintate
în scris681, fie la diferite întâlniri cu autorităţi româneşti, la Parlament, sau cu demnitari
de rang înalt, cu ambasadori ai României în Israel, au rămas fără rezultat, în pofida
promisiunilor repetate. Serviciile secrete române s-au baricadat în poziţia lor încăpăţânată
de a nu dezvălui secretul. Neînhumarea lor după datina evreiască este o palmă continuă
dată amintirii acestor martiri, dar nu numai lor, ci şi întregii colectivităţi evreieşti
originare din România.
În urma presiunilor continue din afara graniţelor ţării, inclusiv greva foamei din Tel
Aviv din mai 1954, care a făcut mare vâlvă în toată lumea, arestaţii pentru sionism au fost
eliberaţi din închisori, poate ca un ecou îndepărtat al timidei destalinizări, operată atunci
în România. Sosirea lor în Israel, în grupuri mici şi după intervale, a adus la cunoştinţa
generală suferinţele lor. Dar în 1958, Securitatea a rearestat o parte din sioniştii eliberaţi.
Culpele nu erau mai puţin imaginare. De astă dată reţinerea lor a fost, relativ, de scurtă
durată. În cazul lui Haiym Wurzel, de pildă, rearestarea a fost o vendetă pentru
retractarea în cursul procesului a declaraţiilor smulse cu metoda punerii pe fus682.
20 de procese la diferite tribunale militare au avut loc între anii 1949 şi 1953 şi unul
în 1959, toate cu rezultate înspăimântătoare. Sentinţele dictate au fost condamnări de
până la 20 de ani de muncă zilnică. Numai schimbările din politica internaţională au făcut
posibilă eliberarea sioniştilor, cam după 5 ani de detenţie.
Arestarea, anchetarea, procesele şi condamnările sioniştilor au fost hotărâte în
şedinţele Biroului Politic ale Partidului. Cel mai aprig duşman s-a dovedit Gheorghiu
Dej, „Toţi merită să fie împuşcaţi, dar întrucât sunt prea mulţi şi s-ar putea să arate ca un
fel de măcelărie, va trebui să le administrăm pedepse la închisoare, numai în cazuri
excepţionale, în două trei cazuri să fie condamnaţi la moarte”683.
Rezistenţă sau cvasidisidenţă
Puşi în situaţii imposibile, evreii au căutat posibilităţi de salvare şi s-au adresat pe
toate căile, legale şi nelegale, oricărui for de la care sperau să fie ajutaţi. Volens nolens, ei
s-au aflat într-o poziţie de rezistenţă faţă de regimul ce i-a asuprit. Nu a fost o mişcare de
rezistenţă clasică, nu acţiuni subversive, nu au aruncat în aer poduri şi nu au tras în
nimeni. Ei s-au întrunit, ca să schimbe informaţii, să înveţe şi să predea ebraica, în pofida
interzicerii ei, să se ajute între ei, să caute împreună căi de scăpare684. Toate acestea fiind

interzise de regim, ei s-au văzut încălcători ai legii. În virtutea crudei realităţi, tot ce
făceau îi punea în postura de disidenţi, mai ales atunci când în disperare de cauză s-au
adresat şi unor foruri neevreieşti, în România şi în afara ei. Condiţiile unei ilegalităţi în
regim comunist, deşi era o ilegalitate sterilă, au fost mult mai grele decât în perioada
celui de al doilea război mondial. Atunci te puteai încrede în orice evreu. În perioada
comunistă nu se putea şti care dintre evrei era racolat, cu sau fără voia lui, de Securitate.
A. L. Zissu a îndrăznit să ridice glasul. El a cerut o audienţă printr-un memoriu amănunţit
trimis lui Gheorghiu Dej, în care a detaliat situaţia imposibilă a evreilor685. O adresă cu
explicaţii asemănătoare, a trimis Zissu şi ministrului de Interne, Teohari Georgescu686. La
ambele nu s-a primit nici un răspuns. Zissu a fost arestat pentru sionism. Odată cu
arestarea sioniştilor, orice urmă de ilegalitate, oarecum organizată, a încetat.
Încercările de evadare prin îmbarcarea pe şlepuri ce făceau naveta pe Dunăre până la
Viena, eşuate din cauza marinarilor turnători, care preferau să aibă relaţii bune cu
Securitatea ca să şi poată face liniştiţi afacerile lor de contrabandă, s-au soldat cu arestări
efectuate la Galaţi şi Brăila. Încercările de a pleca cu paşapoarte austriece687 au eşuat din
cauza ameninţărilor de denunţ din partea uneia dintre funcţionare. Singurele tentative
reuşite au fost acele cazuri, foarte puţine, de traversare a Dunării înot spre Iugoslavia.
O opoziţie faţă de situaţia instaurată a fost manifestată de rabini şi deservenţi de cult
şi chiar de unii efori la încercările regimului de a lovi în tradiţia religioasă şi în
conducerile sinagogale. Sărbătorile de toamnă adunau mulţi evrei în sinagogi. Neavând
încredere în rabini, CDE, antebraţul regimului comunist în uliţa evreiască, a hotărât să-şi
trimită demagogii săi, care să ţină predicile în locul deservenţilor de cult, cărora li s-a
interzis s-o facă. Tezele principale au fost departe de a avea vreo legătură cu sărbătorile
religioase. Ele erau atacuri contra statului Israel şi contra emigrării. Discursul delegatului
regimului la Templul Coral din Bucureşti a fost atât de agresiv, încât reprezentanţii
diplomatici ai Israelului s-au văzut nevoiţi să părăsească Templul, ceea ce a produs
consternarea enoriaşilor, iar vociferările au tulburat atmosfera pioasă. În alte lăcaşe de
rugăciuni, vorbitorii trimişi au fost huiduiţi, cuvântările lor întrerupte, iar în anumite
cazuri a fost nevoie de intervenţia poliţiei pentru a-i scoate nevătămaţi, atât de puternică a
fost furia celor prezenţi. În provincie, aceşti vorbitori au fost coborâţi cu forţa din amvon:
„Noi am venit să ne rugăm şi nu să ascultăm discursuri politice”688. Fără îndoială că au
fost acte de curaj, ţinând seama că sinagogile erau împânzite de iscoade, care se grăbeau
să predea Securităţii numele celor implicaţi. În faţa acestei situaţii, toţi rabinii, hahamii şi
eforii comunităţilor din ţară au fost convocaţi la „cursuri de îndrumare”. Spre marea
surpriză a organizatorilor, dispoziţiile lor au fost primite cu proteste gălăgioase.
„Încercaţi să goliţi instituţiile religioase de orice conţinut”689. Pentru a linişti spiritele,
organizatorii au trecut la autocritică. Nimic nu s-a schimbat în fapt, dar asemenea
întruniri n-au mai fost convocate.
Emigrarea sau vânzarea evreilor
Emigrarea evreilor din România spre Palestina de atunci şi spre Israel astăzi este un
proces neîntrerupt din secolul XVIII şi până în zilele noastre. Emigrarea a continuat şi în
timpul celui de-al II-lea război mondial, în pofida tuturor pericolelor şi în pofida

pierderilor suferite prin scufundarea, de către sovietici, a două vase cu emigranţi evrei din
România. În perioada de tranzit, de după război, emigrarea a continuat, mai mult sau mai
puţin cu aprobarea autorităţilor, interesate să îndepărteze pe această cale elemente
neacomodabile, dar mai ales supravieţuitori din lagărele de exterminare, îndeosebi
refugiaţi din alte ţări aciuaţi prin România. Presiunile Marii Britanii, ca membră a
Comisiei Aliate de Control, împotriva emigrării spre Palestina i-au îndreptat pe emigranţi
spre graniţele de vest, pe unde au trecut în Ungaria şi de acolo prin Germania şi Italia
spre porturile de la Mediterană sau prin Iugoslavia în aceeaşi direcţie.
Mella Iancu, omul de legătură între ilegalitatea sionistă şi cea comunistă, cu numele
conspirativ Nina, l-a convins pe Avram Bunaciu, director general al Ministerului de
Interne, de necesitatea „de a face ceva practic contra imperialismului britanic”. Un
Inspector de poliţie, Lefa, a fost detaşat la Jimbolia, ca să asigure trecerea tuturor acelora
ce vor aduce semnătura lui Nina690. Odată cu intensificarea Războiului Rece, interesul
blocului sovietic de a crea probleme imperialismului britanic a crescut. În pofida
presiunii continue a englezilor, România, cu binecuvântarea Sovietelor, a facilitat
emigrarea a 15 000 evrei din România la sfârşitul lui decembrie 1947691. Odată cu
instituirea Republicii Populare, emigrarea evreilor din România a încetat, deşi interesele
politice superioare ale URSS au influenţat votul de la ONU în favoarea unui stat evreiesc,
urmat de recunoaşterea diplomatică. Emigrarea a fost reluată numai atunci când s-a
hotărât trimiterea de întăriri pentru Partidul Comunist Israelian. Organizarea acestei
emigraţii a fost predată CDE de către Biroul Politic al Partidului Comunist. Aproape
3700 de emigranţi evrei, care au trecut prin cursuri speciale de îndoctrinare, după ce au
trecut examenul practic, o năpustire pogromistă asupra unor sedii sioniste, au părăsit
România pe două vase, unul în decembrie 1948 şi al doilea în ianuarie 1949. Odată cu
ele, PCR a trimis confratelui israelian o tipografie întreagă pentru a tipări o versiune
românească a organului său „Kol Haam”, recte „Glasul Poporului”, destinată celor nou
veniţi cu menirea de a se alătura partidului din Israel692. Acţiunea a eşuat, deoarece mai
puţin de 100 dintre cei instruiţi s-au prezentat la sediile Partidului Comunist Israelian,
ceea ce a pus capăt emigrării din România. Deziluzia lui Dej şi a patronilor săi i-a
întărâtat şi mai mult împotriva sioniştilor. Înăbuşirea speranţei de emigrare a provocat o
serie de manifestaţii, în faţa Legaţiei Israeliene la Bucureşti, pe care toate măsurile
poliţieneşti nu au reuşit să le înăbuşe693.
Sub presiunea manifestaţiilor s-au deschis ghişeele de depuneri de cereri de plecare
din ţară. Toate piedicile au fost impuse. Formulare cu multe pagini, ce se cereau
completate cu precizie, la care se cereau ataşate un şir de acte, unele din ele destul de
greu de procurat. Cu toate acestea, rândurile din faţa ghişeelor se îngroşau. Birourile de
înscriere pentru plecare se închideau fără anunţ prealabil şi tot aşa se deschideau. Evreii
trăiau din zvonuri. Securitatea anunţa locurile de muncă că persoana respectivă a depus
acte de plecare, cadrele organizau adunări de înfierare, respectivii erau demişi sau în cel
mai bun caz trimişi la munci mult sub nivelul lor profesional694. Tratative directe şi
indirecte dintre Israel şi România pentru asigurarea aprovizionării acesteia din urmă cu
materiale pe care din motive de embargou România nu le putea obţine695 au influenţat
acordarea de vize de ieşire. Paşapoartele se eliberau mai ales bătrânilor, invalizilor şi, din
acest motiv, numărul celor sub vârsta de 45 de ani nu a depăşit 15%696. Deţinătorii de

titluri academice, artizanii, tehnicienii şi sioniştii nu aveau voie să fie printre emigranţi697.
Stratageme diferite, ca de pildă o expoziţie itinerantă anti-israeliană, purtată în toate
localităţile în care locuiau evrei, încerca să prezinte „persecutarea emigranţilor în Israel”,
cu fotografii identificate de a fi făcute în lagărele naziste698. Nimic nu a ajutat. Numărul
evreilor prezenţi în faţa ghişeelor creştea mereu.
Considerente diferite – ca, de pildă, eliberarea de locuinţe, de care România avea
mare nevoie, eliberarea de posturi necesare pentru tânăra generaţie de absolvenţi ai
facultăţilor, dar mai ales setea de valută străină – au aplecat balanţa spre mărirea
numărului de emigranţi. Aceştia puteau părăsi România numai cu vasul Transilvania, pe
care erau îngrămădiţi la fiecare cursă câte 2000 de emigranţi, pentru care Israelul plătea
în valută suma integrală per capita, de parcă ar fi cazaţi în cabine de lux. Numărul lunar
al emigranţilor a ajuns la 5000699. Afacerea devenise atât de rentabilă încât făceau curse
săptămânale700. Chiar ideea diabolică propusă de CDE de a deschide birourile de Iom
Chipur, ziua în care evreii petrec tot timpul în sinagogi şi nu vor veni să se înscrie, aşa că
seara s-ar putea da un conumicat că s-a dovedit că evreii nu au interes pentru plecare şi în
consecinţă birourile vor fi definitiv închise, a eşuat şi ea. Un rabin ortodox din Satu Mare
a hotărât să se îndrepte în fruntea enoriaşilor săi spre staţia locală de miliţie şi vestea, care
s-a împrăştiat rapid, a cauzat comportări asemănătoare în toată România. Între octombrie
1958 şi martie 1959, 130 000 de evrei au depus acte pentru plecare în Israel701.
La vizita lui Hruşciov în România, în 1958, Gheorghiu-Dej s-a sfătuit cu el cu privire
la plecările evreilor, contra unor mărfuri, pe care israelienii erau dispuşi să le livreze
României. Hruşciov s-a mulţumit să spună: „mărfuri, dar nu bani”702. A fost începutul
trocului evrei contra marfă. Afacerea a fost predată Direcţiei Generale de Informaţii
Externe (DGIE) a Securităţii, care până la căderea regimului comunist a dirijat acţiunea
de vânzare a evreilor.
Începută prin mediaţia unui negustor evreu din Anglia, originar din România, cu care
avea relaţii comerciale, DGIE a fost încurajată să aducă valută în schimbul unor vize de
ieşire pentru evrei. Ceauşescu a dirijat această afacere care a adus României milioane de
dolari, intraţi în conturi secrete, la dispoziţia lui. Contactele directe dintre generalul
Marcu, din partea României şi Şaike Dan, din partea Israelului, s-au concretizat în
contracte care se schimbau din când în când, pofta României fiind în continuă creştere.
Plata se făcea în bani peşin, iar predarea lor se efectua când la Viena, când la Zurich sau
chiar în Danemarca, crezându-se că astfel se păstrează secretul. Pe parcurs, problemele
nu au lipsit, iar amănuntele ar avea nevoie de mai multe volume703. Deşi cumpăraţi, evreii
au trecut prin purgatoriul sistemelor Securităţii, care nu mai ştia ce şicane să inventeze. O
privire asupra tabelului cu cifre ale ieşirii evreilor din România704 de-a lungul anilor,
relevă acele sinuozităţi în ceea ce priveşte numărului vizelor de ieşire eliberate şi
oglindeşte permanenta tensiune în care au fost ţinuţi evreii, ce au apelat pentru plecare.
Pentru închiderea acestui abdominabil capitol, trei observaţii.
•

Vânzarea evreilor din România a fost una din cele mai cinice produse ale
perioadei comuniste. Pentru acest regim, cetăţenii în general şi evreii în special au

•

•

fost nişte sclavi, de a căror soartă dispunea total. Relaţia faţă de evrei nu a fost
lipsită de un antisemitism înrădăcinat; în convorbirile lui Ceauşescu cu apropiaţii
lui, referirea la evrei se făcea prin folosirea apelativului peiorativ jidani.
A vedea plecarea evreilor din România numai prin prisma banilor ar fi o privire
mult prea simplistă. Ieşirea evreilor din România a fost legată de interese.
Conjunctura politică dicta. Aşa, de pildă, când toţi ambasadorii ţărilor arabe au
ameninţat să părăsească ostentativ Bucureştiul, plecările au încetat. Atunci când
momentul politic a fost considerat prielnic, începeau sau reîncepeau negocierile
financiare.
„Comerţul cu carne vie practicat de autorităţile de la Bucureşti este o altă pagină a
istoriei comunismului, care este păită astăzi cu străşnicie de orice ochi curioşi”705.

Ţiganii/ romii
Ţiganii – atestaţi documentar în principatele române încă de la finele secolului XIV –
au trăit în acest spaţiu vreme de mai multe secole în stare de sclavie (sub numele de robi),
dobândind libertatea abia pe la mijlocul veacului XIX. Însă şi ulterior emancipării lor, au
continuat să trăiască oarecum marginal în cadrul societăţii româneşti. Abia în perioada
interbelică are loc o coagulare a conştiinţei identitare a acestei etnii, în 1933 punându-se
bazele primei lor organizaţii, „Asociaţia Generală a Ţiganilor din România”, care îşi
propunea atât culturalizarea şi educarea romilor, cât şi integrarea lor socială (acordarea de
asistenţă medicală şi juridică gratuită, sedentarizarea nomazilor prin împroprietărirea cu
pământ etc). Diversele divergenţe dintre liderii lor au dus la apariţia în acelaşi an a unui
alt organism, „Uniunea Generală a Romilor din România”, cu obiective şi deziderate
identice celui menţionat anterior. Semnificativ este însă faptul că prin organizaţia din
urmă se impune pentru prima dată în conştiinţa contemporanilor utilizarea noţiunii de
rom, în locul celei de ţigan706.
Instalarea în România, începând cu martie 1938, a unor regimuri autoritare şi
adoptarea unei legislaţii rasiste, a adus schimbări profunde şi în ceea ce priveşte situaţia
ţiganilor, îndeosebi începând cu anul 1942, când aceştia sunt supuşi unui regim forţat de
deportare: în perioada imediat următoare au fost expulzaţi din ţară ţiganii nomazi
recenzaţi la data de 25 mai 1942, în număr de 11 441 persoane, împreună cu 13 176
ţigani sedentari – cifre înregistrate într-o sinteză a deportărilor din 9 octombrie 1942707.
În această perioadă, „problema ţiganilor” nu apare ca una strict rasială, întărită de legi
şi prevederi discriminatorii pe temeiul etnicităţii, ci în primul rând ca o chestiune de
apărare a ordinii publice şi asanare morală, prin impunerea „cultului muncii”. Chiar
conducătorul statului aprecia că ţiganii care se dovedesc a fi muncitori şi harnici,
desfăşurând activităţi socialmente necesare, trebuie lăsaţi în pace708. Iar secundul său,
Mihai Antonescu, vedea rezolvată problema ţiganilor atât prin scoaterea lor din capitală
sau alte mari centre urbane, cât şi prin implicarea infractorilor în activităţi lucrative709. Pe
de altă parte, nici nu se putea stabili cu certitudine caracterul etnic ţigănesc al unei
persoane, fie datorită asimilării sau amestecului cu alte naţii, fie prin refuzul unora de a fi

astfel catalogaţi. Nu de puţine ori, încadrarea unei persoane în categoria „ţiganilor” a fost
o chestiune arbitrară.
După cel de-al doilea război mondial, revenirea ţiganilor din lagăre a fost lipsită de
orice organizare; nu a existat vreun organism care să-i ajute la repatriere şi la reintegrare.
Problema gradului de implicare a ţiganilor în edificarea noului regim comunist face
parte din categoria prejudecăţilor care pun în general pe seama unor „minoritari”
instaurarea modelului sovietic la noi, afirmându-se, de pildă, despre ţigani că ar fi
constituit instrumentele „declasate” şi „brutale” ale aparatului de represiune (multe din
cadrele Securităţii şi ale Miliţiei fiind catalogate drept „ţigani”).
Din această perspectivă, s-ar putea spune că după cel de-al doilea război mondial
mulţi din aceştia au fost folosiţi de către regimul comunist pentru consolidarea puterii
populare710, dat fiind faptul că majoritatea aveau o „origine socială sănătoasă”, iar în plus
fuseseră şi victime ale regimului antonescian. Aşa se face că mulţi primari, ofiţeri
inferiori de Miliţie sau Armată proveneau din rândurile acestui grup etnic, singura lor
pregătire fiind cursurile rapide la Şcolile de Partid.
Regimul comunist a trecut, încă din 1948, la o politică forţată de sedentarizare a
ţiganilor nomazi. În luna aprilie s-a declanşat o vastă operaţiune de identificare a şatrelor
de ţigani şi de înregistrare la Birourile de evidenţa populaţiei. A fost o operaţiune dificilă
şi de lungă durată, care presupunea întocmirea actelor de identitate pentru fiecare
persoană şi atribuirea unor nume uzuale româneşti. Sub acest ultim aspect, acţiunea
aproape că a „revoluţionat” comunitatea ţiganilor, majoritatea neavând decât un singur
nume (prenumele), şi nu de puţine ori chiar cu conotaţii vulgare, pornografice,
antisociale. Această acţiune a continuat şi în anii regimului Ceauşescu, ţiganii
considerându-se de atunci drept victime ale politicii oficiale de omogenizare etnică. Sub
pretextul modelului omului nou, socialist, s-a încercat şi în cazul lor aplicarea conceptului
de uniformizare socială, care justifica astfel politica de asimilare forţată dusă de regimul
comunist.
Dacă în cazul altor grupuri etnice, cu puternice fundamente culturale, acest proces de
uniformizare a avut efecte negative, în cazul ţiganilor a adus şi beneficii majore, prin
sedentarizare, prin impunerea şcolarizării obligatorii, prin calificarea în diverse meserii.
Din această perspectivă, romii erau percepuţi ca elemente alogene ce trebuiau a fi
românizate, în condiţiile în care identitatea acestora era asimilată unei culturi a sărăciei şi
a subdezvoltării. De altfel, romii nici nu existau oficial, specificitatea lor fiind asociată
unui statut social inferior. Activităţile lor tradiţionale se desfăşurau la limita legalităţii:
mulţi dintre ei au căzut sub incidenţa decretului 153/1970, care pedepsea cu închisoare şi
muncă forţată „parazitismul social”, „anarhismul” şi orice alt „comportament deviant”.
Regimul comunist a căutat totodată să „românizeze” şi habitatul ţiganilor, prin
sedentarizare şi măsuri de eliminare a nomadismului. Odată cu politica de sistematizare
forţată a satelor, ţiganii au fost mutaţi în imobile de la marginea oraşelor, ori în casele

saşilor, cum s-a întâmplat în Transilvania, unde, deşi condiţiile de viaţă nu erau cu mult
mai bune, s-au adaptat la acest nou mod de viaţă cu destulă greutate.
Într-un document al Departamentului pentru Problemele Naţionalităţilor
Conlocuitoare din cadrul Consiliului de Miniştri, din 7 mai 1952, se precizează
următoarele: „Politica naţională a Partidului şi Guvernului, cuceririle şi realizările
regimului de democraţie populară, au asigura naţionalităţilor conlocuitoare din ţara
noastră condiţiile unei reale egalităţi de drepturi în toate domeniile. Populaţia ţigănească
şi mai ales cea nomadă, cu toate că azi se află într-o situaţie mult superioară stării ei din
trecut, a rămas totuşi încă în multe privinţe în urma nivelului de trai atins în general de
populaţia ţării noastre. Numeroase exemple arată că acolo unde organele locale ale puterii
de stat au dat atenţie problemelor acestei populaţii, situaţia ei s-a îmbunătăţit. Numeroase
familii s-au încadrat în munci organizate şi cu caracter permanent; s-au înfiinţat şcoli,
internate şi cămine culturale în cartierele ţigăneşti; s-au format coruri şi echipe culturale;
în unele părţi s-au ridicat din sânul populaţiei ţigăneşti elemente de nădejde, capabile să
mobilizeze prin exemplul lor de muncă şi pricepere cercurile de conaţionali din jurul lor,
ş.a.m.d. aceste iniţiative sănătoase, trebuie să fie cunoscute şi generalizate, ridicarea
populaţiei ţigăneşti la nivelul general al populaţiei din ţara noastră fiind o problemă de
însemnătate pentru construirea socialismului”711.
Acelaşi material atrăgea atenţia şi asupra „susceptibilităţii populaţiei ţigăneşti faţă de
orice fel de recensământ sau înregistrare. Perioada la care a fost supusă de regimurile din
trecut (deportarea dincolo de Nistru), reminiscenţele oprimării ei de către burghezomoşierime, o fac bănuitoare chiar faţă de măsurile ce se iau pentru îmbunătăţirea sorţii
sale. De aceea la adunarea datelor informative, recomandăm a se evita orice procedură
oficială pe cale administrativă sau prin Miliţie, spre a se înlătura orice măsuri, care
interpretate greşit, ar putea eventual alarma sensibilitatea deosebit de ascuţită a populaţiei
ţigăneşti. Sugerăm folosirea pentru această latură informativă, a elementelor ridicate şi de
încredere din sânul populaţiei ţigăneşti, recunoscute ca atare de însăşi populaţia
respectivă”.
Într-un document adresat Consiliului de Miniştri, la 28 iunie 1952, referitor la ţiganii
din regiunea Rodna, o comunitate alcătuită din 5980 de suflete, citim următoarele: „În
general locuiesc la case şi bordeie şi numai în mică măsură în corturi. Aşezările acestei
populaţii sunt la părţile periferice ale satelor şi sub formă grupată. Locuinţele sunt
insalubre cu excepţia câtorva cazuri din oraşul Bistriţa. Condiţiile sanitare le lipsesc din
cauza insalubrităţii locuinţelor şi a alimentaţiei insuficiente. Dintre bolile mai răspândite
sunt: cele venerice, tuberculoza şi în special se observă un procentaj ridicat în ce priveşte
cazurile de mortalitate infantilă. În ce priveşte viaţa culturală, această categorie de
populaţie în ultimii doi ani a reuşit să fie încadrată în acţiunile de culturalizarea maselor,
astfel că populaţia şcolară frecventează şcolile în proporţie de 50-60%, iar din numărul
analfabeţilor au fost cuprinşi un procent de 30%. (…) Dintre ocupaţiile mai frecvente
sunt următoarele la sate: fierari, cărămidari cei mai mulţi, geambaşi, muncitori forestieri,
muncitori agricoli şi o mică parte muzicanţi. La oraşe: ospătari (chelneri), muzicanţi,
hingheri, măturători. O mică parte din numărul acestei populaţii a fost încadrată în
diferite servicii cum ar fi: oameni de serviciu, paznici la diferite întreprinderi sau fabrici

etc. Numărul acestora este însă mic. În comunele unde au luat fiinţă Gospodării Agricole
Colective o parte din această populaţie a fost atrasă în gospodării, bine înţeles acei care
au primit cu ocazia reformei agrare anumite suprafeţe de teren. De asemenea o parte din
ei lucrează în gospodăriile agricole de Stat cum este cazul în comuna Lechinţa şi
Sângeorzul Nou, unde îşi găsesc existenţa un număr de circa 70 persoane, iar rezultatele
sunt mulţumitoare”712.
Grupul etnic ţigănesc a cunoscut şi cunoaşte încă o evoluţie demografică deosebită.
Recensămintele oficiale efectuate în timpul regimului comunist indicau în 1956 - 0,6%
ţigani, în 1966 - 0,4%, iar în 1977 -1,1%.
Recensământul din 1956 a furnizat prima imagine ceva mai precisă a ţiganilor după
crearea republicii populare. Materialul statistic indica un număr total de 104 216 de
ţigani, dintre care 46,15% precizau ca limbă maternă cea romani, alţii, 45% din populaţia
de ţigani, alegând româna ca limbă maternă, iar 8,6% indicând limba maghiară ca limbă
maternă. Acelaşi Recensământ indica faptul că 17,3% din ţiganii din România erau
aşezaţi permanent în zone urbane. Privind distribuţia lor socială, acelaşi recensământ
arată că puţin peste 40% dintre ţiganii se declarară „muncitori”, 0,58% ca „funcţionari”
sau „ingineri, tehnicieni şi personal specializat”, 6,73% „fermieri colectivişti”, 16,35%
„fermieri individuali”, iar 2,88% ca „liber profesionişti” categorie ce includea „avocaţi şi
medici precum şi personal sanitar, artişti şi actori, cântăreţi la instrumente precum şi alţii
neangajaţi în nici o întreprindere sau instituţie contra unui salariu”.
Odată cu venirea lui Nicolae Ceauşescu la conducerea partidului, asistăm la o
relaxare a măsurilor de asimilare forţată. Agenţiile internaţionale preocupate de drepturile
omului, precum Helsinki Watch, observau la începutul anilor 1970 că politica oficială era
de a ignora pur şi simplu existenţa ţiganilor, pentru ca în 1972 guvernul român să anunţe
oficial rezolvarea problemei minorităţilor. Cu toate acestea, creşterea masivă a populaţiei
de romi, determinată de politica pronatalistă a statului şi confirmată de recensământul din
1977, a forţat guvernul să regândească politicile faţă de ţigani. Populaţia roma ajungea
acum la un număr de 227 398 de suflete, sau 1,05% din totalul populaţiei, o creştere cu
80,2% faţă de datele din recensământul din 1966. Agenţiile guvernamentale estimau că
72% din acest număr locuiau în mediul rural, şi mai bine de 70% locuiau în Transilvania.
Aproape 8% dintre ţigani din România locuiau în Bucureşti. De un interes particular erau
numărul romilor fără loc de muncă, care ajungea la 32,7 % pentru bărbaţi şi 48% pentru
femei. Printre romii nomazi şi seminomazi, în număr de 66 500, rata neangajării era de
peste 84%.
În consecinţă, guvernul a decis în 1977 să facă mai mult pentru a-i integra pe romi în
societatea românească. Deja în 1976 autorităţile creaseră comitete locale care să studieze
problema „integrării ţiganilor". Aceste comitete erau constituite din educatori oficiali ai
sănătăţii, reprezentanţi ai partidului şi ai poliţiei.
Un raport pregătit de secţia de propagandă a CC al PCR, datat 1983, prezenta munca
comitetelor ca fiind orientată spre sedentarizarea grupurilor nomade şi seminomade. În
zonele cu concentraţie mai mare de romi, aceştia au primit pământ, iar alţii au fost asistaţi

în a-şi construi case. Comitetele locale au desfăşurat o activitate susţinută pentru a-i
convinge pe ţigani să intre în sectoare precum agricultura, industria, meşteşugurile, în
domeniul serviciilor şi al activităţilor socio-culturale. Studiul din 1983 indica şi alte
măsuri ce fuseseră luate pentru a încuraja o mai bună şcolarizare a copiilor de romi şi
adoptarea unor obiceiuri igienice şi de sănătate mai bune. Rezultatele cuprinse în acest
raport păreau pozitive, semnalând că mulţi „au renunţat la modul lor parazitar de viaţă şi
s-au înregimentat gradual în activităţi productive pentru societate”.
Cu toate acestea, prejudecăţile în percepţia oficialităţilor au persistat, acestea
considerând că un număr de ţigani „continuau în tradiţii şi mentalităţi retrograde, tinzând
către un mod de viaţă parazit, refuzând să urmeze cursurile şcolare, s-au să meargă la
muncă, trăind în condiţii precare şi refuzând să ia parte la activităţile sociale”.
Eforturile prin care regimul comunist a urmărit integrarea romilor au avut efecte
contradictorii. Măsurile de sedentarizare au urmărit practic asimilarea; de integrare, ca
noţiune operaţională, se putea vorbi doar la nivelul documentelor oficiale. Căile prin care
s-a minimizat autonomia de grup au avut drept consecinţă slăbirea prestigiului
comunităţilor de romi. Aceasta s-a făcut prin prohibiţia privind deţinerea aurului şi
interzicerea întâlnirilor tradiţionale. În acelaşi timp s-a intenţionat utilizarea celor mai
bine integraţi ca exemple pentru propria comunitate. Mai mult, s-a creat chiar o nouă
elită, prin intermediul şcolarizării, care avea însă o minimă capacitate de a obţine
audienţa grupurilor. Efectele au fost departe de cele dorite. S-a obţinut mai degrabă o
scindare a grupului, promovarea unei identităţi ascunse ce asigura accesul la resurse.
Conform discursului oficial, începând din anii 1980 ţiganii nu mai existau în România.

Represiunile comuniste în Moldova sovietică
Odată cu declanşarea Perestroikăi şi proclamarea independenţei Republicii Moldova,
a început un proces de redefinire a valorilor cultivate intens de propaganda sovietică pe
parcursul anilor şi inculcate în memoria colectivă a societăţii. În particular, s-au pus în
discuţie cu o deosebită acuitate încă de la sfârşitul anilor 1980 următoarele chestiuni:
cauzele obiective şi subiective ale foametei din 1946-1947, consecinţele procesului de
colectivizare a agriculturii, aşa-numitul proces de deschiaburire iniţiat de organele
republicane de partid, proporţiile şi consecinţele deportărilor masive ale populaţiei RSSM
în regiunile îndepărtate ale Rusiei şi Kazahstanului. Recupererea acestor momente tragice
din primul an de ocupaţie sovietică şi anii imediat postbelici a delegitimat însăşi existenţa
regimului comunist şi a contribuit la colapsul defititiv al Uniunii Sovietice.
Studiul de faţă îşi propune un scop triplu: 1) să evidenţieze cele mai tragice momente
din istoria postbelică a Republicii Moldova, adică deportările, represiunile şi foametea în
masă din perioada stalinistă; 2) să scoată la iveală unele trăsături specifice ale
fenomenului represiv pe baza unui studiu de caz; şi 3) să avanseze o cifră estimativă a

numărului victimelor politice ale regimului comunist sovietic în fosta RSSM, inclusiv o
estimare privind componenţa etnică a deportaţilor.
Exemplul basarabean se distinge în ansamblul arealului românesc prin faptul că, în
comparaţie cu România, Basarabia a cunoscut experienţa comunistă în varianta sa
clasică, sovietică. Dacă în România inamicii regimului comunist erau identificaţi de
regulă din rândurile „claselor exploatatoare”, în Uniunea Sovietică, mai ales în republicile
naţionale preponderent rurale, duşmanul de clasă coincidea adesea cu .o anumită
comunitate etnică. Stalin însuşi obişnuia să spună că „problema ţărănească constituie
baza, chintesenţa chestiunii naţionale; în esenţă, problema naţională nu este altceva decât
chestiunea ţărănească”713. Teroarea comunistă în ex-RSS Moldovenească a avut
caracteristici specifice Gulagului din URSS, în care factorul etnic a jucat, direct sau
indirect, un rol deloc neglijabil714. O altă deosebire importantă faţă de România, este că în
Moldova sovietică cetăţenii născuţi pe teritoriul republicii puteau să se identifice drept
ruşi, ucraineni, evrei, găgăuzi, bulgari etc, dar în nici un caz drept români. Simplul fapt
de a spune că eşti român era calificată drept acţiune împotriva statului sovietic, etichetată
ca naţionalism şi pedepsită conform articolului 71 al Codului Penal al RSS
Moldoveneşti715. În perioada stalinistă, naţionalismul, adică simplu fapt de a-ţi asuma
identitatea românească, era sancţionat de regulă cu deportarea în Siberia. După moartea
lui Stalin, a fi român continuă a fi o crimă, dar susceptibilă de o pedeapsă mai puţin aspră
– ostracizarea din societate. Chiar folosirea alfabetului latin cade sub incidenţa acţiunilor
antisovietice. Cazul cel mai cunoscut este acela a lui Victor Stratan, care, în 1967, fiind
doctorand la catedra comunism ştiinţific de la Universitatea din Chişinău şi membru al
comisiei de examen de stat, semnează din neatenţie câteva diplome în litere latine. Drept
urmare, este exmatriculat de la doctorat şi marginalizat pentru totdeauna din sistemul de
învăţământ716. Numai cei veniţi din Bucovina de Nord, de regulă, aveau dreptul să se
numească români, basarabenii puteau să se identifice doar ca moldoveni după
naţionalitate. Cu alte cuvinte, Moscova a încurajat prin toate mijloacele ridicarea
identităţii regionale la statutul unei identităţi etno-naţionale. Acest lucru a devenit mai
evident după 1944, când România a intrat în sfera de influenţă sovietică, iar din
decembrie 1947 a devenit „democraţie populară” în stil sovietic, când justificarea în
termenii ideologiei comuniste – în termeni de clasă717 – a pretenţiei asupra Basarabiei
devine caducă. Respectiv, interesului geostrategic al Moscovei în regiune, în primul rând
accesul la gurile Dunării şi asigurarea securităţii portului Odessa, i se acordă o acoperire
conceptuală aparent coerentă718, potrivit căreia moldovenii ar constitui o naţiune aparte,
mai apropiată prin destin istoric şi cultură de poporul rus, ucrainean şi alte popoare
sovietice decât de naţiunea română.
În ceea ce priveşte istoriografia actuală din Republica Moldova, majoritatea absolută
a istoricilor, cu puţine excepţii, au abordat critic şi au condamnat fărădelegile din
perioada anilor 1940-1941 şi 1944-1951, precum şi tentativele sovietice de a crea o
naţiune moldovenească distinctă de cea românească. Primele publicaţii pe temă apar în
anii Perestroikăi, iniţiate mai întâi de scriitori şi publicişti, cărora li s-au alăturat ulterior
şi istoricii719. O excepţie notabilă o reprezintă scriitorul Ion Druţă, care a condamnat
foametea din 1946-1947 încă în plină „stagnare”, în epoca brejneviană, în romanul său
din 1968 „Povara bunătăţii noastre”. Cenzurat iniţial la Chişinău de Ivan Bodiul, prim-

secretar al Partidului Comunist din Moldova, romanul a primit însă „undă verde” la
Moscova, unde a apărut la editura „Izvestia” şi a fost republicat în anul următor de către
altă editură moscovită prestigioasă, „Molodaia Gvardia”. În acest roman, Druţă arată că
procesul de colectivizare a decurs cu mari abateri de la „legalitatea socialistă” şi că
foametea din anii 1946-1947 nu a fost cauzată în principal de secetă, ci de acţiunile
autorităţilor sovietice720. După 1989, o grupare minoritară de istorici de la Chişinău,
rămasă loială regimului comunist, a încercat să perpetueze mai mult sau mai puţin
explicit interpretarea sovietică asupra represiunilor staliniste, dar aceste tentative au avut
consecinţe marginale721. În acelaşi timp este de remarcat că atunci când se adresează unui
public specializat, aceiaşi autori preferă o abordare mult mai echilibrată şi
documentată722. Manualele şcolare de istorie naţională – Istoria românilor, aflate în
circulaţie din 1990 până în 2006, la elaborarea cărora istoricii pro-sovietici n-au participat
– reflectă paradigma liberală, antitotalitară în abordarea trecutului sovietic, inclusiv
referitor la represiuni, deportări şi foamete, or, ceea ce numim alternativ în acest articol în
mod generic, Gulag723. Bazele noii concepţii despre istoria naţională au fost puse prin
declaraţia conferinţei internaţionale de la Chişinău din iunie 1991 şi raportul acesteia care
condamna Pactul Ribbentrop-Molotov şi consecinţele acestuia pentru Basarabia şi
Bucovina de Nord724. Condamnarea Pactului germano-sovietic este şi unul din
argumentele de bază invocate în declaraţia de independenţă a Republicii Moldova din 27
august 1991.
Pe de altă parte, accesul la arhivele epocii a fost restricţionat după victoria Partidului
Democrat-Agrar la alegerile parlamentare din februarie 1994, după ce, o perioadă scurtă
accesul la numeroase dosare era practic neîngrădit, inclusiv la cele din arhivele fostului
KGB de la Chişinău. Este de evidenţiat de asemenea că un număr important de dosare au
fost evacuate, în ultimii ani ai puterii sovietice, la Tiraspol.
Spre deosebire de România, în Republica Moldova după 1989 s-a acordat o atenţie
mai redusă recuperării memoriei victimelor regimului sovietic. Dacă în România există
destule instituţii şi reviste specializate care se dedică problematicii în cauză, în partea
stângă a Prutului există doar două secţii minuscule de cercetare în istoria postbelică, una
la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe şi alta la Muzeul Naţional de Istorie. Nu
există însă nici o revistă specializată exclusiv în istoria contemporană. Iar o emisiune
televizată cu o largă audienţă, precum Memorialul Durerii a Luciei Hossu-Longhin, nu a
existat şi este greu de imaginat că va fi inaugurată în următorii câţiva ani la televiziunea
naţională. Există o Asociaţie a Victimelor Regimului Totalitar comunist din Moldova,
condusă actualmente de Vadim Pirogan, dar activitatea acesteia nu reuşeşte să aibă un
impact important asupra societăţii. Memoria victimelor regimului comunist este
întreţinută mai ales în rândurile profesorilor de istorie din şcoli şi a elevilor datorită
acţiunilor întreprinse de Asociaţia istoricilor din Moldova (preşedinţi din 1990 fiind, pe
rând, Alexandru Moşanu, Ion Ţurcanu, Pavel Parasca, Anatol Petrencu, noul lider din
2006 fiind ales Gheorghe Palade). Problema diferenţei dintre modul în care are loc
recuperarea memoriei victimelor comunismului în România şi Republica Moldova
merită, în acest sens, un studiu special. Ne limităm aici doar la formularea unei ipoteze:
basarabenii fac distincţia între două feluri de comunism, cel stalinist, care e condamnabil,
şi cel de tip brejnevian, care este perceput în memoria colectivă ca o perioadă relativă de

prosperitate, atât în raport cu ceea ce a precedat-o, cât şi, mai ales, a ceea ce a urmat-o.

RASSM, 1924-1940: „Basarabia în miniatură”
Pe parcursul întregii perioade interbelice, URSS nu a recunoscut Unirea Basarabiei cu
România, efectuată în urma votului Sfatului Ţării de la Chişinău din 27 martie 1918 şi în
conformitate cu dreptul popoarelor la autodeterminare (aşa-numitul principiu LeninWilson). În următorii ani după Unire, Moscova întreprinde o serie de acţiuni pentru a
redobândi provincia pruto-nistreană, dar în urma eşecului conferinţei româno-sovietice de
la Viena şi a insuccesului rebeliunii de la Tatarbunar, decide crearea unei republici
moldoveneşti dincolo de Nistru, pe teritoriul Ucrainei. Creată la 12 octombrie 1924, cu
capitala la Balta, apoi după 1929 la Tiraspol, Republica Autonomă Sovietică Socialistă
Moldovenească avea menirea să permanentizeze la nivel internaţional „problema
basarabeană”725. În opinia unui propagandist din epocă, Vladimir Dembo, RASSM nu era
altceva decât „Basarabia în miniatură”726. Basarabia devenea, din acest punct de vedere, o
iredentă a RASSM, hotarul oficial al acesteia din urmă fiind fixat de altfel pe linia râului
Prut, iar capitala – la Chişinău. Cu alte cuvinte, RASSM trebuia să devină un cap de pod
în calea expansiunii sovietice în România şi Balcani, aşa cum se menţionează chiar în
memoriul comuniştilor români şi basarabeni din 4 februarie 1924, ce revendica
constituirea unei republici moldoveneşti. Noua republică autonomă nu îşi justifica decât
parţial denumirea, întrucât în 1925 numai 34,3% din populaţia acesteia era alcătuită din
moldoveni/români, în scădere la 28,5 % la 1939 (cca. 170 000 persoane). Restul
populaţiei era alcătuit din ucraineni – 50,5 %, ruşi - 5,5%, evrei – 4,8 %, alte naţionalităţi
– 4,7 % (în 1925)727. Este de asemenea de remarcat faptul că recensământul sovietic din
1926 este primul şi ultimul care îi include într-o rubrică unică pe cei care se identifică
drept moldoveni şi români, deci practic recunosc aparteneţa acestora la o singură
naţiune728.
Factorul politico-propagandistic în RASSM s-a accentuat ulterior între anii 19321938, când s-a operat, cu acordul personal al lui Stalin, trecerea de la scrierea chirilică la
cea latină. Politica de „românizare” a fost promovată din două considerente majore: mai
întâi, pentru a pregăti spioni sovietici pentru România care să cunoască limba literară
românească729; în al doilea rând, politica lingvistică din deceniul precedent „a săpat o
prăpastie foarte adâncă între RASSM şi Basarabia încă românească, două regiuni a căror
unire a constituit un obiectiv permanent al politicii sovietice”730. Pe de altă parte,
existenţa RASSM nu constituie un caz ieşit din comun, o strategie similară, legată atât de
agenda politicii interne, cât şi de cea externă, este detectabilă în ceea ce priveşte RASS
Carelă, creată la 1920 sau RASS Buriato-Mongolă, creată la 1923731. Cu alte cuvinte,
dacă apariţia RASSM ilustrează într-o formă mai mult sau mai puţin explicită, pretenţiile
teritoriale ale Uniunii Sovietice faţă de România, constituirea RASS Carelă viza
Finlanda, iar declararea RASS Buriato-Mongolă – este adevărat, doar pentru o perioadă
foarte scurtă – era un semnal adresat Mongoliei.
Ceea ce s-a întâmplat în RASSM anticipează în multe privinţe politica sovietică după
1940 în Basarabia. Foametea din 1932-1933, care cuprinde regiunea Volgăi şi o parte

bună a Ucrainei, inclusiv zona nistreană, va fi îndreptată împotriva ţăranilor care nu vor
să intre în colhozuri. RASSM nu este ocolită nici de procesele Marii Terori, a căror
victime sunt lideri din primul eşalon al puterii. Chiar prim-secretarul organizaţiei de
partid al autonomiei, Grigori Starâi, este executat. În timp ce elita ucraineană este
învinuită de spionaj în favoarea serviciile secrete poloneze şi germano-fasciste, elita din
RASSM, alcătuită din reprezentanţi ai diferitor naţionalităţi, precum ruşi, ucraineni, evrei
şi români, este învinuită de colaborare cu spionajul românesc. Una din acuzaţiile oficiale
stipula că naţionaliştii din RASSM „aveau drept scop să rupă Moldova Sovietică de la
Ucraina şi URSS şi să ducă poporul moldovenesc în robia capitaliştilor şi boierilor
români. Această bandă burghezo-naţionalistă şi contrarevoluţionară desfăşura, la indicaţia
siguranţei româneşti, o activitate duşmănoasă în industrie, agricultură, pe frontul
construcţiei naţional-culturale şi pe alte fronturi ale construcţiei sovietice şi
economice”732. Ceea ce se subînţelege prin activitate duşmănoasă pe frontul construcţiei
naţional-culturale nu este altceva decât introducerea alfabetului latin în 1932 şi
renunţarea de a crea o limbă moldovenească733, iniţiativă care fusese coordonată anterior
cu Moscova. În total, în RASSM vor fi executaţi în anii 1937-1938 nu mai puţin de 4 913
persoane734.
Actualmente autoproclamata Republică Moldovenească Transnistreană (RMT) se
consideră moştenitoarea de drept a RASSM. Teritoriul celor două entităţi nu corespunde
decât parţial: RMT are o suprafaţă de 4 163 km pătraţi, iar predecesoarea sa prezumtivă –
aproape de două ori mai mult - 7230 km pătraţi. Elementul românesc în autoproclamata
Transnistrie de azi era de cca. 40 % în 1989, dar s-a diminuat la cca. 32 % în ultimii ani
(recensământul din 2004).
Represiunile din primul an de ocupaţie sovietică a Basarabiei, 1940-1941
În urma semnării Pactului Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939, Basarabia este
revendicată de sovietici drept zona lor de influenţă. Astfel, la 28 iunie 1940, Armata
Roşie ocupă Basarabia, precum şi Bucovina de Nord şi ţinutul Herţei. Drept urmare, este
creată Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) la 2 august 1940. Numai 6
din cele 13 raioane ale RASSM intră în componenţa RSSM, iar judeţele basarabene –
Ismail şi Cetatea Albă din sud şi o parte a judeţului Hotin din nord – sunt incluse în
cadrul Ucrainei Sovietice. Basarabia cunoaşte astfel încă din anii 1940-1941 experienţa
sovietizării şi comunizării735, unul din elementele centrale ale acestei experienţe fiind
aplicarea terorii în masă faţă de clasele sociale indezirabile. Anexarea Basarabiei de către
sovietici anticipează astfel instaurarea regimului comunist în spaţiul românesc după 1944.
Întrucât majoritatea etnică românească din Basarabia era alcătuită din ţărani, iar această
clasă era vizată de măsurile de teroare, represiunea capătă, în mod indirect, un pronunţat
caracter antiromânesc. În ansamblu, în URSS nu etnonaţiunile erau supuse exterminării
sau re-educării, ci anumite clase sociale considerate a fi purtătoare a valorilor societăţii
burgheze. Există însă şi câteva excepţii de la regulă, fiind vorba de germanii de pe Volga,
deportaţi imediat după invazia hitleristă din vara anului 1941; precum şi de ceceni,
kalmuci, tătarii din Crimeea, inguşii, karaceenii, balcari şi turcii meshetinţi, învinuiţi de
colaborare cu regimul de ocupaţie nazist şi deportaţi în masă la sfârşitul celui de-al doilea
război mondial în Kazahstan, Asia Centrală şi Siberia736.

Cine, mai exact, a avut de suferit în primul an de ocupaţie sovietică şi cum iminenţa
izbucnirii războiului cu Germania nazistă a influenţat politica Moscovei în regiune? În
primul rând, organizaţia locală de comunişti era insignifiantă şi dominată de reprezentanţi
ai minorităţilor etnice. Din totalul comuniştilor basarabeni de 285 persoane în august
1940, 186 erau evrei, 28 ucraineni, 21 ruşi şi 21 români737. Criza de cadre locale loiale
partidului comunist se observă şi în primăvara anului 1941. Din cca. 9 000 de comunişti
din RSSM, aproape jumătate erau veniţi din alte republici sovietice738. Acest lucru
reflectă faptul că populaţia locală majoritară era refractară la ideile comuniste. În acelaşi
timp nu se înregistrează acţiuni violente de amploare împotriva noii puteri sovietice.
Primii care au căzut victime ale regimului comunist au fost 1 122 de persoane,
arestate în perioada 28 iunie - 4 iulie 1940, constituind foşti funcţionari ai statului român
sau suspecţi de colaborare cu administraţia română739. În următoarele luni au fost arestate
alte cca. 2 000 persoane, majoritatea fiind lucrători ai căilor ferate în care regimul
sovietic nu avea încredere740. Inamici potenţiali ai puterii sovietice au fost consideraţi şi
germanii din Basarabia, urmaşi ai coloniştilor din secolul al XIX-lea. Astfel, în lunile
iulie-noiembrie 1940 au fost repatriaţi în Germania cca. 124 000 de germani
basarabeni741, conform unor acorduri bilaterale sovieto-germane. Etnicii germani nu
obţineau nici un fel de compensaţie din partea Moscovei pentru proprietăţile abandonate,
averea lor imobilă şi utilajul agricol trecând la colhozurile întemeiate în grabă în fostele
colonii germane 742.
Cele mai importante arestări ale populaţiei locale vor avea loc în ajunul atacului
german asupra Uniunii Sovietice din iunie 1941. La 31 mai 1941, împuternicitul
Moscovei pentru arestarea sau strămutarea elementelor indezirabile, S.A. Goglidze743,
trimite un raport lui Stalin. Potrivit acestuia, urmau să fie anihilate cele mai periculoase
elemente, cum ar fi foşti membri ai Gărzii de Fier, caracterizată ca „cea mai clandestină
organizaţie, cu experienţă de ani de zile în activităţi ilegale”, având „cadre teroriste,
organizate în trupe speciale”. Alte persoane susceptibile de deportare erau foşti membri ai
Partidului Naţional Creştin, ai Partidului Naţional Ţărănesc şi Partidului Naţional Liberal
care ar fi încercat să organizeze activităţi ilegale. Alte persoane vizate proveneau din
rândurile marilor latifundiari, comercianţilor, jandarmilor, albgardiştilor ruşi etc744.
Operaţiunea majoră de arestare şi deportare a fost stabilită pentru noaptea de 12 spre 13
iunie 1941, fiind vizate 32 423 de persoane din Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul
Herţei. Dintre acestea, 6 250 urmau să fie arestate, iar 26 173 – deportate745. În raportul
din 14 iunie 1941 despre rezultatele operaţiunii, înaintat lui Stalin, Beria şi Molotov, se
constată că numărul celor arestaţi şi deportaţi a scăzut de la cifra iniţială de 32 423
persoane la 31 419. Cum se explică această diferenţă şi ce relevanţă are această micşorare
a listei iniţiale? Avem date în acest sens numai în legătură cu Basarabia – 1 183 reuşesc
să evite tragedia care îi aştepta. Dintre aceştia, trei persoane au reuşit să se ascundă, 133
n-au fost arestate din motive de boală, 318 şi-au schimbat în ajun domiciliul, iar 829 au
scăpat, retrăgându-li-se învinuirile ad hoc, „din cauza insuficienţei materialelor
compromiţătoare”746. Astfel, din RSSM au fost arestaţi şi deportaţi în noaptea de 12 spre
13 iunie 1941 – 18 392 persoane, iar din celelalte teritorii româneşti anexate la 28 iunie
1940 – 11 844 persoane747. După estimările guvernului antonescian, 97 la sută dintre cei
arestaţi şi deportaţi în 12-13 iunie 1941 erau români748, o estimare care nu rămâne decât

un truc propagandistic în plin război împotriva bolşevismului749. În total, în primul an de
ocupaţie sovietică au avut de suferit – prin arestare sau deportare – nu mai puţin de 86
604 persoane din Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţei750. Această cifră se
apropie de cea calculată de istorici ruşi după documente de arhivă de la Moscova, adică
în jur de 90 000 de persoane reprimate, arestate sau deportate în primul an de ocupaţie
sovietică751. Arestările au continuat chiar după 22 iunie 1941. În toiul operaţiilor militare,
a fost arestat şi condamnat la 15 ani deportare Nicolae Costenco, fost redactor şef al
revistei interbelice „Viaţa Basarabiei”752. Altor intelectuali, precum Mihail Curicheru, li
s-a incriminat conducerea unor organizaţii antisovietice, drept care au fost deportaţi ad
hoc753. Dacă deocamdată nu poate fi stabilită componenţa etnică a celor deportaţi, din
punct de vedere social aceştia erau catalogaţi drept cele mai „antisovietice şi
contrarevoluţionare” elemente.
O operaţiune similară de „extracţie a elementelor antisovietice şi
contrarevoluţionare”754 a avut loc aproape simultan în alte teritorii anexate de URSS
conform Pactului Ribbentrop-Molotov. În Ţările Baltice, spre exemplu, în noaptea de 13
spre 14 iunie 1941 au fost deportate peste 50 000 de persoane755. În ansamblu, în cele
aproape 12 luni de putere sovietică în zona baltică au dispărut fără veste sau au fost
executate nu mai puţin de 123 000 de persoane756. În perioada septembrie 1939-sfârşitul
lunii iunie 1941, au fost arestaţi, deportaţi sau executaţi aproximativ 1 000 000 care aveau
anterior cetăţenia Poloniei, adică proveneau din teritoriile vestice ale Ucrainei şi
Bielorusiei. Componenţa etnică a acestora era următoarea: 52% – polonezi, 30% – evrei,
18% – ucraineni şi bieloruşi757. În acest sens, putem constata că motivul principal al
operaţiunilor sus-numite ţinea de eliminarea unor potenţiali sau prezumtivi duşmani ai
puterii sovietice în condiţiile în care posibilitatea izbucnirii unui război de lungă durată
cu Germania era iminentă. În perioada postbelică, după cum vom vedea, arestările,
deportările şi execuţiile sumare vor fi motivate, din punctul de vedere al autorităţilor
sovietice, de necesitatea consolidării regimului comunist în regiunile nou achiziţionate.
Mai exact, era vorba de pedepsirea celor care au colaborat cu „ocupanţii” şi, mai ales, de
eliminarea totală a elementelor sociale indezirabile ce constituiau o piedică în construcţia
socialistă – în special a ţăranilor înstăriţi, numiţi peiorativ kulaci sau chiaburi.
La 22 iunie 1941, armata germană atacă URSS, iar România intră în război de partea
Germaniei cu scopul declarat de a elibera teritoriile pierdute un an mai devreme. Ulterior,
mii de basarabeni sunt recrutaţi în armata română şi participă la războiul împotriva
Uniunii Sovietice, inclusiv la bătălia de la Stalingrad. Ca aliat al Germaniei naziste,
România acceptă să preia administraţia civilă a teritoriului dintre Nistru şi Bug. În
Trasnistria antonesciană din timpul războiului sunt deportaţi în masă toţi evreii
basarabeni şi parţial cei bucovineni, consideraţi de propaganda vremii drept „ţapi
ispăşitori” pentru umilinţele armatei române la 1940. Vor fi deportaţi peste Nistru cca.
147 000 evrei din cele două provincii – Basarabia şi Bucovina (în special de nord), dintre
care cca. 90 000 vor muri în gheto-urile şi lagărele de concentrare, în mare din cauza
tifosului şi a înfometării. Regimul lui Ion Antonescu este de asemenea responsabil de
moartea a unui număr de 130 000 -170 000 de evrei din regiunea dintre Nistru şi Bug. În
total deci, regimul antonescian a deportat sau exterminat cca. 300 000 evrei758. Au fost

deportaţi de asemenea cca. 25 000 romi (din totalul de 209 000), dintre care jumătate au
decedat ca urmare a execuţiilor, înfometării sau bolilor contagioase759.
O dată cu atingerea liniei Nistrului de către Armata Roşie în martie 1944, basarabenii
sunt eliberaţi treptat din armata română şi trimişi acasă. Mulţi dintre ei vor fi înrolaţi
imediat de către sovietici şi vor lupta împotriva Germaniei până în mai 1945, servind
drept „carne de tun” în prima linie a frontului760. România va pierde iarăşi teritoriile sale
din Est, de data aceasta cu acordul Statelor Unite şi Marii Britanii care, din considerente
geostrategice, recunosc legitimitatea hotarului sovietic de la 22 iunie 1941761.
Reluarea represiunilor în Basarabia şi foametea din anii 1946-1947
Sovietizarea şi comunizarea Basarabiei este reluată imediat după intrarea Armatei
Roşii în provincie în martie 1944. Capitala este fixată temporar la Soroca, unde îşi fac loc
de reşedinţă organele de stat şi de partid ale RSSM, evacuate în interiorul Rusiei la
începutul războiului. După 23 august 1944, autorităţile Moldovei sovietice se stabilesc,
de data această pe următoarele aproape 5 decenii, la Chişinău. Naţionalizarea industriei şi
colectivizarea agriculturii după modelul sovietic clasic sunt continuate în plină forţă. Cea
mai importantă sarcină era cea a colectivizării, întrucât majoritatea populaţiei era rurală,
ataşată proprietăţii private şi nu dorea să intre în colhozuri. Iniţial puterea sovietică a
adoptat strategii mai mult sau mai puţin paşnice, prin diferite înlesniri, şantaj sau
presiuni. Acestea însă nu au avut sorţi de izbândă şi în iarna anului 1946/1947 puterea
sovietică a declanşat o foamete în masă cu scopul terorizării populaţiei recalcitrante. În
total, după estimările făcute de istoricul Mihai Gribincea pe baza documentelor de arhivă,
numărul victimelor foametei din anii 1946-1947 se ridică la cel puţin 216 000
persoane762. Pentru prima dată în istoria provinciei au fost înregistrate cazuri de
canibalism763.
Care au cauzele foametei? Istoriografia sovietică a susţinut că de vină erau condiţiile
climaterice, seceta care a bântuit cele mai productive zone agricole din URSS, inclusiv
Moldova. Responsabilitatea factorului administrativ, al puterii sovietice în ansamblu, a
fost recunoscută într-un tratat de istorie abia în plină Perestroikă, în 1988764.
Este adevărat că una dintre cauzele foametei a fost seceta care a afectat RSSM în
1946 (ca de altfel şi cea mai mare parte a URSS şi a Europei765), dar responsabilitatea
pierderilor umane aparţine, aşa cum arată în mod concludent documentele de arhivă, dar
şi mărturiile supravieţuitorilor, autorităţilor sovietice. În primul rând, numărul mare de
victime a fost determinat de excesul de zel al conducătorilor RSSM, care şi-au propus
realizarea cu orice preţ a planului de livrare a cerealelor către Moscova. În condiţiile în
care producâia de cereale în 1946 a fost mult sub media anilor anteriori, volumul planului
de cereale trebuia micşorat, aşa cum se pare că a acceptat să facă conducerea de la
Moscova în urma scrisorilor primite de la cetăţenii de rând766. În realitate, autorităţile
republicane în frunte cu prim-secretarul Nicolae Salogor, moldovean din Ucraina, au
considerat apelurile la micşorarea planului drept îndemnuri anti-partinice şi
antisovietice767. În ianuarie 1947, Moscova a alocat Moldovei pentru următoarele 6 luni
aproximativ 29 mii tone de produse alimentare, dar noul prim-secretar al Partidului

Comunist (bolşevic) din Moldova, moldovean transnistrean, Nicolae Coval, nu considera
necesar salvarea vieţilor omeneşti. Drept dovadă este faptul că în perioada foametei din
cei doi ani, 1946 şi 1947, au fost înregistrate 389 000 cazuri de distrofie, dintre care 240
000 numai în perioada februarie-martie 1947768. În condiţiile în care existau ordine
directe de la Moscova de a ajuta populaţia, este foarte straniu cum autorităţile locale
puteau să sfideze directivele de la centru – şi asta în plină epocă stalinistă. Prin urmare, se
poate presupune o complicitate a Chişinăului şi Moscovei în înfometarea oamenilor,
autorităţile centrale jucând, „de ochii lumii”, rolul de salvator, în timp ce puterea locală
trebuia inevitabil să-şi asume rolul de „ţap ispăşitor”.
Se poate afirma, în egală măsură, că foametea din anii 1946 şi 1947 a constituit un
instrument pentru puterea comunistă de a grăbi ritmul colectivizării agriculturii. Astfel,
cei care intrau imediat în colhoz, erau ajutaţi cu produse alimentare, iar cei care refuzau –
erau lăsaţi să moară de foame. Cu toate acestea, foametea nu a determinat schimbarea
radicală a atitudinii populaţiei locale faţă de puterea sovietică. A fost nevoie de
organizarea unei operaţiuni de deportare în masă de o amploare mult mai mare decât cea
din iunie 1941, pentru a înfrânge spiritul de rezistenţă al ţăranilor faţă de procesul de
colectivizare al agriculturii.
Au fost publicate numeroase amintiri ale supravieţuitorilor foametei din 1946-1947.
Alexei Guzun din satul Chiţcani, raionul Teleneşti, îşi aminteşte:
„Pentru ţărani pământul e sfânt, pentru pământ ţăranul a luptat şi o să lupte toată
viaţa...în ’46 eu aveam 14 ani. Şi s-a declanşat tragedia cea mare a poporului
moldovenesc, fireşte şi a familiei noastre. Noi am fost cinci la părinţi, însă doi mai făceau
serviciul militar. Acasă rămăsese mama, tata, sora şi doi fraţi – eu şi Pavel. Pricina care a
prăpădit atâta lume a fost că ne-au curăţit toate rezervele. N-aş da vina pe nimeni, dar nici
adevărul nu-l pot tăinui: soldaţii ne-au măturat ultimele rămăşiţe de orz din pod. În casa
noastră bătrânească s-au încartiruit 12 soldaţi într-o cameră şi încă 12 – în cealaltă. Apoi
iată, ostaşii ceia – şi numai „ai noştri”, da şi toţi ceilalţi care erau pe la case – hrăneau
caii, da nu se uitau la oamenii din sat. Poate că dacă ne lăsau cele câteva puduri de orz
din pod, mai ieşeam cumva din nevoi, da aşa ni le-au luat şi când a mai dat şi năpasta asta
de secetă, lumea a rămas fără nimic”769.
Un alt supravieţuitor, Victor Volcinschi, născut la Bădrăganii-Vechi, raionul Edineţ,
redă încă mai viu drama perioadei: „La noi, la Bădrăganii-Vechi, raionul Edineţ, au fost
cazuri grave de tot. S-au mâncat frate pe frate şi, peste câţiva ani, cei rămaşi în viaţă şi-au
ieşit din minţi... Prin martie-aprilie [1946] s-a început criza. Tata a încercat să ascundă
prin grajd la vacă, prin alte părţi, dar cei cu scuturatul au cotrobăit pretutindeni, cu furca
şi cu viergea de fier ne-au găurit toate acareturile de-a mărunţelul ... Cel mai tângă îţi era
că ne-au «vândut» oamenii de sat, cu care-ai cununat şi-ai botezat, cei cu care-ai holteit şi
ai păscut bobocii şi vitele – de cei din raion nici nu mai ziceai nimica... În ’46 s-au suit
fără sinchiseală în pod şi au măturat tot puţinul agonisit cu greu – da, e adevărat, nu se
făcuse roada vara şi toamna, dar, totuşi, ne trăgeam zilele cu ce ne-ar fi lăsat, măcar nişte
cioturi de popuşoi pentru un cir de mămăligă cu un pumn de făină la un ceaun de apă. Da

aşa – au pustiit totul, şi nu străinii, da chiar de-ai noştri, cei de sat, ieşindu-se din piele ca
să fie la nivelul cerinţelor înaintate de raion!”770
Deportările basarabenilor din 1949 şi 1951
Foametea, după cum am văzut, n-a convins ţăranul să intre în colhoz. Ca şi în alte
regiuni anexate recent de Uniunea Sovietică, în RSSM a fost organizată o nouă deportare
în masă, după modelul celei din iunie 1941. Acest eveniment tragic a început în noaptea
de 5 spre 6 iulie 1949, la orele 2 de dimineaţă şi a durat până la orele 8 seara a zilei de 7
iulie. Conform operaţiunii „Iug” („Sud”) era vizată deportarea a 40 850 persoane, dar din
diferite motive a fost înfăptuită strămutarea forţată în Siberia şi Kazahstan a 35 796 de
persoane, dintre care 9 864 bărbaţi, 14 033 femei şi 11 889 copii771. Din totalul familiilor
deportate, 7 625 erau considerate „chiabureşti”, restul membrilor acestora fiind acuzaţi de
colaborare cu „ocupanţii germano-fascişti”772, dintre care 305 familii sau cca. 1000 de
persoane erau din fosta RASSM, de pe malul stâng al Nistrului773. Pe drept cuvânt,
evenimentul a fost numit ulterior „cea mai mare deportare a populaţiei basarabene”774. Pe
de altă parte, trebuie amintit că, aşa cum s-a întâmplat cu deportarea în masă din iunie
1941, nu toţi cei care au fost incluşi iniţial în liste au fost deportaţi. Documentele de
arhivă arată în mod concludent că, de această dată, vestea despre planificarea unei
operaţiuni de deportare a făcut înconjurul provinciei cu săptămâni înainte, graţie
informaţiei oferite de anumiţi reprezentanţi ai puterii care şi-au înştiinţat rudele vizate în
acest sens. Autorităţile au încercat, de aceea, să ţină în mare secret măcar data
desfăşurării operaţiei şi din această cauză, unele primării au primit listele abia în ziua
operaţiei775. Din totalul de 12 860 de familii incluse iniţial 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 operaţiei de „strămutare”, dovezi documentare
care atestau că unii membri ai familiei făceau armata; 35 familii aveau ordine şi medalii
sovietice; 508 – îşi schimbaseră domiciliul, iar 105 familii reuşiseră să se ascundă776.
Aceste detalii tind să arate că pedepsirea „duşmanului” intern, în cazul comunismului
sovietic, era mai degrabă o strategie de înfricoşare a populaţiei decât un scop în sine. Cu
alte cuvinte, represiunile sovietice au avut un caracter mai degrabă funcţional decât
intenţional. Argument în acest sens este şi faptul că, deşi până la 9 iulie au fost găsite cca.
1000 persoane care din diferite motive nu fuseseră acasă, nu s-au organizat operaţiuni
ulterioare de deportare a celor care au putut evita, în cele din urmă, strămutarea forţată777.
Au existat ulterior iniţiative de continuare a deportărilor, venite din partea autorităţilor de
la Chişinău. De reţinut, în acest sens, iniţiativa din 16 martie 1951 a lui Leonid Brejnev,
prim secretar al PCM, dar conducerea de la Moscova a fost împotrivă. Ca soluţie de
compromis, s-a decis ca familiile incluse pe lista de deportare şi care au putut evita
pedeapsa să fie impozitate dublu faţă de perioada precedentă778. Alţii au avut probleme
mult timp în legătură cu admiterea în colhoz, aceasta fiind unica posibilitate de integrare
socială la ţară; altfel, ţăranii nu puteau să beneficieze de pensii, ajutoare sociale, iar copii
lor riscau să fie marginalizaţi şi stigmatizaţi de comunitate.
În urma deportării din iunie 1949 impactul dorit de autorităţile comuniste sovietice a
depăşit toate aşteptările. Acest lucru este adevărat mai ales în ceea ce priveşte efectul
asupra ritmului de colectivizare în următoarele luni după deportare. Astfel, numai în

lunile iulie-noiembrie 1949 cota gospodăriilor ţărăneşti care au intrat în colhozuri s-a
majorat de la 32% la 80% din total, pentru ca să se ridice la 97% în ianuarie 1951779. Prin
urmare, după operaţiunea de deportare, numită „Iug”, din iunie 1949, cei care alcătuiau
majoritatea populaţiei locale, ţăranii, şi cei care erau cei mai refractari faţă de puterea
sovietică, sunt nevoiţi să-şi schimbe atitudinea. Frica de o nouă operaţiune, poate de o
mai mare amploare, a determinat agricultorii individuali să renunţe la gospodăriile lor şi
să accepte compromisul cu regimul sovietic, un regim care dăduse de înţeles că nu va
cruţa nici un fel de protestatar ori rebel. Mai ales că cei deportaţi în iunie 1949 erau
incluşi în categoria celor care nu aveau dreptul să mai revină niciodată pe meleagurile
natale, conform unei decizii speciale a autorităţilor de la Moscova780.
De data aceasta, baza legală pentru deportări, invocată de regimul sovietic, îl
constituia decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 8 martie 1941 „Despre
obţinerea cetăţeniei sovietice de către locuitorii din Bucovina şi redobândirea cetăţeniei
sovietice de către locuitorii din Basarabia”. Potrivit acestuia, românii basarabeni, fiind
declaraţi cetăţeni sovietici, erau responsabili de colaborare cu administraţia românească
din timpul războiului şi astfel „trădaseră patria sovietică”781. Documentul în cauză era
aplicat şi anterior deportărilor din 1949, el fiind invocat în privinţa românilor basarabeni
care se refugiase în România după 1944 şi au fost forţaţi să se „repatrieze” în Uniunea
Sovietică. De multe ori, autorităţile române au fost complice la „vânătoarea”
basarabenilor, dar sunt numeroase cazuri când români simpli şi-au riscat viaţa lor şi a
familiilor lor, adăpostindu-i pe „fugari”. În 1946, guvernul de la Chişinău înregistrase
cca. 40 000 de „repatriaţi” basarabeni. Ei erau trataţi cu mare suspiciune şi unii au fost
trimişi direct în lagăre de concentrare în Siberia782. Unul dintre cazurile cele mai
cunoscute în acest sens este Pantelimon Halippa, care după ani grei de Gulag, reuşeşte să
revină ulterior la Bucureşti.
Ultima deportare în masă a populaţiei basarabene a avut loc în noaptea de 31 martie
spre 1 aprilie 1951 şi a vizat, de această dată, elementele religioase considerate un pericol
potenţial la adresa regimului comunist stalinist. În cadrul operaţiunii, numită „Sever”, au
fost arestate şi deportate 723 de familii, alcătuind 2 617 persoane. Au fost vizaţi în primul
rând membrii „sectelor” religioase, mai cu seamă cei care se numeau „martorii lui
Iehova”783.
În ansamblu, la data de 1 ianuarie 1953 în Uniunea Sovietică existau nu mai puţin de
2 753 356 de persoane deportate, printre care se numărau 1 200 000 germani, 316 000
ceceni, 165 000 tătari din Crimeea, 100 000 lituanieni, 84 000 inguşi, 81 000 kalmâci, 63
000 karaceeni, 52 000 greci, 45 000 moldoveni/români, 40 000 letoni, 20 000 estonieni,
precum şi peste 500 000 de persoane aparţinând altor 10 naţionalităţi784. După altă sursă
documentară, cuprinzând date mai detaliate despre componenţa etnică a deportaţilor
pentru începutul anului 1953, dar în care figurează doar persoanele cu o vârstă mai mare
de 17 ani – care exclud deci copii – situaţia se prezenta în felul următor: total – 1 820 140
persoane, dintre care 788 975 – germani, 183 445 – ceceni, 163 653 – ucraineni, 111 037
tătari, 75 024 – lituanieni, 56 589 – ruşi, 53 019 – kalmâci, 46 303 – inguşi, 40 590 –
greci, 37 225 – karaceeni, 33 102 – lacţi, 31 654 – polonezi, 29 848 – turci, 25 873 –
moldoveni (se are în vedere români basarabeni), 20 860 – azerbaidjani, 20 238 – armeni,

19 762 – balcari, 16 070 – estoni, 11 432 – bulgari, 7 169 – georgieni, 6 621 – beloruşi, 5
168 – evrei, 4 993 – curzi, 3 459 – uzbeci, 2 074 – cazahi, 1 572 – cabardini, 1352 –
găgăuzi, 1 257 – asirieni, 1 237 – tadjici, 1 063 – ţigani, 997 – români (se are în vedere
cetăţeni români sau de provenienţă bucovineană), 720 – hemşini, 616 – osetini, 529 –
başkiri, 520 – cuivaşi, 480 – mordvini, 430 – turcmeni, 339 – kirghizi, 380 – iranieni, 375
careli şi fini, 375 – kumâci, 338 – adjari, 313 – avari, 265 – lazi, 212 – karakalpaci, 193 –
udmurţi, 183 – cehi, 174 – ezidzi, 163 – abhazi, 160 – abazini, 127 – lezghini, 123 –
mari, 122 – bureaţi, 90 – adâgheeni, 74 – maghiari, 61 – austrieci, 59 – nogai, 50 –
darghinieni, 721 – de alte naţionaalităţi785. Cifrele acestea sunt însă relative, întrucât între
timp mulţi îşi ispăşiseră pedeapsa şi fusese eliberaţi din gulaguri.
Se observă, deci, că deportările aveau o dimensiune naţională, fiind atinse mai mult
naţionalităţile neruse decât ruşii. Cu alte cuvinte, proporţional cu cota de deportaţi
raportată la numărul total, reiese că reprezentanţii naţionalităţilor erau mai susceptibili de
a fi învinuiţi de ostilitate reală sau presupusă la adresa regimului sovietic. În acelaş timp,
este cel puţin exagerat de calificat represiunile sovietice drept etnocid îndreptat împotriva
uneia sau alteia dintre comunităţile etnonaţionale.
Rezistenţa antisovietică
A existat o oarecare rezistenţă din partea populaţiei locale faţă de măsurile represive
ale regimului sovietic? De regulă, forma de rezistenţă faţă de puterea sovietică a avut un
caracter pasiv. La revenirea sovieticilor în 1944, basarabenii nu-şi făceau iluzii mari,
ştiind deja ce înseamnă comunism din experienţa primului an de ocupaţie dinaintea
războiului. Tocmai pentru a calma spiritele, înaintea Armatei Roşii erau trimişi numeroşi
agitatori şi propagandişti comunişti care promiteau eliberarea adevărată şi asigurau că
puterea sovietică va alunga pentru totdeauna moşierii care au vrut să-şi însuşească
pământul poporului786. Localnicii însă n-au pregetat să le pună întrebări iscoditoare
emisarilor Moscovei. De exemplu, dacă „ţăranii bogaţi vor fi iarăşi trimişi în Siberia ca şi
în 1940-1941?”, „cum trăiesc cei strămutaţi în Siberia, nu-i bate nimeni, nu-i omoară?”,
787
„se vor înfiinţa din nou colhozuri?” . Alte întrebări ridicate se refereau la religie, anume
dacă era adevărat că în Uniunea Sovietică se permitea deschiderea bisericilor sau la
probleme politice – dacă va fi instaurată puterea sovietică în ţările în care ajunsese
Armata Roşie şi de ce bulgarii nu erau recrutaţi în armată ?788 O altă întrebare era „dacă
vor putea să-şi viziteze rudele şi să facă cumpărături în România”789.
Deputaţii Sovietului Suprem al RSSM au fost şi ei încadraţi în „munca de lămurire”,
de a afla starea de spirit şi doleanţele localnicilor. Astfel, la mijlocul lunii august 1944, o
delegaţie alcătuită din deputaţii Sovietului Suprem al RSSM Poloz, Diordiţa şi Pisarenko
se întâlnesc cu basarabenii recrutaţi în Armata Roşie. Prima întrebare adresată „aleşilor
poporului” era: „de ce li se interzice să facă rugăciuni?”, urmată de exprimarea doleanţei
de a li se da mai multă literatură sau ziare în limba „moldovenească” pentru că nu au ce
citi790. Ei cer ca pregătirea militară să se organizeze la dânşii acasă, în Moldova, pentru că
nu înţeleg orânduielile conform cărora „din cauza unui nedisciplinat suferă toţi şi se dă
vina pe alţii”791. Basarabenii recrutaţi în Armata Roşie erau indignaţi şi de faptul că „sunt
incluşi în infanterie, nu şi în alte unităţi”792. Se observă astfel o diferenţă clară de

mentalitate a localnicilor faţă de noii veniţi de peste Nistru, dar se întrevede şi o anumită
speranţă că se va putea ajunge la o înţelegere cu noile autorităţi793. Or, „societatea se află
în permanentă dezvoltare, indiferent de regimul politic existent. Altceva este că funcţiile
organismului social pot fi încetinite, dar nicidecum blocate cu desăvârşire”794.
După război, critica faţă de puterea sovietică este exprimată mai mult sau mai puţin
deschis nu numai de românii basarabeni, dar şi de reprezentanţi ai altor etnii. În
decembrie 1947 organele de securitate locale deţineau informaţii numeroase în acest sens.
Un anume Fiodorov, inspector superior la Banca Agricolă din Chişinău era pus la
evidenţa KGB-ului pentru că exprimase opinii duşmănoase faţă de comunişti în legătură
cu procesele intentate de aceştia împotriva celor care au colaborat cu „ocupanţii”. El
credea că „aceste procese erau o ficţiune” şi că „sunt judecaţi 10 oameni pentru a arăta că
la noi în Moldova au fost ocupanţi, dar se uită faptul că pe timpul ocupanţilor se trăia
bine, mult mai bine decât acum”795. Alt cetăţean de etnie rusă, Kustariov, contabil la
Banca Industrial-comercială considera că „şi pe dânşii, pe bolşevici, o să îi judece
degrabă” şi „dacă se judecă după numărul oamenilor pe care i-au omorât, bolşevicii sunt
mai mari criminali”. Kustariov aprecia că „în timpul apropiat totul se va schimba pentru
că altfel nu se poate”796. Un student moldovean de la Institutul de Medicină credea, la
rândul său, că „germanii trebuie într-adevăr să fie pedepsiţi”, dar „ruşii singuri au făcut
pagube enorme şi acum dau vina pe alţii”, aşa încât „românii n-au pentru ce să fie
judecaţi nici într-un fel”797. Critica faţă de regimul comunist era cauzată şi de faptul că
mulţi ţărani erau obligaţi să prelucreze loturile de pământ ce aparţineau înalţilor demnitari
de stat şi de partid din RSSM, aşa cum se menţionează într-o scrisoare secretă adresată
secretarului CC al PC (b) N. Coval. Scrisoarea evidenţiază că din acest motiv „ţăranii
consideră că nu există nici o diferenţă dintre puterea regală şi puterea sovietică”798.
Este interesant de asemenea de remarcat că autorităţile sovietice erau curioase să afle
„starea de spirit” a populaţiei din perioada imediat următoare deportărilor din 1949.
Astfel, NKVD-ul de la Chişinău trimitea Moscovei un raport în care existau numeroase
aprecieri negative faţă de puterea sovietică şi acţiunile sale de ultimă oră. O ţărancă din
satul Logăneşti, raionul Kotovski, pe nume A. V. Caproş, afirma: „Vedeţi cum se răfuie
ruşii cu moldovenii noştri, ei îşi bat joc de noi. Românii nu făceau asta. Dar nu-i nimic,
degrabă va fi război şi totul va reveni la loc”. O altă femeie, Parascovia Prepeliţă din
Soroca, credea la rândul ei că „pe toţi moldovenii ne vor deporta, iar aici vor fi aduşi ruşi.
Puterea sovietică intenţionează să nimicească moldovenii pentru că merg împotriva ei”.
Vasile Pricop din Răducani, raionul Leova, era mai optimist, crezând că „în curând va fi
război. America va ataca Uniunea Sovietică şi ne va apăra de bolşevicii războinici. Iată,
atunci, le vom arăta cum să-şi bată joc de poporul nostru”799.
Alte forme de rezistenţa antisovietică non-violentă au fost: eschivarea de la serviciul
militar în rândurile Armatei Roşii800 şi de la munca forţată în întreprinderile industriale
din Uniunea Sovietică801, neachitarea impozitelor şi a livrărilor obligatorii de produse
alimentare către stat802, acţiuni de protest împotriva alegerilor în organele puterii de
stat803.

Au fost însă şi cazuri numeroase în care s-a manifestat rezistenţa activă, mai ales în
primii ani postbelici. Opoziţia deschisă şi violentă faţă de regim, prin organizaţii bine
închegate, a fost specifică mai ales raioanelor din nordul şi centrul republicii. Cele mai
importante organizaţii antisovietice au fost, în acest sens, Organizaţia Naţională „Arcaşii
lui Ştefan”, Grupul antisovietic condus de Filimon Bodiu, „Sabia dreptăţii”, „Partidul
Libertăţii”, „Armata Neagră” şi „Uniunea Democratică a Libertăţii”. Prima, din punct de
vedere cronologic şi, se pare, chiar după principiile programatice, „Arcaşii lui Ştefan”
(1945-1947) a fost cea mai importantă organizaţie, făţiş antisovietică, de pe teritoriul
Basarabiei. Din păcate, organizaţia a fost deconspirată prematur, aşa încât activitatea
acesteia n-a înregistrat succese deosebite în combaterea comunismului804. Acte teroriste
împotriva unor lideri comunişti au fost organizate, îndeosebi, de grupul lui Filimon
Bodiu, în zona centrală a Moldovei805. Alte organizaţii, precum „Partidul Libertăţii” sau
„Uniunea Democratică a Libertăţii” au dus activităţi mai mult de propagandă decât de
rezistenţă activă. Se observă, de asemenea, că aceste grupări aveau în componenţa lor
persoane din diferite straturi sociale, intelectualii (mai ales învăţători) şi ţăranii alcătuind
majoritatea. Obiectivele acestora erau în primul rând antisovietice, îndreptate atât
împotriva comuniştilor veniţi din afara Moldovei, cât şi a celor proveniţi din rândurile
localnicilor. Alteori, cum este cazul „Uniunii Democratice a Libertăţii”, ruşi, ucraineni
(proveniţi din regiunile Rostov şi Novosibirsk, stabiliţi cu traiul în Moldova) şi români
basarabeni luptau împreună şi aveau un duşman comun – regimul comunist806. De obicei,
totuşi, organizaţiile antisovietice aveau un caracter clar pro-românesc pentru că, fiind „fii
ai României întregite, crescuţi şi educaţi în spiritul tradiţiilor neamului românesc, aceşti
tineri basarabeni nu au putut şi nici nu au dorit să accepte alt mod de viaţă, un alt regim
social, colectivizarea, deportările în masă, represiunile, foametea, pentru ei era o mare
nenorocire să trăieşti într-o altă ţară decât acea a strămoşilor tăi”807.
La sfârşitul anului 1951 şi începutul anului următor, datorită şi faptului că Leonid
Brejnev, noul prim secretar al Partidului Comunist din Moldova s-a dovedit mai
necruţător faţă de elementele antisovietice808 în comparaţie cu predecesorul său,
transnistreanul N. Coval, toate organizaţiile antisovietice din republică au fost
lichidate809, membrii acestora obţinând termene de detenţie de 25 de ani, de regulă.
Pentru comparaţie, rezistenţa armată în Ucraina occidentală şi republicile baltice, alte
teritorii achiziţionate după cel de-al doilea război mondial, a durat până în anul 1952810,
ceea ce sugerează că lichidarea organizaţiilor antisovietice din Moldova a coincis
aproximativ cu lichidarea organizaţiilor ostile puterii comuniste din întreaga Uniune
Sovietică, probabil, conform unui plan de sincronizare la nivel unional.
Moartea lui Stalin în martie 1953 şi, mai ales, raportul secret a lui Hruşciov din
februarie 1956 despre „cultul personalităţii şi consecinţele sale” – deşi considerat secret, a
fost cunoscut şi discutat de basarabenii de rând, după cum demonstrează documentele de
arhivă. Acest lucru a determinat o revigorare a tendinţelor antisovietice. Faptul că
teroarea abuzivă a fost condamnată de însuşi liderul Uniunii Sovietice a surprins chiar
organele de securitate ale statului care, de teama de a nu fi învinuiţi de stalinism, se
limitau, la un moment dat, doar la consemnarea manifestărilor sau declaraţiilor ostile
puterii sovietice811. În decembrie 1956, situaţia devine destul de alarmantă pentru
Moscova, aşa încât Comitetul Central al Partidului Comunist al URSS adoptă o rezoluţie

întitulată Despre intensificarea activităţilor politice ale organizaţiilor de partid printre
mase şi combaterea manifestaţiilor antisovietice, a elementelor duşmănoase, trimisă
comitetelor republicane de partid812. Manifestările mai mult sau mai puţin deschise
împotriva puterii sovietice au fost impulsionată şi de evenimentele din Ungaria din
toamna anului 1956 despre care populaţia locală era informată prin intermediul posturilor
de radio străine. Există numeroase documente de arhivă ce demonstrează că fenomenul
ascultării posturilor de radio străine a luat proporţii alarmante pentru regim. Astfel, N.
Dudnik, secretarul comitetului orăşenesc de partid Bender, anunţă Chişinăul în ianuarie
1957 că populaţia ascultă frecvent transmisiunile posturilor de radio „Vocea Americii” şi
„BBC”, ceea ce are o influenţă negativă asupra formării conştiinţei comuniste în rândurile
intelectualilor, în special ale tineretului813. Responsabilul de propagandă din raionul
Brătuşeni scria, la rândul său, că „unii colhoznici ascultă emisiunile „Vocii Americii”,
814
„Europei Libere” etc şi transmit informaţiile tovarăşilor” . Din Comrat, secretarul
comitetului raional de partid, un anume Mihailov, scria Comitetului Central republican în
ianuarie 1957 că „populaţia găgăuză ascultă emisiunile în limbă turcă ale postului de
radio „Vocea Americii”, precum şi alte emisiuni ale posturilor de radio din Turcia”815.
Felul în care erau ascultate uneori emisiunile posturilor străine sfida autorităţile locale: în
sate, cine dispunea de un aparat radio, îl scotea afară, dădea sunetul la maxim, aşa încât
să audă şi vecinii care nu aveau un aparat propriu816. Fenomenul ascultării posturilor de
radio străine a căpătat un caracter de masă, mai ales datorită faptului că deja în 1956 în
RSSM existau nu mai puţin de 49 923 de aparate de radio, dintre care 19 400 în
localităţile rurale817.
Există şi după anul 1956 numeroase manifestări spontane îndreptate împotriva
regimului sovietic. Spre exemplu, iniţiativa congresului al III-lea al Uniunii Scriitorilor
din Moldova din 14-15 octombrie 1965 de a reveni la alfabetul latin este calificată de
Ivan Bodiul, prim secretar al PCM, drept o acţiune antisovietică, care ar ştirbi din
prietenia popoarelor. Principalii susţinători ai ideii – Gheorghe Malarciuc, Aureliu
Busuioc, Ion Druţă şi Mihai Cimpoi – sunt condamnaţi să-şi facă autocritică şi iertaţi,
întrucât li se recunosc meritele pe plan profesional818. În 1965, studentul Mihai Moroşan
de la politehnica din Chişinău a fost acuzat de naţionalism; în 1966, Gheorghe Moroziuc
a arborat tricolorul pe coşul fabricii de zahăr din Bălţi, fapt pentru care a fost condamnat
la 3 ani lagăr de muncă. În 1967, fiind învinuiţi de activitate de propagandă în rândurile
studenţilor şi intelectualilor a ideii de reunire a Basarabiei şi Nordului Bucovinei cu
România, studenţi ai Conservatorului din Chişinău au primit termene de detenţie,
cuprinse între 4 şi 7 ani: Postolache – 7 ani, Cuciureanu şi Cemîrtan – a câte 4 ani fiecare.
De manifestări naţionaliste au fost învinuiţi studenţii Odobescu şi Lilia Neagu, în 1971,
precum şi iniţiatorii mişcării studenţeşti din anii ’60 de la Institutul de Arte din
Chişinău819. Lingvistul Ion Vasilenco, pentru faptul că s-a pronunţat insistent şi cu
vehemenţă pentru unitatea lingvistică moldo-română şi revenirea la alfabetul latin a fost
internat într-un penitenciar. Cazul lui Vasilenco sugerează intenţia autorităţilor sovietice
de a inculca teamă în rândurile intelectualilor care sprijineau asemenea convingeri.
Gheorghe David a fost internat în plină Perestroikă, în 1989, într-un spital psihiatric din
Dnepropetrovsk820. Alte manifestări naţionale ale basarabenilor, cu o semnificaţie
deosebită în epocă, deşi mult mai palide în comparaţie cu cele din alte republici unionale,
a fost întemeierea în 1969821 a organizaţiei „Frontul Naţional Patriotic”, deconspirată în

1970. Creată la iniţiativa lui Alexandru Usatiuc şi Gheorghe Ghimpu, organizaţia îşi
propusese obiectivul de unire a RSSM cu România, invocând faptul că atât România, cât
şi Uniunea Sovietică erau state socialiste. După ce Usatiuc i-a prezentat personal unui
consilier de-a lui Ceauşescu la Bucureşti în iunie 1970 o scrisoare în acest sens, în luna
următoare principalii membri ai organizaţiei822 au fost arestaţi şi au primit termene de
detenţie cuprinse între 4 şi 9 ani823. Mai târziu, în 1995, unul dintre principalii ei membri
a recunoscut că organizaţia nu avea un scop declarat anticomunist, adică revendicările
naţionale au fost preconizate a fi realizate în cadrul sistemului comunist. Astfel,
Alexandru Usatiuc a mărturisit că în hotărârea organizaţiei din 1969 “se vorbea despre
reunirea cu România, de limba de stat – limba română – de tricolor cu o panglică neagră
de-a lungul culorilor până se va efectua Reîntregirea. Am apărat grafia latină, imnul şi
stema. Toate acestea însă nu puteau avea prea mare ecou aici, în Basarabia, pe atunci
foarte sovietică”824 (s.n.). Se presupune că membrii grupului Usatiuc au fost predaţi
KGB-ului de către Securitate, la ordinul lui Ceauşescu, care primise o scrisoare de la
Usatiuc.
Au existat şi proteste vehemente ale studenţilor şi profesorilor din Chişinău în1972 în
legătură cu decizia autorităţilor municipale de a muta monumentul lui Ştefan cel Mare cu
câţiva metri în spate pentru că piaţa Victoriei din capitala Basarabiei trebuia „dominată”
de monumentul lui Lenin, nu de cel al unui erou-simbol naţional al moldovenilor, în
particular, şi al românilor, în ansamblu.
Reabilitarea victimelor
Unele familii au protestat imediat împotriva deportărilor, au trimis scrisori unor
instanţe superioare şi, cele mai norocoase, au obţinut câştig de cauză. În principal, este
vorba de familiile deportate în 1949 care au demonstrat că aveau un membru al lor în
Armata Roşie. Spre mijlocul anului 1952, numărul familiilor reabilitate astfel s-a ridicat
la 87, în total 447 persoane. Reabilitarea în masă a victimelor represiunilor staliniste a
început după anul 1956, când a avut loc Congresul al 20-lea al PCUS la care Hruşciov a
prezentat faimosul său raport despre cultul personalităţii şi consecinţele acestuia. Mai
exact, drept urmare a Ucazului Sovietului Suprem al URSS din 19 martie 1958, au fost
anulate restricţiile privind locul de trai al deportaţilor şi au fost eliberate de sub
supravegherea miliţiei câteva categorii de „strămutaţi”, însă fără ca aceştia să fie
reabilitaţi. Reabilitarea presupunea anumite obligaţii juridice ale autorităţilor sovietice
faţă de deportaţi, inclusiv retrocedarea averilor confiscate, ceea ce explică rezerva
ucazului amintit mai sus. În acelaşi timp, pentru revenirea la locurile natale era nevoie şi
de permisiunea autorităţilor de la Chişinău. În perioada 1958-1963, acestea au acordat
„unda verde” doar pentru 2033 familii825, dar nu se ştie exact numărul celor care li s-a
refuzat acest drept.
Mulţi dintre cei deportaţi au murit în timpul deplasării, din cauza condiţiilor inumane
de transport. Alţii şi-au pierdut viaţa în „siberii de ghiaţă”, pentru a invoca o expresie
utilizată de intelectualii de la Chişinău în perioada Perestroikăi. Nu se ştie încă până
astăzi numărul celor care au supravieţuit. S-au publicat unele memorii ale
supravieţuitorilor826, precum şi o „carte a memoriei” victimelor totalitarismului

comunist827. Cele patru volume ale colecţiei „cartea memoriei” constituie o sursă
importantă pentru cercetarea problemei, chiar dacă de multe ori datele publicate nu sunt
complete, lipsind informaţii fie despre originea socială a victimelor, iar cea etnică putând
fi doar dedusă după numele de familie. Pe de altă parte, unii basarabeni nu s-au mai întors
niciodată acasă pentru că nu credeau că li se va face dreptate (în ceea ce priveşte
restituirea imobilelor, a utilajului agricol etc.), preferând să rămână pentru totdeauna
acolo unde soarta i-a „strămutat”828. Reabilitarea adevărată a continuat în timpul
Perestroikăi. La 10 aprilie 1989, Consiliul de miniştri de la Chişinău şi-a anulat decizia sa
din 28 iunie 1949 potrivit căreia au fost deportaţi „familii de culaci, foşti moşieri şi mari
comercianţi”829. Dar procesul nu s-a încheiat definitiv nici până astăzi. În 2005, în
parlamentul Republicii Moldova a fost propus un proiect de lege care are drept scop
reabilitarea tuturor victimelor regimului sovietic – iniţiatorul acestui proiect de lege fiind
deputatul Anatol Ţaranu, istoric de meserie. Acest proiect prevede restituirea
proprietăţilor pierdute sau plata unei recompense financiare tuturor victimelor careu au
suferit represiunea pe nedrept. Legea din 1992 cu privire la recompensarea victimelor
represiunilor staliniste prevedea o recompensă mizerabilă, de 200 lei moldoveneşti de
persoană (cca. 16 $)830.
În 2006, săptămânanul „Jurnal de Chişinău” a lansat o discuţie publică de amploare
cu privire la adoptarea unei legi a lustraţiei în Republica Moldova, iniţiativă lansată şi
câţiva ani ma devreme dar care nu a avut un impact asupra societăţii. La rândul său,
ziarele „Timpul” şi „Flux” publică frecvent articole despre soarta victimelor regimului
sovietic, contribuind astfel la perpetuarea memoriei represiunilor comuniste.
Care ar fi numărul total al victimelor regimului sovietic în fosta RSSM? Suferinţa
unei societăţi nu poate fi calculată şi redată doar prin numărul victimelor, dar o estimare
aproximativă se impune, mai ales când anumite categorii sociale, istorici militanţi sau
politicieni nostalgici tind să minimalizeze aploarea represiunilor comuniste. Valeriu
Pasat, care a contribuit poate cel mai mult la elucidarea problemei, estimează numărul
celor deportaţi din Moldova la cca. 60 000 de oameni831. Această estimare ia în vedere
numărul total al celor deportaţi în noaptea de 13 spre 14 iunie 1941, în noaptea de 5 spre
6 iulie 1949, precum şi din 1 aprilie 1951, dar omite, în lipsa probelor documentare
concludente, alte persoane condamnate şi deportate în Kazahstan şi Rusia în afara celor 3
deportări în masă. Elena Postică, coordonatoarea celor patru volume a Cărţii memoriei,
apărută între 1999 şi 2005, estimează numărul celor care au fost condamnaţi din motive
politice de regimul sovietic în ansamblu, nu numai de cel stalinist, la cca. 80 000
persoane832. Autorii Cărţii Negre a Comunismului, citând o scrisoare a ministrului de
interne al URSS către Stalin din 17 februarie 1950, menţionează cifra de 94 792 000
deportaţi din Moldova cu statut de speţpereselenţî (deportaţi cu statut special) în
gulagurile sovietice833. Acest număr pare a fi cel mai aproape de adevăr, întrucât provine
dintr-un document oficial şi se apropie de numărul celor identificaţi deja şi incluşi în
Cartea Memoriei, departe de a fi completă, alte volume urmând a fi publicate. În ceea ce
priveşte foametea din anii 1946-1947, Mihai Gribincea a calculat, pe baza documentelor
de arhivă, numărul celor care au murit la 216 000 persoane834. Unii autori au considerat
printre victime ale regimului comunist şi zecile sau chiar sutele de mii de moldoveni care
au fost recrutaţi pentru muncă la şantierele industriale din alte republici unionale, mai

ales din Rusia835. După părerea noastră, însă, această interpretare este exagerată. Deşi
putem admite că nu toţi cei plecaţi au decis numaidecât din voinţă proprie, nu putem
exclude şi faptul că o parte însemnată a muncitorilor moldoveni au plecat fiind
determinaţi de sărăcie şi îmbiaţi de propaganda oficială în găsirea unui „eldorado
sovietic”. Putem admite, de asemenea, că presiunea autorităţilor sovietice în recrutarea
forţei de muncă pentru Rusia a fost mai puternică sau chiar determinantă în primul an de
ocupaţie sovietică, decât după 1944 şi, respectiv, mai diminuată după 1953.
Prin urmare, dacă excludem chestiunea muncitorii recrutaţi pentru muncă în diferite
întreprinderi ale URSS, numărul victimelor politice ale regimului comunist sovietic din
fosta RSSM, se ridică la peste 300 000 de persoane. Dintre aceştia, cca. 5 000 au fost
executaţi în timpul Marii Terori în RASSM, 216 000 au murit de foamete în anii 19461947, cca. 95 000 erau atestaţi ca deportaţi în gulag la 1950, iar alte câteva mii au fost
condamnaţi pentru „naţionalism” sau alte acţiuni antisovietice, din 1953 până în 1989. În
ceea ce priveşte componenţa etnică a deportaţilor din RSSM, aproape jumătate dintre
aceştia erau români basarabeni, ceea ce constituia în total cca. 45 000 adulţi şi copii în
ianuarie 1953836 sau numai 25 873 adulţi la aceiaşi dată837. Întrucât numărul copiilor
deportaţi în 1949 se ridică la 11 889 din totalul de 35 796838, adică la o treime, şi nu
uităm şi de cei deportaţi în iunie 1941 şi în mod individual după 1944, putem considera
ca valabilă cifra de 45 000 total adulţi şi copii de români basarabeni pentru începutul
anului 1953.
Represiunile sovietice împotriva populaţiei locale din actuala Republică Moldova au
cunoscut mai multe forme, dar ele n-au reuşit să schimbe radical componenţa etnică a
republicii. Deportările de amploare, cu consecinţe tragice pentru un segment important al
societăţii moldoveneşti au avut loc în iunie 1941 şi iunie 1949. Operaţiunea din 1941 a
avut drept scop eliminarea elementelor sociale potenţial duşmănoase puterii sovietice şi a
fost determinată mai ales de iminenţa unui atac german asupra URSS. Pe de altă parte,
deportările din iunie 1949 au avut o anvergură mai mare şi scopul acestora a fost de a
elimina la o scară mai ridicată toate elementele sociale indezirabile mai ales din zonele
rurale, inclusiv „colaboratorii ocupanţilor” din timpul războiului. Ţăranii erau refractari la
ideile comuniste şi ei avut de suferit cel mai mult. Şi, întrucât majoritatea românească era
preponderent una rurală, în proporţie de peste 80%, este evident că represiunile au avut şi
un caracter antiromânesc pronunţat. În acelaşi timp, au suferit în egală măsură
reprezentanţii altor comunităţi etnice din fosta RSSM – ucraineni, ruşi, evrei, găgăuzi,
bulgari etc. Foametea din anii 1946-1947 a fost, de asemenea, o alta metodă principală de
teroare faţă de populaţia locală, care a provocat moartea a peste 200 000 în doar câteva
luni. Dar foametea nu a putut înfrânge spiritul de rezistenţă al ţărănimii, dovadă faptul că
ritmul colectivizării agriculturii rămâne scăzut şi după aceasta. În acelaşi timp, până în
anii 1950-1951 un anumit segment al societăţii basarabene a rezistat, prin diferite forme,
inclusiv cu arma în mână, împotriva regimului sovietic.
După a doua deportare mai ales, cea din 1949, populaţia locală, indiferent de originea
etnică, a preferat să se resemneze în faţa regimului totalitar sovietic. Iluziile cu privire la
o „eliberare” a Basarabiei de către Statele Unite dispar o dată cu înăbuşirea revoluţiei
maghiare anticomuniste din toamna anului 1956839. Astfel, după 1956 nu mai constatăm

acţiuni sau manifestări de masă cu caracter antisovietic sau anticomunist, ci daor la nivel
individual sau grupuri minuscule (Uniunea Scriitorilor, „Frontul Naţional Patriotic”).
Abia în timpul Perestroikăi, societatea basarabeană începe să-şi exprime deschis valorile
şi opiniile sale, inclusiv cu privire la trecutul mai mult sau mai puţin recent şi a
consecinţelor acestuia pentru prezent.
Cazul basarabean aruncă lumină asupra esenţei regimului totalitar sovietic, din
perspectiva că represiunile au un caracter deosebit prin natura, metodele utilizate şi
scopul lor, în comparaţie cu cele comise de alte regimuri totalitare din secolul al XX-lea,
în speţă de cel fascist şi nazist, dar şi faţă de alte regimuri comuniste din Europa Centrală
şi de Est.

Metode de control societal în perioada ceauşistă
Nicolae Ceauşescu, numit secretar general al partidului la moartea lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej, în martie 1965, şi-a întărit rapid autoritatea după accederea la putere. În
1967, el era desemnat şi preşedinte al Consiliului de Stat, cumulînd astfel funcţiile
supreme în partid şi în stat. În acelaşi timp, toţi “baronii” predecesorului, începând cu
Alexandru Drăghici în aprilie 1968, au fost treptat îndepărtaţi de la putere. Prin
reabilitarea unora dintre victimele perioadei staliniste şi implicita acuzare a tuturor celor
ce fuseseră apropiaţi ai lui Gheorghiu-Dej—cu excepţia lui însuşi—pentru crimele
comise sub conducerea acestuia, Ceauşescu şi-a asigurat puterea personală. Lider de
necontestat, înconjurat de o conducere a partidului ce îi era, de voie de nevoie, fidelă şi
parţial întinerită cu oameni devotaţi lui, el a continuat politica “naţională“ a lui
Gheorghiu-Dej, care avea drept scop obţinerea autonomiei PCR faţă de PCUS840.
Actul charismatic care, pentru o perioadă, a legitimat, prin intermediul
naţionalismului afişat, partidul şi a asigurat o reală popularitate lui Ceauşescu atât în
interior, cât şi în exterior, a fost binecunoscutul discurs din 21 august 1968, când acesta a
condamnat invazia din Cehoslovacia de către trupele Pactului de la Varşovia în noaptea
precedentă. Pentru marea majoritate a analiştilor şi a observatorilor, pentru cancelariile
occidentale, ale căror opinii au fost reluate şi amplificate în mass media, acest gest
reprezenta dovada că mult clamata politică de „independenţă” a PCR faţă de PCUS avea
o bază reală. Prin urmare, timp de cel puţin un deceniu, Nicolae Ceauşescu a fost
considerat copilul teribil al blocului sovietic, iar România nu numai o ţară ce îşi căuta
autonomia, ci şi una mai „liberală” decât celelalte ţări din Est. Atunci când, după 1977,
au început să existe din ce în ce mai multe îndoieli asupra acestui “liberalism” (în special
datorită cazurilor evidente de violare a drepturilor omului, din ce în ce mai cunoscute şi
mediatizate în Occident în contextul iniţiat de semnarea Actului final de la Helsinki), s-a
considerat încă destulă vreme că ortodoxia comunismului românesc în interior era preţul
de plătit pentru asigurarea autonomiei faţă de sovietici.
Pentru opinia publică internă, şi mai ales pentru intelectuali, discursul din 21 august
1968 a oferit dovada unei angajări reale a PCR pe calea naţională, pe care mulţi au

considerat-o sinonimă cu democratizarea. În România, tardiva destalinizare începută
odată cu deschiderea porţilor închisorilor în 1962-1964, a fost dublată de o campanie de
derusificare a instituţiilor şi de o deschidere spre Occident, care a culminat cu vizita
preşedintelui Franţei, Charles de Gaulle, în mai 1968. Acest proces a creat un orizont de
aşteptare al populaţiei şi o speranţă în continuarea liberalizării. Condamnarea invaziei în
Cehoslovacia apărea ca o garanţie că schimbarea va continua. În acest context, mulţi
români, tineri sau mai puţin tineri, mulţi intelectuali, chiar unii foşti prizonieri politici, sau înscris în partid. Unii dintre ei credeau sincer că în acest fel servesc idealurile
Primăverii de la Praga, alţii, fie pragmatici, fie naivi, se amăgeau că vor putea reforma
partidul din interior. Pe scurt, tezele naţional-comunismului cu vădite accente
antisovietice erau interpretate, printr-o simplificare uşor de înţeles, ca o garanţie a
democratizării regimului.841 Chiar dacă pentru nişte observatori avizaţi devenise evident
încă din 25 august 1968 că discursul oficial se schimbase substanţial, iar ameninţarea cu
invazia sovietică se dovedise nefondată, majoritatea populaţiei a crezut şi dorit să creadă
că detaşarea lui Ceauşescu faţă de Uniunea Sovietică era reală. Cât îl priveşte pe acesta,
el a uzat şi abuzat până în decembrie 1989 de acelaşi leitmotiv: orice atitudine sau
manifestare care contravenea cât de puţin liniei partidului, fixată de el însuşi, ar fi făcut
jocul sovieticilor, reprezentând prin urmare un pericol pentru ţară.
O societate înregimentată
În realitate, momentul 1968 a marcat nu punctul culminant al deschiderii, ci începutul
unei închideri.842 Scurta perioadă de liberalizare a fost brusc urmată de o reluare brutală a
rigorii ideologice, marcată în special prin creşterea continuă a prezenţei şi a rolului
partidului în toate domeniile vieţii sociale. Până în anii 1980, dominaţia partidului şi a
clanului Ceauşescu asupra societăţii devenise aproape totală şi evident mai puternică
decât în perioada stalinistă. Era incomparabil mai pronunţată şi mai opresivă decât în
celelalte ţări comuniste. În primul rând, organizaţiile care asigurau înregimentarea
populaţiei în toate regimurile comuniste (partid unic, tineret comunist, pionieri, sindicat
unic, consilii populare, etc.) erau mai dezvoltate decât în altă parte. Partidul Comunist
Român (PCR) ajunsese până în decembrie 1989 la mai mult de 3 900 000 de membri
(faţă de 1 500 000 în 1965 la desemnarea lui N. Ceauşescu în funcţia de secretar general)
din aproape 23 000 000 de locuitori, respectiv aproximativ 25% din populaţia adultă şi
33% din populaţia activă.843 Era cel mai numeros partid din estul comunist: efectivele
sale, raportate la populaţia totală, reprezentau dublul celor ale PC din URSS. În special
după 1971, Ceauşescu insistă tot mai mult asupra rolului conducător al partidului în toate
domeniile de activitate, care trebuia asigurat prin intermediul activiştilor. Spre exemplu,
în discursul din cadrul consfătuirii de lucru cu primii secretari şi secretarii cu probleme
organizatorice ai comitetelor judeţene de partid din 21-23 septembrie 1977, el susţinea
că: „Avem un număr mare de organizaţii de partid – aproape 59.000 – la care se adaugă
comitetele de partid comunale, orăşeneşti, municipale, judeţene, care asigură cuprinderea
în bune condiţii a întregii activităţi. Se poate aprecia că structura organizatorică, repartiţia
forţelor partidului corespund realităţilor ţării noastre, asigură cadrul necesar afirmării
rolului conducător al partidului în toate sectoarele de activitate. (… ) Toate acestea au
făcut ca organizaţiile de partid, … întregul nostru partid să-şi poată îndeplini misiunea de
organizare şi unire a eforturilor tuturor oamenilor muncii … ”844

Ca rezultat al acestei politici, numărul activiştilor a crescut constant de-a lungul
perioadei ceauşiste.845 Revenind cu fermitate la tradiţia leninisto-stalinistă, Ceauşescu a
insistat asupra ideii potrivit căreia partidul trebuia organizat ca o armată încadrată de
permanenţi şi activişti: „Democraţia de partid, dezvoltarea democraţei socialiste în
general sunt strâns legate şi trebuie concepute în strânsă legătură cu creşterea spiritului de
răspundere al fiecăruia, a ordinii şi a disciplinei de partid. Acestea nu numai că nu vin în
contradicţie, dar se condiţionează. (...) Nu se poate concepe democraţia de partid fără
ordine şi disciplină. (…) Este vorba că fiecare, intrând în partidul comunist, devenind
activist al unui partid revoluţionar care-şi propune să transforme lumea, s-a angajat să fie
militant, soldat al acestui partid. … Nimeni nu a fost obligat şi nu este obligat să intre în
partidul comuniştilor! Dar cei care intră în partidul comunist, care devenind activişti,
ofiţeri în acest partid - ca să spun aşa – trebuie să ştie să-şi asume răspunderea, să dea
dovadă de disciplină, de ordine, să acţioneze în conformitate cu sarcinile încredinţate!”846
Înregimentarea populaţiei începea înainte de intrarea în partid. La mijlocul anilor
1970, se ajunsese ca toţi tinerii la împlinirea vârstei de 14 ani să fie înscrişi automat în
Uniunea Tineretului Comunist (UTC). Astfel, până în 1989, UTC a ajuns să depăşească
4.100.000 de tineri. În plus, asociaţiile studenţeşti se aflau tot sub controlul UTC847.
Uniunea Asociaţiilor Studenţilor Comunişti din România (UASCR), denumită astfel în
ciuda faptului că îi reunea obligatoriu pe toţi studenţii, nu numai pe membrii de partid,
avea peste 142.000 de “aderenţi“ în 1988. Între vârsta de 7 şi 14 ani, copiii erau
înregimentaţi în formaţiunile de pionieri, care numărau mai mult de 2.500.000 de membri
până la sfârşitul anilor 1980.848 În fine, absolut tot salariaţii erau în mod automat integraţi
în Uniunea Generală a Sindicatelor din România (UGSR), care ajunsese la peste
7.800.000 de membri.
În afară de cele deja menţionate, proprii oricărui regim comunist, în România au fost
create structuri suplimentare de mobilizare politică şi de control social pentru a include
categorii cât mai largi ale populaţiei în organizaţii subordonate partidului. Astfel, în 1968
s-a hotărât înfiinţarea Frontului Unităţii Socialiste (FUS), care nu s-a realizat efectiv
decât în mai 1974. FUS (devenit în 1980, Frontul Democraţiei şi Unităţii Socialiste), al
cărui preşedinte a fost constant Ceauşescu, reunea sub conducerea partidului „toate
forţele politice şi sociale ale ţării, toate organizaţiile de masă şi civice (inclusiv cele
paisprezece Biserici autorizate), mobilizând tot poporul spre realizarea politicii interne şi
externe ale partidului şi statului…”849. De asemenea, s-a coborât vârsta de la care începea
înregimentarea politică şi îndoctrinarea ideologică a „fiilor patriei”. Creată experimental
în 1976, organizaţia Şoimii Patriei s-a constituit definitiv în septembrie 1977 pentru a
cuprinde în mod obligatoriu pe toţi copiii între 4 şi 7 ani. Până în 1989, organizaţia a
ajuns la peste 1.500.000 de membri.850 În acest mod, românii de toate vârstele – copii,
tineri, adulţi, pensionari – erau înrolaţi cu forţa într-una sau mai multe organizaţii, strict
controlate de autorităţi. Bineînţeles, „adeziunea” lor masivă nu reflecta în nici un fel
convingerile personale ale membrilor sau forţa reală a organizaţiilor. Refuzul de a deveni
membru echivala cu renunţarea la orice promovare şi atragea după sine clasarea ca
element „antisocial” (spre exemplu, era practic imposibil să fii promovat maistru, să
urmezi studii superioare în domeniile ştiinţelor sociale sau, mai mult, să te înscrii pentru a
pregăti un doctorat, dacă nu erai membru al UTC sau al partidului). Nu este mai puţin

adevărat că această “adeziune”, chiar atunci cînd era formală, un gest oportunist golit de
conţinut, constituia totuşi primul pas într-un angrenaj care, din acceptare în acceptare, din
supunere în supunere, sfîrşea prin a determina un anumit profil moral.
În paralel, începînd cu sfîrşitul anilor 1960, dar mai ales după Congresul al XI-lea al
partidului din 1974, au apărut o serie de organizaţii „de mase şi obşteşti”, constant
remaniate şi reorganizate în perioadele următoare. În principiu dublu subordonate –
partidului şi statului – aceste organizaţii goleau în realitate de substanţă rolul statului în
favoarea partidului, şi în special al lui Ceauşescu şi a clanului său.851 În acest sens, pe
măsură ce noi organizaţii erau create, Ceauşescu acumula tot mai multe funcţii pe linie de
partid şi de stat, concentrînd în mîinile sale prerogative enorme. Să amintim, de exmplu,
faptul că secretarul general al partidului era, de asemenea, preşedintele Consiliului
Naţional al Oamenilor Muncii, al Consiliului Naţional al Agriculturii, al Consiliului
Suprem al Dezvoltării Economice şi Sociale (căruia i-a fost apoi subordonat Comitetul de
Stat al Planificării), al Consiliului de Apărare al Republicii Socialiste România. Consiliul
Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie (devenit, în noiembrie 1985, Consiliul Naţional
pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Învaţământ) care supraveghea ansamblul activităţilor de
cercetare din ministere, academii şi institute în vederea aplicării “juste” a directivelor
partidului în aceste domenii, era condus începând cu 1979 de Elena Ceauşescu.852 Soţia
secretarului general, numărul doi în partid după Ceauşescu, conducea în acelaşi timp
Comitetul Naţional „Oamenii de Ştiinţă şi Pacea” din 1981, Consiliul Central pentru
Tipizare, Standardizare, Normare şi Calitate, din 1984, Comisia centrală pentru
organizarea proceselor de producţie şi valorificarea superioară a materiilor prime şi
materialelor din 1988. În 1982, ea devenea şi vicepreşedinte al Consiliului Suprem al
Dezvoltării Economice şi Sociale, iar din 1988, prim-vicepreşedinte al Consiliului
Naţional al Oamenilor Muncii.853 Pe scurt, procesul de concentrare a puterilor de decizie
şi cel al multiplicării mecanismelor de control se suprapuneau.
Controlul conştiinţelor
În iulie 1971, Ceauşescu a anunţat noi măsuri pentru “îmbunătăţirea activităţii
politico-ideologice”, rămase în istoria comunismului românesc sub numele de tezele din
iulie, denumire ce aduce aminte de tezele leninste din aprilie. Tezele ceauşiste
reprezentau un nou ghid pentru toate producţiile culturale din România.854 Din punct de
vedere ideologic, tezele au fost mai degrabă dogmatice decît novatoare: noţiuni demult
abandonate în restul lagărului comunist, precum realismul socialist, erau readuse în
actualiate de Ceauşescu, care punea astfel capăt tuturor iluziilor de liberalizare a vieţii
culturale, întreţinute în perioada de început a conducerii sale. Subliniind rolul conducător
pe care trebuia să-l joace partidul în toate domeniile, secretarul general a lansat un atac
neaşteptat împotriva celor care încercau să menţină cultura română conectată la curentele
artistice, modele culturale şi tendinţle novatoare din Occident.855 Cu alte cuvinte,
intelectualii români trebuiau să se inspire exclusiv din surse autohtone, mai precis din
realităţile României socialiste. Consecinţa implicită: după o scurtă perioadă în care
fuseseră reluate legăturile fireşti cu Occidentul, cultura română era condamnată de
regimul comunist—a doua oară după rusificarea forţată din anii stalinismului—să se
dezvolte în completă izolare faţă de orice influenţă de dincolo de Cortina de Fier. Pe

scurt, tezele din iulie au constituit începutul re-stalinizării culturii române prin
întreruperea timidei încercari din anii ’60 de a relua ambiţia generaţiei paşoptiste de a
produce o cultură naţională în sincronism cu Occidentul, şi, implicit, demnă de a sta
alături de celelalte culturi europene.856
În vîltoarea “revoluţiei culturale” à la roumaine din iulie 1971, a fost înfiinţat şi
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste (CCES), care avea misiunea de a „dirija şi
orienta orice activitate cultural-educativă” a ţării. CCES a fost un organism dublu
subordonat partidului şi statului, respectiv CC al PCR şi Consiliului de Miniştri. Din
1977, i-au fost conferite atribuţii mult mai importante, el devenind organismul care
practic controla activitatea „tuturor instituţiilor cultural-educative de la oraşe şi sate,
indiferent de subordonare, a uniunilor şi asociaţiilor de creatori”, colaborînd cu
organizaţiile de partid din cadrul respectivelor instituţii „în scopul asigurării îndeplinirii
politicii culturale a partidului”. În plus, CCES avea ca sarcină “avizarea repertoriilor
instituţiilor teatrale şi muzicale, a tematicii muzeelor, a planurilor editoriale şi tirajelor
cărţilor, a producţiei şi difuzării filmelor“ pentru “instaurarea unei ordini şi discipline
severe în organizarea de spectacole şi concerte în ţară.” Conform decretului pentru
organizarea şi funcţionarea CCES, adoptat de CPEx la 11 octombrie 1977, acest
organism controla, de asemenea, şi toate publicaţiile din România. După aparenta
desfiinţare oficială a cenzurii, respectiv încetarea activităţii Comitetului pentru Presă şi
Tipărituri, CCES a fost restructurat astfel încît să preia şi o parte din vechile atribuţii ale
cenzurii.857 CCES era responsabil pentru conţinutul presei, cărţilor, altor publicaţii
apărute în ţară, pentru importul oficial de cărţi, filme, discuri, precum şi de controlul
introducerii unor asemenea produse culturale din străinătate de către persoane private. Pe
scurt, cultura era redusă la dimensiunea ideologico-educativă, direcţionată „în scopul
formării şi dezvoltării conştiinţei socialiste a maselor, îndrumarea unitară a tuturor
aşezămintelor de cultură.”858
În ceea ce priveşte cenzura, ca urmare a hotărîrii CC de desfiinţare a Comitetului
pentru Presă şi Tipărituri, s-a procedat la împărţirea atribuţiilor în două direcţii.
Răspunderea pentru conţinutul politic şi ideologic a fost delegată la nivel instituţional
prin constiturea unor comisii speciale în Radioteleviziune şi colegii de redacţie în presă,
formate din activişti de partid şi reprezentanţi ai conducerii instituţiei. Aceste noi
organisme deveneau responsabile pentru „conţinutul politic şi ideologic” al publicaţiilor,
emisiunilor, spectacolelor, filmelor, etc.859 În al doilea rînd, Ceauşescu personal decide că
un organism central care să supravegheze întreaga activitate a acestor comisii şi comitete
era în continuare absolut necesar, atribuindu-i CCES acest rol. Argumentul lui Ceauşescu
pentru necesitatea menţinerii unui control strict şi centralizat al publicaţiilor semăna cu o
descriere de tip orwellian a funcţionării cenzurii: „Nu putem lăsa această activitate chiar
aşa la voia întîmplării–aprecia acesta.—Libertate, libertate, dar în toată lumea există un
control asupra tuturor publicaţiilor. Există un minister al informaţiilor, în toată lumea,
care dă autorizaţii, suspendă un ziar care a greşit sau îl dă în judecată. Nu înseamnă că nu
te mai trage nimeni la răspundere. Trebuie să fie un organ de stat investit cu asemenea
atribuţii.”860 În plus, CCES era abilitat să ia măsuri dacă se constata că presa a fost
folosită în „scopuri potrivnice orîndurii socialiste, ordinii de drept statornicite prin
Constituţie şi celelalte legi”, printre care legea secretului de stat din 1971.861 „Am stabilit

să introducem anumite prevederi practicate în toată lumea—relua Ceauşescu aceeaşi
idee—: dreptul de a opri o publicaţie, de a o suspenda. Democraţia nu trebuie înţeleasă
denaturat.”862
Tot din 1977, CCES era dotat şi cu o importantă structură permanentă: Cîntarea
României, prin acelaşi decret de reorganizare menţionat mai sus. Deja în anul anterior
fusese experimentată prima ediţie a festivalului, iar după succesul acestei prime ediţii,
CPEx a decis relansarea lui, pentru ca apoi să îl permanentizeze sub egida CCES.
Cîntarea României era definită ca un “festival al educaţiei şi culturii socialiste…, amplă
manifestare educativă, politico-ideologică, cultural artistică de creaţie şi interpretare,
menită să îmbogăţească şi să diversifice viaţa spirituală a ţării, să sporească aportul
geniului creator al poporului român la patrimoniul cultural naţional şi universal.”863
Implicaţia directă era că orice creaţie artistică, dar şi tehnică, orice manifestare culturală,
spectacol de amatori sau folcloric, reprezentaţie teatrală, etc. trebuiau să obţină aprobarea
„activiştilor” responsabili cu Cîntarea României, prezenţi în fiecare întreprindere şi în
fiecare sat. Principiul care reglementa activitatea acestor paznici ai “culturii socialiste”
era acelaşi cu cel enunţat în tezele din iulie 1971 şi reactualizat cu ocazia Conferinţei de
la Mangalia din august 1983 consacrată “problemelor muncii de organizare şi politicoeducative”864, ulterior repetat fără încetare în discursurile cu conţinut ideologic865: nu
poate exista creaţie artistică sau culturală lipsită de mesaj “revoluţionar”. Fiecare operă,
fiecare eveniment cultural, ansamblul activităţilor editoriale, învăţământul literar sau
artisctic erau subordonate imperativelor propagandei, orice manifestare de acest tip
concurînd în mod necesar la crearea “omului nou”. Dacă unii scriitori sau artişti
consacraţi se mai puteau sustrage constrîngerilor Cîntării României, debutanţii aveau
puţine şanse de a-şi vedea publicate textele sau de a-şi expune operele, fără să se
conformeze directivelor puterii şi să-şi aducă tributul cultului personalităţii lui
Ceauşescu. Amatorismul cel mai servil şi mai mediocru era încurajat în detrimentul
profesionalismului şi talentului.
La rîndul lui, CCES era sub controlul Comisiei ideologice a CC, ale cărei atribuţii au
fost precizate în acest sens în noul „Regulament privind organizarea şi funcţionarea
Comisiilor pe probleme, a Secţiilor CC şi Colegiului Central de Partid”, aprobat în
Plenara CC din 26-27 octombrie 1977. Această comisie trebuia să „analizeze şi
controleze” modul în care CCES îşi îndeplineşte sarcinile stabilite prin hotărîrile
partidului, dublînd practic atribuţiile acestuia legate de supravegherea planurilor
editoriale, inclusiv al traducerilor, al producţiei interne de filme şi de import de filme, al
repertoriului instituţiilor teatrale şi muzicale, al aniversărilor şi comemorărilor, al
programului de restaurare a monumentelor istorice; de organizarea festivalului Cîntarea
României; de controlarea presei, a Radioteleviziunii şi a uniunilor de creaţie. Astfel, prin
intermediul Comisiei ideologice, care avea obligaţia de a prezenta periodic rapoarte
privind toate aceste aspecte şi a le supune aprobării conducerii superioare a partidului, se
exercita un control ultracentralizat al culturii, Ceauşescu personal avînd ultimul cuvînt.866
Obiectivul vizat era, desigur, modelarea conştiinţelor astfel încît să corespundă profilului
idelogic al „omului nou”. În acest sens, controlul educaţiei începea de la vîrstele
preşcolare, odată cu înregimentarea în organizaţia şoimilor patriei.867

Pe termen lung, această politică culturală iniţiată de tezele din iulie a avut consecinţe
extrem de grave datorită faptului că, dincolo de retorica de inspiraţie stalinistă, ea a fost
acompaniată de un control extrem de strict asupra circulaţiei informaţiei de orice fel
dinspre Occident înspre România. Numărului traducerilor a scăzut simţitor, în timp ce din
ce în ce mai puţine opere, reviste, jurnale, filme occidentale ajung în România: chiar şi
cele care provin din ţările comuniste sunt selecţionate cu grijă, respectiv cenzurate.868 La
intrarea în ţară erau confiscate toate cărţile sau publicaţiile ce puteau stîrni fie şi cea mai
mică suspiciune. Toate aceste măsuri au fost combinate cu limitarea circulaţiei
persoanelor peste Cortina de Fier şi chiar condiţionarea plecărilor în străinătate de
colaborarea cu regimul. Această pseudo-cultură “naţională”, care trebuia să fie
“protejată“ de influenţe “nefaste” din exterior, a dus la o auto-izolare crescîndă, pe care
nici măcar Albania nu o mai cunoştea în anii premergători prăbuşirii comunismului. A
fost o politică anticulturală, care prin răsturnarea valorilor a denaturat în profitul
propagandei nevoile şi aspiraţiile reale ale oamenilor, a determinat, prin perversiune,
distorsionarea spiritelor şi o veritabilă suferinţă morală. În final, a constituit, cu siguranţă,
un mijloc suplimentar de control al conştiinţelor.
Mizeria, instrument de control social
Dincolo de mobilizarea politică prin intermediul organizaţiilor de masă şi de
supravegherea strictă a conţinutului ideologic al producţiilor culturale, controlul se
exercita şi prin alte mecanisme care implicau intruziunea în viaţa cotidiană şi menţinerea
unui stări materiale precare a populaţiei. Liberalizarea de la mijlocul anilor 1960
permisese reapariţia unor mici întreprinderi familiale particulare, aşa-zişii mandatari, în
sfera serviciilor, precum restaurante, cofetării, brutării, frizerii, etc., care se adăugau
meseriaşilor particulari încă toleraţi, precum cizmarii, croitorii, etc., formînd un nucleu de
economie privată în domenii în care statul era în mod special deficitar. Această mică oază
de liberalism a început să fie redusă începînd din 1968, sub pretextul unei proaste
gestionări sau a îmbogăţirii ilicite. Procesul de suprimare a oricărei forme neetatizate de
producţie, comerţ sau servicii, s-a radicalizat în 1977. La şedinţa CPEx din 18 februarie,
au fost adoptate o serie de măsuri care anunţau sfîrşitul sistemului mandatarilor şi
limitarea drastică a activităţii meseriaşilor particulari.869
La începutul anilor 1980, au fost luate o serie de noi măsuri pentru a restrînge, pe deo parte, firavul sector nesocializat al economiei (în special în agricultură) şi, pe de altă
parte, pentru a crea o totală dependenţă materială a fiecărui individ faţă de stat. Principiile
“noii revoluţii agrare” au fost enunţate în februarie 1981, eveniment care a prilejuit
convocarea Congresului al II-lea al „oamenilor muncii din agricultură“, primul fiind cel
care celebrase încheierea colectivizării în 1962. Pregătită prin decretele din 10 şi 17
octombrie 1981 relative la raţionalizare şi autoaprovizionare, şi practic lansată la
începutul lui 1982, aşa-zisa „nouă revoluţie agrară“ a antrenat de fapt o nouă
colectivizare. Astfel, era pus în practică un sistem de control al producţiei agricole a
satelor necolectivizate (9,4 % din suprafaţa agricolă, dar numai 4,9 % din cea a
terenurilor arabile) şi a loturilor individuale acordate ţăranilor cooperatori în folosinţă
proprie (6,1% din suprafaţa agricolă). De asemenea, au fost introduse livrările obligatorii
către fondul de stat, în cantităţi şi la preţuri impuse, prin care se revenea la mecanismul

“cotelor”, suprimate în 1956.870 Ultima etapă a acestui asalt împotriva ţărănimii a fost
programul de sistematizare a satelor, asupra căruia vom reveni ulterior, pus în aplicare pe
întreg ansamblul teritoriului după 3 martie 1988. Dacă acest program ar fi fost dus pînă la
capăt am fi asistat la trecerea cvasitotalităţii pămînturilor în regimul gestiunii colective,
cu preţul distrugerii satelor necolectivizate şi al reducerii drastice a suprafeţei loturilor în
proprietate individuală, dacă nu chair la suprimarea lor pur şi simplu. Agricultura română
ar fi fost astfel în întregime colectivizată, iar toţi ţăranii trasformaţi în muncitori agricoli.
“Noua revoluţie agrară” s-a înscris într-un ansamblu mai larg de măsuri care, de la
începutul anilor ’80, a împins România spre o adevărată economie de război. Sectoare
esenţiale ale economiei au fost trecute sub responsabilitatea directă a militarilor:
transporturile şi telecomunicaţiile, principalele porturi, şantiere naţionale, minele şi, din
1985, energia.871 Un decret din decembrie 1981 asupra “întăririi ordinii şi a disciplinei
muncii” mergea pîna la prevederea de pedepse cu închisoarea pentru greşeli comise în
timpul orelor de muncă.872 În 1983, prin generalizarea “acordului global”, venitul minim
garantat pentru toate categoriile de salariaţi a fost suprimat şi înlocuit cu o remunerare în
funcţie de randament. Nerealizarea normelor planificate avea drept consecinţă o scădere a
salariului, chiar şi în cazul în care cauzele nu erau imputabile muncitorului (epuizarea
stocului, pană de electricitate, etc.).873 Dacă nici una dintre aceste măsuri nu a contribuit
realmente la ameliorarea productivităţii – obiectivul proclamat oficial –, ele au mărit în
schimb ponderea arbitrariului şi a insecurităţii în raporturile de muncă.
Aplicarea “acordului global,” care a provocat o scădere importantă şi imprevizibilă a
veniturilor, intervinea într-un moment în care preţurile explodaseră (creştere de mai mult
de 35% în medie pentru 220 de produse alimentare în 1982; creştere a preţului
electricităţii şi al gazului metan domestic cu 300% între 1982-1987) şi în care penuriile
care îşi făcuseră apariţia la sfîrşitul anilor 1970 devin endemice. Deja din 1977, se pune
problema valorificării „superioare” a cărnii prin folosirea subproduselor—precum sînge,
şorici, zgîrciuri, catilagii, pentru fabricarea în combinaţie cu făină de soia a unor
preparate alimentare.874 Această măsură se află la originea binecunoscutului „salam cu
soia” din perioada anii 1980.875 Tot în această perioadă apar pe piaţă şi produse precum
„tacîmurile” (capătul aripilor de pui, împreună cu ghearele) sau aşa-numiţii „adidaşi”
(picioarele de porc). Această criză—instituţionalizată prin decretele mai sus menţionate
asupra raţionalizării din 10 şi 17 octombrie 1981 şi mai ales prin “programul privind
alimentarea ştiinţifică a populaţiei” din 1982876, care îi conferea un caracter de
permanenţă—se traducea prin raţionalizarea produselor de bază: pîine, făină, carne,
zahăr, ulei, ouă, lapte. Chiar astfel raţionalizate, produsele alimentare erau deseori de
negăsit, ceea ce a exacerbat fenomenul cozilor.877
La toate acestea se adăugau, din 1982, întreruperile de electricitate şi gaz din ce în ce
mai frecvente şi anarhice. Consumul casnic era supus unor restricţii draconice (spre
exemplu, încălzirea în timpul iernii era limitată la maximum 14 grade). De asemenea,
starea mizeră a locuinţelor şi a transporturilor în comun prin lipsa întreţinerii şi prin
uzură, precum şi situaţia ecologică alarmantă878 contribuiau la deterioarea calităţii vieţii.
Toate aceste elemente au dus – ca şi absenţa, devenită cronică, a săpunului, detergenţilor
şi medicamentelor – la degradarea rapidă a stării de sănătate, la apariţia anumitor boli ale

mizeriei, la scăderea – din 1980 – a speranţei de viaţă. Mortalitatea generală şi în special
mortalitatea infantilă deveniseră atît de ridicate încît, în ciuda măsurilor poliţieneşti
adoptate în 1984-1985 cu scopul de a spori rata natalităţii879, sporul natural înregistrat în
1988 (108.000 pentru o populaţie de aproape 23.000.000 de locuitori) era inferior celui
din 1966, ultimul an în care avortul era încă legal (116.000 pentru o populaţie de numai
19.000.000 de locuitori).880
Însă criza economică nu este suficientă pentru a explica sacrificiile impuse populaţiei.
Puterea se lăuda, an dupa an, cu obţinerea unor recolte record. Chiar dacă datele furnizate
erau în mod evident umflate, producţia agricolă reală ar fi putut totuşi să asigure în
acelaşi timp şi o aprovizionare decentă şi exporturi substanţiale. Exporturile de produse
agricole nu serveau decît parţial rambursării accelerate a datoriei externe în devize, decise
în mod unilateral în 1981 de Ceauşescu – pretext oficial al politicii de austeritate. Ele
erau mai ales necesare pentru menţinerea dogmatică a unei strategii economice de tip
stalinist (prioritate absolută acordată industriei grele, oricare ar fi preţul). În principal
destinate Uniunii Sovietice881, şi într-o măsură mai mică ţărilor din Orientul Mijlociu,
exporturile de alimente serveau în primul rînd la obţinerea de materii prime şi
combustibili (minereu de fier, petrol, gaz, etc.) indispensabili funcţionării unei industrii
siderurgice şi petrochimice supradimensionate şi energofage.882 În plus, toate resursele şi
energiile încă disponibile erau mobilizate pentru realizarea unor proiecte faraonice,
ruinătoare din toate punctele de vedere, precum Canalul Dunăre-Marea Neagră, asanarea
Deltei Dunării pentru a o “reda agriculturii”, Canalul Bucureşti-Dunăre, „sistematizarea”
centrelor istorice ale oraşelor.883 La fel ca în perioada stalinistă, decizia de a iniţia
asemenea proiecte nu a fost luată numai din considerente economice, majoritatea chiar
dovedindu-se fie o proastă investiţie financiară, fie o catastrofă ecologică de proporţii.
Raţiunea înfiinţării unor asemenea şantiere era mai mult de natură politică: dacă lucrările
la Canalul Dunăre-Marea Neagră au fost deschise la sugestia sovieticilor pentru a servi
drept lagăr de muncă forţată pentru prizonierii politici din anii 1950, reluarea acestora de
către Ceauşescu a fost făcută şi în scopul intorducerii de noi metode de control şi
constrîngere a populaţiei.884 Pe aceste şantiere lucrau persoane condamnate la
“reeducarea prin muncă”, multe dintre ele, de fapt, pe motive politice, sau soldaţii
repartizaţi în batalionale de muncă. În general, însă, diverse categorii sociale—începînd
de la elevi şi studenţi aflaţi în timpul anului şcolar, militari în termen, şi pînă la salariaţi
scoşi din producţie—erau obligate să presteze pentru regim o muncă aşa-zis „voluntară“
în locul activităţilor lor normale şi în condiţii extrem de mizere.885 Spre exemplu, planul
de „muncă patriotică” al UTC pe 1977 prevedea realizarea de îmbunătăţiri funciare pe
20.000 hectare, împăduriri pe 7000 de hectare, colectarea a 12.000 tone deşeuri metalice,
5.000 tone hîrtie.886 Mobilizarea tineretului la asemenea activităţi s-a intensificat în anii
următori, programul UTC privind realizarea unor „obiective şi lucrări de investiţii”
pentru 1979 estima o valoare totală a acestora de 1,17 miliarde lei, care urma a fi
asigurată prin participarea a 30.000 de tineri calificaţi şi necalificaţi, precum şi a 35.000
de elevi şi studenţi.887 În sfîrşit, numai realizarea lucrărilor la Casa Republicii (după 1989
devenită Casa Poporului) în faza finală a regimului, cu începere de la 1 septembrie 1987,
a necesitat nu mai puţin de 14.525 de muncitori recrutaţi prin diverse instituţii, mai ales
prin Trustul „Carpaţi” şi patru ministere. Cu toţii erau consideraţi personal militarizat,
lucrînd în acord global sub conducerea Ministerului Apărării Naţionale, prin UM

02523.888 Această practică de mobilizare “voluntară” în scopul îndeplinirii planului
economic a fost folosită extensiv şi în agricultură, unde se ajunsese ca recoltele să fie
strînse mai mult cu elevi, studenţi, militari, decît cu ţărani. În anii 1980, această practică a
fost extinsă şi la alte tipuri de activităţi, precum aşa numita „muncă patriotică” pentru
păstrarea curăţeniei şi înfrumuseţarea oraşului, obligatorie pentru toţi.
Pe scurt, adevăratul motiv al mizeriei impuse poporului român nu era de ordin
economic, ci politic: era o armă de control social. Românii, în imensa lor majoritate,
trăiau în permanenţă cu teama zilei de mîine. Preocuparea de a-şi asigura satisfacerea
nevoilor celor mai elementare (hrană, îmbrăcăminte, sănătate, căldură, transport, etc.) le
acapara tot timpul liber şi toată energia. Această luptă cotidiană pentru supravieţuire pe
care fiecare o ducea pentru sine şi pentru familia lui, în competiţie cu toţi ceilalţi,
contribuia la alienarea individului şi la atomizarea societăţii. Ea lăsă prea puţin spaţiu
altor aspiraţii şi făcea cvasi-imposibilă organizarea unei rezistenţe comune.
Controlul prin frică
Înregimentării, mizeriei impuse, suferinţei morale, intruziunii puterii pînă în patul
oamenilor, li se adăugau controlul prin frică. Securitatea, omniprezentă, gestiona capitalul
de frică moştenit din lunga perioadă stalinistă românească. În acest moment nu există
estimări ale numărului de ofiţeri şi colaboratori ai Securităţii pentru perioada ceauşistă,
care să fie bazate pe documente de arhivă, cercetările fiind într-un stadiu incipient.889
După Ion Mihai Pacepa, voce autorizată în materie (el a avut grad de general-locotenent
şi funcţia de comandantul-adjunct al Direcţiei de Informaţii Externe din 1972 şi pîna la
fuga sa în Occident în 1978), un român din cincisprezece ar fi fost angajat sau colaborator
apropiat al Securităţii. Aceasta ar fi dispus, în plus, de aproximativ trei milioane de
informatori, mai mult sau mai puţin voluntari, şi de mijloace tehnice impresionante care
permiteau supravegherea oricărui apartament.890 Chiar dacă cifrele avansate de Pacepa
sînt exagerate—şi este de sperat să fie aşa—nu este mai puţin adevărat că fenomenul
delaţiunii instituţionalizate era prezent în mintea fiecărui român.
Acest climat era întreţinut printr-o represiune, mai puţin masivă şi aleatorie ca
altădată, dar mai selectivă şi mai sofisticată: internări în spitale psihiatrice, „dispariţii”,
„accidente” şi morţi suspecte. România a fost singura ţară comunistă europeană în afara
URSS în care a fost atestată utilizarea internărilor psihiatrice ale opozanţilor politici.
Primul care a denunţat această practică a fost doctorul Ion Vianu în 1977, iar primul caz
concret demonstrat în Occident a fost acela al lui Vasile Paraschiv în 1978.891 Aceste
dezvăluiri au provocat serioase reacţii internaţionale (Comitetul francez contra utilizării
psihiatriei în scopuri politice, Amnesty International, etc), ceea ce a dus se pare la
diminuarea cazurilor după 1980. Cu toate că internările cunoscute ale disidenţilor în
spitale psihiatrice au avut loc cu precădere între 1969 şi 1979, această practică a continuat
totuşi pînă în 1989. Cercetari viitoare vor trebui să facă lumină asupra amplorii acestui tip
de represiune şi să stabilească responsabilităţile, inclusiv din rândul personalului
medical892.

Ameninţarea de a deveni victima unuia dintre aceste procedee funcţiona ca un
inhibator la nivelul populaţiei, împiedicîndu-i pe mulţi să-şi manifeste nemulţumirea faţă
de regim. Trebuie subliniat că în anii 1970 şi 1980, nivelul general de represiune, deşi
diminuat faţă de anii 1948-1964, era mai ridicat decît în alte ţări comuniste în aceeaşi
perioadă. Deşi oficial nu mai existau prizonieri politici în România după 1964, în
realitate, zeci de mii de persoane, deţinuţi de „drept comun”, erau arestate din cauza
credinţei lor, pentru tentative de trecere ilegală a frontierei sau pentru “parazitism”, chiar
în ziua următoare concedierii care sancţiona o atitudine considerată neconformă. A
distribui manifeste sau a scrie un text protestatar pe peretele unei fabrici era asimilat unei
acţiuni care atingea „securitatea statului”, pasibilă de zece ani de închisoare.893 Acest
tratament era rezervat anonimilor, care nu beneficiau de potecţie în străinătate. În cazul
disidenţilor cunoscuţi, represiunea era disimulată, aceştia fiind supuşi unui tratament de
“favoare”: izolare, tracasare şi umilinţe cotidiene, presiuni asupra celor apropiaţi, şantaje,
etc., astfel încît mulţi erau împinşi spre emigrare.
În plus, frica era alimentată şi de sentimentul insecurităţii provocat de arbitrariu. În
fiecare moment şi sub orice pretext, românii puteau fi denunţaţi sau acuzaţi, fără a avea
posibilitatea de a se apăra. În 1985, de exemplu, toţi salariaţii au fost obligaţi să semneze
un angajament prin care afirmau că au luat cunoştinţă de existenţa unui decret asupra
secretului de stat (Decretul nr. 408), dar conţinutul acestuia a rămas secret, pentru simplul
motiv că nu a fost niciodată publicat!894 Oamenii erau doar avertizaţi că domeniul de
aplicare a acestui decret este foarte larg şi că el se referă, îndeosebi, la contactele cu
străinii, supuse deja unor reguli foarte restrictive încă din 1974 (de pildă, obligaţia de a
raporta în scris la miliţie în maximum 24 de ore conţinutul oricărei discuţii, chiar
accidentale: o conversaţie pe stradă provocată de simpla căutare a unei adrese). Deja în
administraţii şi în întreprinderi, conversaţiile cu străinii nu se mai puteau desfăşura decît
cu martori de faţă şi numai în birouri desemnate în acest scop. În plus, era recomandată
cu insistenţă evitarea contactelor cu străinii în afara acestui cadru.
Poliţia politică, emanaţie şi principal executant al partidului, dispunea de puteri
discreţionare. Domeniul ei de intervenţie era cvasi-nelimitat: el atingea toate sferele vieţii
sociale şi chiar private. În absenţa statului de drept, Securitatea era cea care decidea în
ultimă instanţă asupra sorţii fiecărui individ: atribuirea unui loc de muncă, locuinţe,
paşaport, promovări sau sancţiuni (inclusiv cele judiciare). Spre exemplu, acestei
instituţii îi revenea privilegiul de a aplica decretul nr. 98/1983, care reactualiza o practică
din anii 1950: fiecare posesor al unei maşini de scris era obligat să o declare la miliţie
pentru a obţine o autorizaţie, ce trebuia reînnoită anual. În plus, la achiziţionarea maşinii
şi apoi la fiecare început de an, precum şi după fiecare reparaţie, trebuia depusă o mostră
de text bătut la maşina respectivă. Astfel, fabricarea de manifeste cu ajutorul maşinii de
scris devenea imposibilă, orice autor prezumptiv fiind uşor de identificat. În plus,
autorizaţia de posesie a unei maşini personale nu era acordată decît după şaizeci de zile,
timp în care deţinătorul era verificat. Conform decretului, nu puteau obţine autorizaţie cei
cu antecedente penale şi cei care prin comportanmentul lor reprezentau „un pericol pentru
ordinea publică ori securitatea statului”.895 Evident, o asemenea verificare nu era făcută
de miliţie, ci de Securitate.

Poliţia secretă avea, de asemenea, printre alte misiuni, şi pe aceea de a furniza şi
gestiona dosarele personale ale fiecărui individ. De la începutul anilor 1980, aceste
dosare au fost îmbogăţite cu date provenite din noi investigaţii, la fel de amănunţite ca pe
vremea lui Stalin. Toţi salariaţii aveau obligaţia de a completa şi actualiza periodic un
chestionar care includea următoarele rubrici:
– date asupra membrilor apropiaţi sau îndepărtaţi ai familiei (inclusiv familia soţului sau
soţiei): nume, adrese, locuri de muncă;
– apartenenţa, a persoanei în cauză şi a membrilor familiei, la UTC, partid sau sindicat, şi
menţionarea eventualelor sancţiuni ce le-au fost aplicate în cadrul acestor organizaţii;
– apartenenţa politică înainte de 1944 şi situaţia materială (proprietăţi, bunuri) a
persoanei respective, a părinţilor, a soţului (soţiei) şi a părintilor acestuia (acesteia),
înainte şi după 1944;
– eventuale condamnări (ale persoanei respective şi ale membrilor familiei);
– informaţii precise privind rudele, de orice grad, stabilite în străinătate: motivul
emigrării, domiciliul şi locul de muncă, natura relaţiilor întreţinute cu aceştia;
– date complete asupra rudelor care fac parte dintr-o sectă religioasă;
– o listă de trei sau patru persoane care puteau depune mărturie asupra exactităţii
informaţiilor furnizate pentru fiecare perioadă a vieţii persoanei respective: şcoala, liceu,
studii superioare, locuri de muncă succesive;
– trei sau patru persoane citate ca martori pentru comportamentul în familie, la locul de
muncă, în societate şi, în particular, pentru “ataşamentul faţă de politica partidului”.
Puţini români puteau prezenta un chestionar fără pată, în cazul în care nu minţeau.
Numărul mare de prizonieri politici de după război, amploarea emigrării, avîntul
fenomenului religios, toate reprezentau motive de a considera persoana respectivă ca
fiind „cu probleme”. Spre exemplu, sub genericul de sectanţi, consideraţi “oile negre ale
regimului”, autorităţile înglobau ansamblul cultelor neoprotestante, autorizate sau nu,
precum şi alte curente religioase (Oastea Domnului, Martorii lui Iehova, etc.), ai căror
aderenţi puteau fi estimaţi la pînă un milion de persoane.896 Sistemul dosarului personal
permitea Securităţii nu doar să strîngă informaţii care să-l transforme pe fiecare cetăţean
în „vinovat” potenţial, ci şi să-l constrîngă pe orice individ să devină complicele, chiar
colaboratorul aparatul poliţienesc prin autodenunţare şi delaţiune obţinută sub presiune.
Majoritatea românilor ajungeau să considere ca normală suspiciunea generalizată care
genera atomizarea sociatăţii, datorită faptului că fiecare îşi suspecta permanent colegii,
vecinii, rudele şi se temea constant că putea fi urmărit şi supravegheat prin interceptarea
corespondenţei şi ascultarea conversaţiilor telefonice. Autocenzura şi delaţiunea
deveniseră o a doua natură pentru mulţi şi în aceste condiţii este posibil ca numărul
impresionant al informatrilor permanenţi sau ocazionali ai Securităţii avansat de Ion

Mihai Pacepa să fi fost, din nefericire, real. În măsura în care chiar şi a păstra tăcerea
asupra unui comportament neconform constituia o greşeală, ea însăşi susceptibilă de a fi
denunţată, se ajungea la situaţia în care o atitudine cu care, în propria conştiinţă, oamenii
erau cu totul de accord să fie considerată drept periculoasă pentru sine, prin urmare
blamabilă. Prin acest mecanism pervers de destructurare a societăţii şi individului,
regimul a ajuns să fie implicit susţinut chiar şi de cei care erau în dezacord cu el, în
număr din ce în ce mai mare pe măsură ce criza economică devenea tot mai profundă.
Ofensiva contra ultimelor spaţii de libertate
În ultimii ani ai ceauşismului, ambiţia regimului de a forma prin educaţie şi control
„omul nou” şi „naţiunea socialistă” a generat o intensificare a atacurilor şi în alte trei
direcţii: religia, minorităţile etnice şi moştenirea trecutului. Forma cea mai brutală pe care
a luat-o acestă ofensivă accelerată, din fericire întreruptă de Revoluţia din 1989, a fost
generalizarea sistematizării satelor. De fapt, era vorba de un atac concertat de mare
anvergură împotriva a ceeea ce mai rezistatse pînă atunci din structurile tradiţionale ale
societăţii româneşti, a majorităţii şi minorităţilor în acelaşi timp. Prin punerea lui în
practică, programul urmărea distrugerea ultimelor forme de solidaritate – celula familială,
vecinătatea, comunităţile religioase sau naţionale – considerate ca focare de rezistenţă
potenţială şi obstacole în calea “omogenizării” societăţii sau a “creării poporului unic
muncitor”, conform discursurilor lui Nicolae Ceauşescu. Scopul ultim al acestei
operaţiuni, proclamat cu claritate în declaraţiile oficiale, era realizarea utopiei totalitare a
„omului nou” de tip orwellian prin supunerea necondiţionată a fiecărui individ şi
distrugerea sa morală totală.
În privinţa atacurilor contra religiei, absolut toate confesiunile autorizate trebuiau să
facă faţă asalturilor propagandei prin intensificarea cursurilor de îndoctrinare marxistă,
aşa-zise de “ateism ştiinţific”, şi campaniei împotriva “misticismului şi
obscurantismului”, relansate de tezele din iulie 1971. În plus, reducerea importantă a
numărului de studenţi ai seminariilor şi institutelor teologice; refuzul acordării
permisiunii de a restaura sau construi biserici; închiderea sau distrugerea lăcaşurilor de
cult, au afectat serios toate bisericile care funcţionau legal sub regimul comunist (de
exemplu, numai în Bucureşti între 1977 şi 1987 au fost distruse sau dezafectate
aproximativ treizeci de biserici).897 Persecutarea credincioşilor, însă, care putea merge
pînă la pedepse cu închisoarea, era aplicată mai selectiv: în primul rînd erau vizaţi fidelii
confesiunilor interzise de regim (Biserica unită greco-catolică, Oastea Domnului—
mişcare reformistă în cadrul bisericii ortodoxe, Martorii lui Iehova, disidenţele
neoprotestante, diverse alte grupări religioase), şi apoi cei al celor mai puţin înfeudate
puterii (cultele neoprotestante autorizate, Biserica romano-catolică).898
Minorităţile (ungurii, germanii, ucrainienii, sîrbii, turcii, tătarii şi evreii) care-şi
conservaseră pînă la începul anilor 1970 anumite instituţii care le permiteau încă să-şi
păstreze specificitatea culturală s-au văzut deposedate de acestea în mod progresiv. Au
dispărut, parţial sau în totalitate, învăţămîntul, publicaţiile, emisiunile de radio şi
televiziune, teatrele în limbile materne, precum şi formaţiile folclorice ale minorităţilor.
Dreptul constituţional care garanta folosirea limbii minorităţilor la nivelul administraţiei

locale acolo unde acestea erau puternic reprezentate nu mai era respectat. În ceea ce-i
priveşte pe ţigani, a doua minoritate a României, aceştia nu erau nici măcar recunoscuţi
ca grup etnic.899 Datorită acestor politici, minorităţile naţionale erau constrînse să aleagă,
practic, între două soluţii extreme: emigrare („soluţie” adoptată masiv de evrei, germani,
armeni, greci şi, în ultima perioadă, de unguri900) sau asimilare („românizare”). În ochii
autorităţilor, această “românizare” nu era un scop în sine: ea nu reprezinta decît o primă
etapă a proiectului de creare a “omului nou”. Prin „dispariţia treptată a diferenţelor
naţionale”, acest proces trebuia să ducă la ”formarea unui popor unic muncitor,
constructor conştient al propriei lui istorii, al propriului lui viitor liber, comunist”, potrivit
lui Ceauşescu.901
După eliminarea aproape totală a elitelor intelectuale formate între cele două războaie
mondiale, după marginalizarea extremă a disciplinelor umaniste în învăţămînt902 şi
transformarea istoriei într-o anexă a propagandei903, după subordonarea vieţii culturale
“activiştilor” de la Cîntărea României, după pervertirea sentimentului naţional în profitul
xenofobiei şi şovinismului, puterea a atacat şi structura habitatului tradiţional şi
patrimoniului arhitectural şi istoric. Încă de la sfîrşitul anilor 1960, centrele istorice şi
cartierele vechi din multe oraşe ale României au fost demolate şi înlocuite cu complexe
“politico-administrative”, concepute după un model unic—clădiri oficiale regrupate în
jurul unei mari pieţe destinate demonstraţiilor pentru a glorifica regimul—şi cu cartiere
uniforme de blocuri. După cutremurul din 4 martie 1977, proiectul de sistematizare a
Bucureştiul a fost accelerat şi radicalizat. Planul faraonic al Casei Republicii şi al
cartierului înconjurător, care trebuia să grupeze ansamblul clădirilor destinate partidului
şi guvernului, a fost elaborat din noiembrie 1977. Deja la cîteva zile după cutremur, mai
precis la 10 martie, Ceauşescu şi-a exprimat dorinţa realizării „unui centru mai bine
sistematizat, mai modern, unde să facem în viitor şi mitinguri, adică să devină un centru
poltico-administrativ”904. Sedinţa CPEx din 30 martie 1977 începea cu un deziderat—din
fericire niciodată complet realizat—al preşedintelui: „dacă demolăm tot Bucureştiul va fi
frumos”.905 În cadrul întrevederii cu ambasadorul URSS la Bucureşti, V.I. Drozdenko,
din 6 aprilie 1977, Ceauşescu îl punea la curent pe acesta cu intenţia de a supune
Bucureştiul unei sistematizări generale şi a construi un centru politico-administrativ, care
să cuprindă inclusiv sediul partidului. Locul era deja ales: dealul Arsenalului.906 După
remanieri succesive ale planului de construcţie, demolările masive au început în zona
respectivă în 1984. Rezulatatul acestui proiect megalomanic a fost alungarea a zeci de mii
de locuitori din cartierele centrale demolate, care reprezentau un sfert din centrul istoric
al Bucureştiului.907 În 1988, deja, Ceauşescu declara că programul de sistematizare
urbană va fi dus la bun sfîrşit, “în linii mari, de acum pînă în 1990”.908 Dacă pînă atunci
fuseseră demolate mai mult oraşele din Vechiul Regat, lipsite în genere de structură
urbană, în ultima fază de la sfîrşitul anilor 1980 începuseră distrugeri masive şi în oraşe
istorice relativ bine conservate din Transilvania, ca Sighişoara sau Sibiu.
În acelaşi discurs, şeful statului român anunţa punerea în aplicare, generalizată şi
accelerată, a sistematizării rurale, discutată ca principiu încă din 1967 şi legiferată în
1974.909 Un plan de transformare atît de radicală a necesitat o perioadă de pregătire şi
mobilizare a resurselor extrem de îndelungată. Ca şi în cazul „sistematizării”
Bucureştiului, cutremurul din 4 martie 1977 a servit drept catalizator şi la acest proiect.

Intervenţiile lui Ceauşescu în şedinţele CC, confirmă această aserţiune.910 Pe 11 martie,
referindu-se la satele care suferiseră la cutremur, Ceauşescu dădea următoarea
„indicaţie”: „dacă este în cea mai mare parte distrus, să îl concentrăm în perimetrul
sistematizării şi să-l refacem complet. Cred că ar trebui să vedem în felul acesta ca în doi
ani, după ce vom avea situaţia, să ne propunem cinci-şase sate din acestea să le refacem
complet într-o formă care să constituie şi un model de organizare pe proiect unic…”911
Reţinem din intervenţia lui Ceauşescu că, dată fiind amploarea unei asemenea operaţiuni,
planul general al sistematizării rurale conform legii din 1974 nu fusese încă întocmit în
1977. De-abia în 1986, apare raportul Secţiei Organizatorice al CC al PCR privind
„sistematizarea localităţilor pe baza normelor de dimensionare a suprafeţelor de teren din
cadrul perimetrelor construibile”, în care se preconiza ca din cele 13.123 de sate existente
să fie menţinute numai 9.192, restul de 3.931 fiind „propuse pentru dezafectare şi
strămutare în alte localităţi cu perpective mai mari de dezvoltare economico-socială”.
Această măsură afecta, într-o măsură mai mare sau mai mică, toate judeţele (pe primele
locuri situîndu-se Alba cu 264 de sate propuse spre demolare, Argeş 252, Bacău 237,
Vîlcea 222 şi Prahova 206, iar pe ultimele locuri Maramureş 15, Brăila 19, Braşov şi
Bistriţa-Nasăud cîte 20, Covasna 23, Satu Mare 25, Sibiu 26). Sistematizarea afecta, de
fapt, toate localităţile. Astfel se propunea reducerea drastică a perimetrelor locuibile ale
satelor existente de la 625.258 hectare ocupate la 285.839, astfel „recuperîndu-se pentru
agricultură” 339.419 hectare. Mai grăitor, prin aplicarea acestor măsuri rămîneau în afara
perimetrelor construibile 1.863.417 gospodării care trebuiau “strămutate” treptat.
Raportul tratează şi ameliorarea sistematizării municipiilor şi oraşelor: prin reducerea
suprafeţelor de teren ocupate rămîneau în afara perimetrelor construibile ale localităţilor
urbane 275.755 gospodării. În total, 2.139.172 de gospodării erau vizate spre demolare de
acest proiect terifiant. Raportul nu reprezenta decît o etapă: numai cinci judeţe
prezentaseră la acea dată schiţe de sistematizare ce puteau fi considerate definitive.912
Efectiv, în momentul aplicării, cifrele sînt şi mai înspăimîntătoare. Faza finală a
acestui program, prezentată în 1988, preconiza trei etape, eşalonate pîna în anul 2000
(1990-1995-2000). Programul prevedea modificarea radicală a totalităţii habitatului rural,
unde încă locuia 48,1% din populaţie. În această ultimă fază, Ceauşescu vorbea de
distrugerea unui număr de sate cuprins între şapte şi opt mii din cele treisprezece mii
existente. Locuitorii acestora trebuiau să fie regrupaţi în satele păstrate, care la rîndul lor
urmau să fie reconstruite cu blocuri şi locuinţe colective, astfel încît suprafaţa solului
ocupat cu construcţii să fie redusă la minim. Printre aceste „noi sate”, 558 au fost
desemnate să fie transformate în centre “agro-industriale”. Mai multe astfel de centre şi
sate sistematizate au fost ridicate în apropierea Bucureştiului, în Sectorul Agricol Ilfov,
unde operaţiunea a început în 1985, şi în judeţul Giurgiu. În aceste zone, mai multe
localităţi au fost pur şi simplu rase de pe hartă: Buda, Dimieni, Vlădiceasca, Ordoreanu,
Coteni, Podul Ilfovului. Chiar conform presei oficiale, care le prezenta ca modele de
urmat, majoritatea apartamentelor nou construite nu ofereau nici un confort modern: nu
aveau apă curentă şi nici canalizare, grupurile sanitare comune erau în curte, bucătăriile
erau în comun pe fiecare etaj.913 De fapt, ţăranii înghesuiţi în aceste blocuri erau
constrînşi la condiţii de viaţă inferioare celor din gospodăriile lor. Mai grav era faptul că,
în acelaşi timp cu pierderea caselor individuale şi cu ceea ce le mai rămăsese din
independenţa economică (loturi în folosinţă, grajduri, grădină de zarzavat, coteţe, etc.),

aceştia pierdeau ceea ce constituia esenţa identităţii lor: mediul ancestral şi legăturile
comunitare tradiţionale.914
Cum a reacţionat această societate hipercontrolată, agresată în mod constant pînă în
ultimile sale refugii, ameninţată de a se vedea definitv ruptă de trecutul său şi de a-şi
pierde identitatea spirituală? Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie ţinut cont de
importanţa controlului şi de nivelul de represiune la care era supusă societatea
românească, analizate mai sus. Altfel, ar fi în acelaşi timp iluzoriu şi injust să fi pretins
din partea ei forme de contestatre şi de opoziţie similare celor ale societăţilor din alte ţări
din Est, care nu au fost confruntate cu un control atît de strict şi de extins decît în
perioada stalinistă, şi care au beneficiat, în plus, de existenţa unor curente reformiste la
vîrf, în interiorul partidelor. În ultimii ani ai ceauşismului, în cadrul blocului communist,
cazul românesc nu mai era comparabil decît cu cel al unor ţări precum Albania sau
Coreea de Nord. Problema fundamentală cu care se confrunta societatea românească era
aceea a voinţei şi capacităţii sale de a rezista în faţa unei puteri care o trata ca pe un
duşman căruia îi declarase război deschis în scopul de a o fasona după criteriile logicii
sale totalitare. Cu toate acestea, rezistenţa societăţii a fost departe de a fi neglijabilă şi,
mai mult decît atît, în ultimii doi ani, după manifestaţiile de la Braşov din 1987, s-a
asistat la multiplicarea acţiunilor individuale de protest, la apariţia primelor fenomene de
solidaritate şi la reapariţia unor acţiuni publice colective, care au culminat cu explozia
populară din 1989 în marile oraşe ale ţării.

Revoluţia din 1989
Pe măsură ce devenea mai megaloman şi mai autoritar, Ceauşescu era cu atât mai
puţin înclinat să accepte orice formă de conducere colectivă. După cum s-a menţionat, în
anii 1970, el a eliminat complet facţiunea politică ce îl ajutase să ajungă în poziţia de
lider absolut al partidului. Elena Ceauşescu şi secretarul Comitetului Central, Emil Bobu,
decideau în legătură cu toate numirile importante de personal915. Fiul cel mic al cuplului,
Nicu, a devenit membru supleant al Comitetului Executiv al PCR şi prim-secretar al
organizaţiei de partid a judeţului Sibiu. Deşi era binecunoscut pentru stilul său de viaţă
scandalos, Nicu era aparent pregătit să-i succeadă tatălui său.
Partidul fiind paralizat, nu exista alt sprijin pentru secretarul general în afara
Securităţii, care sub comanda generalului Iulian Vlad – un ofiţer MAI de carieră, aparent
fără convingeri ideologice – ducea la îndeplinire ordinele draconice ale lui Ceauşescu916.
Privind retrospectiv, se pare că şefii poliţiei secrete erau conştienţi de posibilitatea unei
explozii populare. Cea mai clară indicaţie că proverbiala răbdare a românilor ajunsese la
capăt a apărut la Braşov, al doilea oraş al ţării ca mărime, în noiembrie 1987, atunci când
mii de muncitori au protestat împotriva scăderii drastice a standardului de viaţă, au
devastat sediul organizaţiei judeţene a partidului şi au strigat lozinci anticomuniste şi
împotriva lui Ceauşescu917.

Venirea la putere a lui Mihail Gorbaciov şi lansarea perestroikăi sale pe plan intern au
clătinat regimurile comuniste din Europa de Est. După moartea lui Brejnev în noiembrie
1982, Ceauşescu a pariat, se pare, pe Konstantin Cernenko împotriva lui Andropov. Mai
târziu, după moartea secretarului general sovietic Iuri V. Andropov, Ceauşescu a vizitat
Moscova şi a încercat să se pună bine cu succesorul – pentru scurtă vreme – al acestuia,
Cernenko. Venirea la putere a lui Gorbaciov a fost evenimentul cel mai puţin dorit din
perspectiva liderului român. În fond, practicile lui Leonid Brejnev şi ale lui Nicolae
Ceauşescu au fost foarte asemănătoare. Două regimuri neostaliniste, corupte, dogmatice,
excesiv de centralizate. Emanciparea de Moscova a regimului de la Bucureşti nu a fost
continuată de schimbarea modelului economic, de reforme în plan politic şi instituţional.
Sub pretextul că orice iniţiativă reformatoare ar atrage riposta Kremlinului şi dându-se
insistent exemplul Ungariei din 1956 şi al Cehoslovaciei din 1968, Ceauşescu a dus o
politică internă extrem de rigidă. Motivul neostalinismului practicat de regim nu a fost
teama de o invazie sovietică, ci convingerile lui Ceauşescu, cultura sa politică, dorinţa sa
de putere absolută. Orice reformă, descentralizare, introducere a unor mecanisme ale
economiei de piaţă sau a unor forme de democraţie internă în PCR ar fi redus puterea sa.
Or, el dorea opusul. În acest context, ameninţarea Moscovei nu era decât o diversiune,
menită să ţină populaţia sub ascultare. Acest fenomen s-a observat cu claritate după ce
Mihail Gorbaciov a criticat regimul lui Leonid Brejnev şi a început să facă schimbări.
Catalogate drept capitulări în faţa capitalismului, strategiile cunoscute drept glasnost
(transparenţă) şi perestroika (restructurare) au avut în Ceauşescu un adversar declarat. Se
temea şi de influenţa acestora asupra populaţiei care dorea din ce în ce mai mult
schimbări, creşterea standardului de viaţă, libertăţi civice. Gorbaciov şi politica sa
reformatoare apăreau ca orizonturi atractive pentru o populaţie înfometată, asuprită şi
umilită. Era exact lucrul de care se temea cel mai tare Ceauşescu. Calculul său prevedea
că URSS nu va renunţa niciodată la regimurile comuniste din estul şi centrul Europei,
deci că regimurile comuniste erau instalate pentru totdeauna în regiune, dar că – plecând
de aici – liderii şi practicile lor vor depinde de Kremlin şi că marja de libertate a acestor
regimuri satelit va fi decisă la Kremlin. Asta se întâmpla încă de la sfârşitul anilor 1940,
de la instalarea lor. Or, lui Ceauşescu nu-i era deloc indiferent dacă el sau altcineva, un
lider mai predispus la reforme, conducea la Bucureşti. Întotdeauna când a produs
schimbări în politica sa, Moscova a preferat să lucreze cu liderii care au urmat orientarea
respectivă. Ceauşescu se aştepta să apară presiuni ca să facă schimbări în politica sa
internă şi externă. Dacă ar fi refuzat să caute schimbarea, Kremlinul putea încerca
înlocuirea sa cu altcineva de încredere, dispus să facă reforme.
Pe măsură ce Gorbaciov accelera ritmul reformelor în Uniunea Sovietică, Ceauşescu
devenea din ce în ce mai vehement în opoziţia sa faţă de orice înnoiri economice sau
politice. Reformele politice ale lui Gorbaciov şi impactul lor asupra altor ţări din bloc iau făcut pe dictatorul român şi pe clica acestuia să fie extrem de panicaţi. În diferite
ocazii, Ceauşescu a criticat deschis perestroika, pe care a caracterizat-o drept o „deviere
de dreapta” în comunismul mondial918. În discursul rostit pe data de 26 ianuarie 1987, cu
ocazia celei de-a şaizeci şi noua aniversări a zilei sale de naştere, Ceauşescu a denunţat,
fără referire directă, încercările de „reînnoire a socialismului”. Ţinta remarcilor sale era,
fără îndoială, politica de glasnost a lui Gorbaciov. Pe Ceauşescu îl irita insistenţa cu care

Gorbaciov vorbea despre democratizare. Pentru Ceauşescu, cea mai bună conducere
sovietică era una anchilozată, cu reacţii previzibile şi neinteresată în întinerirea elitelor
din alte ţări ale blocului.
Mihail Gorbaciov a venit în vizită oficială în România în perioada 25-27 mai 1987.
Era ultima ţară din blocul sovietic pe care o vizita liderul de la Kremlin. În cadrul
convorbirilor, Ceauşescu a pretins că România nu avea nevoie de reformă, pentru că: 1)
politica sa corespundea intereselor poporului român şi 2) el introdusese reforme încă din
anii 1960. Gorbaciov i-a spus lui Ceauşescu, într-o discuţie particulară: „Dumneavoastră
ţineţi ţara într-o stare de frică, după ce aţi izolat-o de lume”919. În timpul vizitei sale la
Bucureşti, Gorbaciov a mai făcut şi câteva aluzii la adresa politicii dure a lui Ceauşescu
faţă de minorităţi şi a pericolelor nepotismului. Cu toate acestea, după vizita lui
Gorbaciov nu s-a produs nici o îmbunătăţire a situaţiei sociale şi economice din
România920.
Dimpotrivă, în noiembrie 1987 au fost anunţate noi reduceri ale cotei de consum la
electricitate şi benzină. În ianuarie 1988, când Ceauşescu împlinea 70 de ani, în România
domneau deprimarea, angoasa şi adânca frustrare. Oraşele şi satele României se aflau în
întuneric din cauza unei penurii de energie fără precedent. Aprovizionarea cu alimente se
făcea pe bază de cartele, dar alimentele nu se găseau. Medicamentele, bunurile de larg
consum lipseau de asemenea. Benzina era restricţionată, ca şi circulaţia maşinilor.
România se afla în plină ficţiune, de vreme ce aparatul de partid nu făcea decât să
proclame succesele regimului şi prosperitatea de care se bucurau locuitorii săi. Aparatul
de propagandă care întreţinea ficţiunea, era dublat de cel de Securitate. Supravegherea
poliţienească era din ce în ce mai manifestă. După noiembrie 1987, regimul se susţinea
exclusiv prin frica pe care o inspira. Ceauşescu înţelesese că, dacă nu îşi intensifica
politica represivă, întregul edificiu a ceea ce el numea „societate socialistă multilateral
dezvoltată” urma să se prăbuşească.
Încurajaţi de politica de glasnost a lui Gorbaciov, câţiva români şi-au asumat riscul de
a-l critica public pe Ceauşescu. În martie 1989, şase veterani ai partidului, Gheorghe
Apostol, Alexandru Bârlădeanu, Silviu Brucan, Corneliu Mănescu, Constantin Pîrvulescu
şi Grigore Răceanu, i s-au adresat lui Ceauşescu printr-o scrisoare deschisă în care
denunţau excesele acestuia, politica economică haotică şi deteriorarea generală a imaginii
internaţionale a României. „Scrisoarea celor şase” – după cum a fost denumit acest
memoriu în ţară şi în străinătate – a reprezentat mai mult decât o critică severă la adresa
cursului dezastruos urmat de Ceauşescu. Opunându-se exceselor clanului conducător,
autorii cereau stabilirea unei stări de legalitate. De fapt, „scrisoarea celor şase” a fost un
exemplu clasic de disidenţă intrasistemică şi nu expresia unei opoziţii radicale faţă de
instituţiile şi practicile asociate cu ceea ce Gorbaciov criticase ca fiind un „sistem
administrativ de comandă”. Cu toate acestea, considerând tradiţiile şi comportamentele
caracteristice culturii politice româneşti, memoriul a reprezentat un punct de cotitură.
Pentru prima dată în istoria PCR, activişti importanţi ai partidului îndrăzniseră să pună
sub semnul întrebării presupusa infailibilitate a secretarului general şi se constituiseră
practic într-o facţiune politică a unui partid leninist în care fracţionismul fusese
considerat întotdeauna un păcat mortal.

Totuşi, autorii nu erau partizanii unui pluralism de tip occidental. Unii dintre ei,
precum Gheorghe Apostol şi Constantin Pîrvulescu, fuseseră implicaţi în teroarea
stalinistă de la sfârşitul anilor 1940 şi începutul anilor 1950. Corneliu Mănescu
contribuise în mare măsură la fabricarea imaginii lui Ceauşescu ca arhitect al politicii
externe semiautonome a României. Silviu Brucan fusese un propagandist experimentat al
partidului şi servise ca ambasador al regimului în Statele Unite şi la Naţiunile Unite la
sfârşitul anilor 1950 şi începutul anilor 1960. Bârlădeanu, care propusese reforme
economice moderate la sfârşitul anilor 1960, până când a fost forţat să se retragă din toate
poziţiile deţinute în aparatul de partid şi de stat după o dispută cu Ceauşescu asupra
strategiilor privind investiţiile şi planificarea, era un susţinător convins al economiei de
comandă şi al planificării centralizate. Pîrvulescu, probabil ultimul supravieţuitor al
generaţiei de fondatori ai comunismului românesc şi unul dintre cei ce credeau cu
adevărat în partid, servise după 1945 ca şef al Comisiei Controlului de Partid. În sfârşit,
Grigore Răceanu era un militant comunist din perioada de ilegalitate921.
Aceste personaje nu se bucurau de sprijin popular, dar erau foarte cunoscute în
interiorul birocraţiei de partid, şi acesta era lucrul care conta. Judecând după biografiile
lor, cei şase militanţi care îl înfruntaseră pe Ceauşescu reprezentau cel puţin două
generaţii revoluţionare, inclusiv generaţia căreia Nicolae şi Elena Ceauşescu pretindeau
că îi aparţin. De aceea, Ceauşescu a reacţionat cu furie la scrisoare şi i-a plasat pe autori
sub arest la domiciliu. Refuzul lor de a retracta arată limitele puterii lui Ceauşescu922. Tot
în 1989, intelectuali proeminenţi au început să critice deschis politica culturală
obscurantistă a regimului. În noiembrie, scriitorul disident Dan Petrescu a iniţiat un apel
public împotriva realegerii lui Ceauşescu ca secretar general la Congresul al XIV-lea al
PCR923.
În concluzie, puterea lui Ceauşescu se clătina. Detestat de populaţie, izolat pe plan
internaţional şi trăind într-o lume imaginară, tiranul îmbătrânit nu putea să înţeleagă ce se
întâmpla cu comunismul. Îl considera pe Gorbaciov principalul trădător al idealurilor
leniniste şi încerca să mobilizeze o coaliţie neostalinistă internaţională. În august 1989 a
fost atât de iritat de formarea unui guvern al Solidarităţii în Polonia încât a propus o
intervenţie a Pactului de la Varşovia în acea ţară. În fiecare zi, mijloacele de informare
din România subliniau pericolele reformismului şi ale „dezideologizării”. În celelalte ţări
ale Pactului de la Varşovia se petreceau evenimente spectaculoase, iar românii erau
conştienţi de acest lucru. În ciuda controlului absolut exercitat de regim asupra
mijloacelor de informare, cei mai mulţi dintre români ascultau programe radio
occidentale şi urmăreau televiziunile bulgară, maghiară, iugoslavă sau sovietică. Tinerii
români ştiau că până şi poliţia est-germană, înarmată până în dinţi, nu îndrăznise să tragă
în demonstranţii paşnici924. Stalinist neclintit, Ceauşescu s-a întors la teoria socialismului
într-o singură ţară a maestrului său, Stalin, şi se pregătea să transforme România într-o
fortăreaţă imună la ideile revizioniste care distruseseră moştenirea bolşevică.
În noiembrie 1989 a avut loc Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, iar
Ceauşescu a fost reales cu entuziasm, în mod automat, secretar general925. Conceput ca o
demonstraţie de putere şi ca un gest de sfidare faţă de Gorbaciov şi de cei care îl urmau,
congresul a ilustrat alienarea lui Ceauşescu faţă de naţiunea română pe care pretindea că

o reprezintă. Dar Ceauşescu era hotărât să lupte cu obstinaţie pentru a duce la bun sfârşit
ceea ce el considera a fi misiunea sa în istoria românilor926. În toamna lui 1989, el era
privit de către toată lumea ca unul dintre ultimii dictatori stalinişti din lume, complet
obsedat de proiectele sale industriale şi arhitecturale grandioase şi ostil reformelor lui
Gorbaciov927. După cum s-a arătat mai sus, românii trăiau în condiţii de o duritate
extremă. Iarna, căldura era oprită în apartamente până când temperatura cobora la valori
foarte scăzute, iar statul la cozi nesfârşite reprezenta o corvoadă zilnică. Produsele
alimentare erau raţionalizate ca şi cum ţara s-ar fi aflat în război. Propaganda nu înceta să
exalte valoarea neînfricatului Măreţ Conducător şi geniul ştiinţific al soţiei sale. Iritat de
reformele lui Gorbaciov, Ceauşescu s-a agăţat de convingerile sale staliniste şi a
intensificat represiunea. România părea un univers de coşmar, controlat în totalitate de
Securitate.
În decembrie 1989, după 45 de ani de regim comunist, România se afla la sfârşitul
unui ciclu istoric. Ţara se afla, practic, într-o situaţie revoluţionară caracterizată prin
incapacitatea instituţiilor de a rezolva problemele impuse de societate. Prin
vulnerabilităţile create de mediul politic european, în special prin prăbuşirea blocului
sovietic, dar şi datorită celor interne – faliment economic şi izolarea totală a dictatorului
şi a clanului său, România era cea mai expusă pentru un deznodământ de natură
revoluţionară. Criza a fost generată chiar de naşterea acestui regim la sfârşitul anilor ‘40
şi nu s-a încheiat decât în 1989. În timpul ultimei sale luni de viaţă, Ceauşescu a crezut cu
disperare în steaua sa şi a refuzat să admită că o repetare a celei mai reuşite performanţe a
sa ca om de stat – denunţarea invaziei Pactului de la Varşovia în Cehoslovacia în august
1968 – ar fi fost absurdă. Nici o putere străină nu era interesată să ocupe România. Lipsit
atât de alibiul internaţionalist, cât şi de cel naţionalist demagogic, Ceauşescu nu mai avea
altă carte de jucat decât represiunea violentă.
Momentele esenţiale ale revoluţiei române sunt bine documentate. Revoluţia a
început la Timişoara în 15 decembrie, scânteia pornind de la un mic grup de credincioşi
adunat în jurul casei reverendului László Tökés, un preot calvinist rebel care urma să fie
mutat forţat de la postul pe care îl ocupa în Timişoara din cauza luptei sale pentru
drepturi religioase. Iniţial, mulţimea era compusă din membri ai comunităţii maghiare
care îşi manifestau sprijinul pentru liderul lor spiritual. Ulterior, demonstraţiei de
solidaritate cu Tökés i s-au alăturat şi alţi cetăţeni ai Timişoarei, transformând-o într-o
demonstraţie împotriva regimului comunist928. 17 decembrie 1989 a fost „duminica
sângeroasă” a României comuniste. În acea zi, autorităţile au ordonat deschiderea focului
împotriva manifestanţilor anticomunişti din Timişoara. Posturile de radio occidentale au
transmis despre masacrul de la Timişoara şi toţi românii au înţeles că Ceauşescu era gata
să se angajeze într-o confruntare totală cu demonstranţii neînarmaţi. Acceptarea cererilor
protestatarilor de la Timişoara ar fi arătat cât de fragilă era puterea sa. În schimb, el a
preferat să facă ceea ce alţi lideri ai blocului sovietic evitaseră, şi anume, să folosească
forţa pentru a suprima revolta. Represiunea din 17 decembrie nu a oprit protestele de
masă. Revolta de la Timişoara a continuat şi oraşul a căzut practic în mâinile
protestatarilor în 20 decembrie. Ceauşescu a subestimat pericolul şi a părăsit ţara pentru o
vizită de stat în Iran (18-20 decembrie), conform programului. Miercuri, 20 decembrie,
întors în ţară, Ceauşescu apare la televiziune unde declară că „la Timişoara, elemente

ostile, agenţi străini, huligani, fascişti şi trădători” au provocat tulburări. Mai mult, a
pretins că era vorba despre o conspiraţie străină contrară intereselor României. Ceauşescu
nu a pronunţat nici un cuvânt de regret pentru victimele de la Timişoara. El chiar a
refuzat posibilitatea unor negocieri, a unui dialog cu insurgenţii. În alte ţări din fostul
bloc sovietic, puterea fusese negociată pentru a evita violenţele: transferul puterii s-a
făcut paşnic, fără victime omeneşti. Soluţia aleasă, din nou, de Ceauşescu a fost folosirea
violenţei. Nu s-a gândit să îi pedepsească pe făptuitorii crimelor din zilele precedente,
nici să negocieze cu insurgenţii şi nici să cedeze puterea.
Rupt de realitate, Ceauşescu ordonă organizarea unei adunări populare în Bucureşti.
Mitingul convocat pe data de 21 decembrie 1989 are drept scop să mobilizeze încă o dată
mulţimile în jurul cultului persoanei sale. Pentru aceasta agită pentru ultima oară
sloganele ştiute: despre pericolul extern, apărarea suveranităţii naţionale, viitorul luminos
al omenirii, grija faţă de om a regimului, indepedenţa României, etc. Mulţimea nu se mai
lasă manipulată. Românii refuză să urmeze ordinul liderului suprem al statului-partid şi
se revoltă. Voci din mulţime îl huiduie pe Ceauşescu în Piaţa Palatului, în faţa sediului
Comitetului Central al PCR. Oamenii îşi înving frica şi întrerup cuvântarea dictatorului.
Ceauşescu a încercat să calmeze mulţimea, dar este prea târziu. La televizor s-au putut
vedea uimirea şi confuzia sa. Oamenii au înţeles că pierdea controlul. Câteva minute mai
târziu, o mulţime cuprinsă de panică încearcă să părăsească piaţa. Menită să sprijine
conducerea lui Ceauşescu, adunarea s-a transformat într-o demonstraţie împotriva lui
Ceauşescu. Adunaţi în Piaţa Universităţii din Bucureşti, o parte dintre demonstranţi au
ridicat o baricadă şi şi-au continuat protestul în timpul nopţii de 21 decembrie. În aceeaşi
noapte, tinerii protestatari au fost masacraţi în Piaţa Universităţii. În ciuda represiunii
sângeroase, în ziua următoare, în 22 decembrie 1989, populaţia a blocat străzile
Bucureştiului şi a luat cu asalt sediul Comitetului Central. Mulţimea a ocupat clădirea, iar
Ceauşescu şi soţia lui au fugit de pe acoperişul acesteia cu elicopterul.
În aceeaşi zi, 22 decembrie, soţii Ceauşescu au fost arestaţi, iar pe data de 25
decembrie, în cazarma Târgovişte, au fost judecaţi într-un simulacru de proces şi
executaţi. Povestea fugii cuplului Ceauşescu şi capturarea sa ulterioară, procesul secret şi
execuţia din ziua de Crăciun necesită însă clarificări suplimentare929. Aici se termină 45
de ani de istorie sângeroasă şi violenţă nelegitimă. România a fost singura ţară din
Europa de Est care, în procesul revoluţionar din toamna anului 1989, a înregistrat morţi
şi răniţi. Anume: 1104 morţi; 162 până la 22 decembrie 1989 şi 942 între 22 şi 27
decembrie.
Tendinţa generală exprimată prin revoluţia din 1989 a avut un caracter pronunţat
anticomunist exprimat prin următoarele: scandarea lozincilor anticomuniste, distrugerea
steagurilor comuniste (steagurile roşii cu „secera şi ciocanul”), arborarea simbolică a
drapelului naţional din care a fost decupată stema comunistă a ţării (în majoritatea
covârşitoare a localităţilor României), eliminarea atributului „comunist”/”socialist” în
înscrisurile publice, eliminarea din spaţiile publice a statuilor şi a monumentelor
comuniste românesti sau sovietice, eliminarea numelor proprii de activişti comunişti sau
a lozincilor comuniste din denumirile publice etc. Anticomunismul, îngemănat până la
identificare cu ostilitatea faţă de Securitate, i-a cuprins şi pe foşti membri „figuranţi” ai

Partidului Comunist Român, care nu deveniseră membri de partid din convingere, ci de
nevoie.
În perioada care a urmat imediat după 22 decembrie 1989, grupul care a preluat
puterea a deturnat caracterul pronunţat anticomunist al revoluţiei, prin subminarea
demonstraţiilor spontane populare anticomuniste, prin cenzurarea mesajelor
anticomuniste în cadrul emisiunilor televiziunii, care devenise „cartierul general” al unei
„telerevoluţii” în premieră mondială. Prin televiziune s-au făcut majoritatea diversiunilor,
cea mai eficientă fiind reprezentată de „pericolul de moarte” omniprezent întruchipat de
„teroriştii fideli dictatorului Ceauşescu”; acesta a fost arestat în 22 decembrie, într-o
unitate militară din Târgovişte. Pericolul părea total credibil întrucât în perioada 22-27
decembrie au fost înregistraţi 942 de morţi şi mii de răniţi. Majoritatea au fost ucişi şi
răniţi pe străzile din centrul capitalei şi al altor oraşe martirizate ca urmare a acestei
diversiuni. Ulterior nu a fost acuzat şi judecat nici un terorist.
Trebuie menţionate incorectitudinile din timpul procesului cuplului Ceauşescu
organizat în respectiva unitate militară în 25 decembrie 1989. principalul cap de acuzare
se referea la genocidul din zilele revoluţiei, respectiv 60 000 de morţi. În realitate, nu au
fost decât 162 de morţi. Uriaşa minciună oficială a reprezentat prima compromitere gravă
a imaginii României. Nicolae şi Elena Ceauşescu au fost condamnaţi la moarte de
tribunalul „revoluţionar”, fiind executaţi imediat după proces, fără să li se respecte
dreptul la apel şi recurs. Decizia execuţiei imediate a fost luată la Bucureşti de către cei
care preluaseră puterea. Execuţia urgentă a fost motivată de necesitatea de a se opri
masacrarea populaţiei paşnice de către aşa-zişii „terorişti”.
Odată ce Nicolae Ceauşescu a părăsit sediul Comitetului Central, s-a creat un vid de
putere care a fost umplut de reprezentanţi ai frustratului aparat de partid şi ai armatei,
precum şi de câţiva membri ai maselor revoluţionare930. Având în vedere că nu a existat
nici o opoziţie clandestină semnificativă faţă de Ceauşescu, acest lucru nu a fost
surprinzător. Criza postrevoluţionară a fost determinată de prăpastia crescândă dintre
cererile pluraliste ale societăţii civile şi lipsa de disponibilitate a noilor lideri de a le
accepta.
Adevărata cartă a revoluţiei din decembrie 1989 a fost Proclamaţia de la Timişoara
(11 martie 1990) care a consacrat idealurile anticomuniste ale revoluţiei. La data de 22
aprilie 1990, când se împlineau 4 luni de la masacrul din decembrie, în Piaţa Universităţii
din Bucureşti a demarat cel mai lung miting anticomunist din istorie – 52 de zile şi nopţi
fără întrerupere. În iunie 1990, manifestaţia a fost reprimată cu o bestialitate fără
precedent, şocând întreaga lume civilizată şi compromiţând extrem de grav imaginea
României. Diversiunea etnică din martie 1990 de la Târgu-Mureş, care a vehiculat fără
temei real ideea că „ungurii vor să ia Ardealul”, a constituit pretextul înfiinţării SRI
pentru a apăra unitatea naţională a statului, aflată, chipurile, în pericol. Fosta Securitate a
fost astfel „reactivată” în mare măsură. Represiunea tipic comunistă a manifestaţiei
(anticomuniste) din Piaţa Universităţii, a presei libere, a partidelor democratice şi a
societăţii civile a fost organizată de către puterea politică cu implicarea SRI, a Armatei şi
a Poliţiei. Potrivit declaraţiilor generalului-magistrat Dan Voinea, care a cercetat, prin

Ministerul Justiţiei, evenimentele din iunie 1990: „SRI e foarte implicat. În aducerea
minerilor, în represiune, în conducerea minerilor prin Bucureşti. (…) Dar SRI-ul mai e
implicat în monitorizarea manifestaţiei din Piaţa Universităţii şi a avut aşa-numitul grup
Dâmboviţa care a acţionat permanent în Piaţă”. „S-a dorit instaurarea terorii”. „A fost un
atac terorist, prin implicarea acestor forţe într-o acţiune violentă, care nu a fost justificată
de împrejurările politice”. „Represiunea din 13-15 iunie 1990 este urmarea celei din
decembrie 1989, pentru că a fost îndreptată împotriva aceluiaşi gen de manifestanţi”. „În
decembrie 1989 scopul era deturnarea caracterului anticomunist al revoluţiei şi peluarea
puterii prin teroarea instalată”931. Putem conchide că regimul politic instalat după căderea
oficială a comunismului a fost de esenţă neocomunistă, antiliberală şi antipluralistă,
generând ca forme de opoziţie Proclamaţia de la Timişoara susţinută de manifestaţia din
Piaţa Universităţii.
Regimul comunist a fost unul antimodern (simulând modernitatea932), care a trecut
odată ce a preluat puterea – ca un regim de ocupaţie străină – la lichidarea elitelor
româneşti şi a instituţiilor democratice, a economiei de piaţă şi a proprietăţii private. Au
fost anihilate, pe durata a 45 de ani, achiziţiile făcute pe drumul modernizării vreme de
mai mult de un secol. A fost un uriaş pas înapoi, care a dus la sărăcie cronică, la
distrugerea mai multor generaţii, la izolarea ţării, la risipirea resurselor umane şi
materiale, la alienarea individului şi la masificarea societăţii, la distrugera tradiţiilor şi a
culturii naţionale. Regimul comunist a avut o natură criminală, în sensul că a generat
(instigat, ordonat, comis) crime împotriva umanităţii. S-a fondat prin violenţă după 1945.
Natura sa a fost una violentă: a produs sute de mii de morţi în închisori şi lagăre. A
distrus milioane de oameni în diferite forme de represiune, tratament inuman, atitudini
criminale sau prin decizii cu efecte devastatoare asupra mediului, economiei şi vieţii
umane în general. A fost un regim care a urmărit să reducă populaţia la condiţia de sclavi,
exploatând-o nemilos sub pretextul construirii unei societăţi utopice, a egalităţii şi
libertăţii. Regimul a fost, pe toată durata sa, unul ilegitim şi în esenţă criminal, sfârşind la
fel cum s-a născut şi a trăit: prin violenţă.
În primii lor ani la putere, succesorii lui Ceauşescu şi-au apărat poziţiile hegemonice
recurgând la manipulare, corupţie şi constrângere. Aceasta nu a reprezentat, însă, o
încercare de a restaura comunismul. Orice s-ar spune despre evenimentele din decembrie
1989 din România, nu există nici o îndoială că acestea au dus la dispariţia entităţii
politice responsabile pentru mai mult de patru decenii de represiune socială şi politică,
conducere ineptă a economiei, industrializare forţată, investiţii iraţionale şi izolare
culturală. Astfel, în anii 1990 nu a mai existat nici un grup politic semnificativ care să se
declare în mod public succesorul omnipotentului Partid Comunist Român de altădată. În
mod paradoxal, aceasta poate fi una dintre cele mai surprinzătoare moşteniri ale
socialismului lui Ceauşescu: a abuzat de retorica leninistă într-o asemenea măsură, încât a
devenit imposibil chiar şi pentru cei care au rămas loiali dogmelor vechii credinţe să
admită acest lucru fără riscul de a fi dispreţuiţi.
România a fost singura ţară din Europa de Est şi Centrală în care procesul
revoluţionar al anului 1989 a înregistrat morţi şi răniţi. Spre deosebire de Erich Honecker,
Todor Jivkov şi Milos Jakes, cu care se simţea solidar întru antigorbaciovism, Ceauşescu

a ordonat utilizarea forţei împotriva demonstranţilor paşnici. În România, în decembrie
1989 s-a produs o revoltă cu caracter spontan, alimentată de nemulţumirea maselor
sărăcite, umilite, minţite, care nu îşi mai puneau nici o speranţă în capacitatea regimului
de a mai rezolva problemele cu care se confrunta. Acestui element esenţial, al revoltei
spontane de jos, i s-a alăturat regruparea nomenklaturii şi preluarea puterii, prin
aranjamente de culise, de către grupuri şi persoane din eşaloanele secundare ale vechiului
regim (partid, UTC, Securitate, Armată, Procuratură). Acest lucru ne determină să
subliniem că faptul că fenomenul de „continuitate” a reprezentat o frână majoră în
eforturile de a întemeia o comunitate politică democratică. Vechile reflexe leniniste au
continuat să inspire, din partea noilor diriguitori comportamente intolerante, paternaliste
şi autoritariste.

