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Abstract 

L’adozione del modello sovietico e l’estensione del Gulag anche sul territorio romeno sono 

iniziati nel 1944 e sotto la maschera della colpevolezza per la partecipazione della Romania alla 

guerra: sono state prese le prime misure legislative di controllo, si è formato il primo apparecchio 

repressivo e sono iniziati gli arresti di coloro che non condividevano l’ideologia ed i metodi di azione 

delle organizzazioni di estrema sinistra e di coloro che non sostenevano la deportazione ed i processi 

politici. In vari penitenziari, come ad esempio Sighet, Pitești, Aiud, Jilava, Gherla, Târgu Ocna, ed 

Ocnele Mari, sono morti tantissimi intellettuali romeni o facenti parte dell’élite politica romena. Le 

confessioni sconcertanti riguardanti le torture inimmaginabili che hanno avuto luogo nelle prigioni 

comuniste sono state fatte dagli ex boia, nonché da parte delle stesse vittime. 

Nell’ambito della letteratura romena la caduta del regime comunista nel 1989 ha avuto come 

conseguenza la pubblicazione delle testimonianze rimaste censurate per mezzo secolo. Il genere 

memorialistico carcerale romeno conta circa trecento volumi che racchiudono le esperienze carcerali 

traumatizzanti vissute in carcere dagli autori stessi o dalle vittime delle prigioni comuniste. La 

maggior parte delle opere sono nate dalla volontà e dal bisogno dell’autore di purificare la memoria 

delle esperienze più orribili mai vissute, quindi dalla nascita catartica, ma anche dal senso del dovere 

morale, situandosi, di conseguenza, come genere letterario, tra storia e letteratura. Il carattere 

documentario e le componenti soggettive diventano complementari all’interno del testo. Tutti i 

memorialisti della detenzione raccontano eventi trascorsi, consegnati après coup, distorti in un modo 

o nell’altro dalla memoria e, narrando di sé, l’autore crea, in modo più o meno involontario, un 

personaggio che trasmetta al lettore un’immagine in cui si autodefinisce e si percepisce lui stesso 

oppure il modo in cui vorrebbe essere percepito dal lettore, diventando in questo modo letteratura. 

Il titolo della seguente tesi, ovverosia “Literaturizarea detenției comuniste: Jurnalul Fericirii 

și Fenomenul Pitești”, si collega con l’argomento prescelto, in quanto l’oggetto principale di questo 

lavoro ruota attorno al periodo storico del comunismo romeno e, più nello specifico, il terribile 

esperimento condotto nel penitenziario di Pitești, seguito poi da un’analisi di una testimonianza 

diretta che si colloca nel genere della letteratura memorialistica, confrontata con un’opera scritta in 

un linguaggio giornalistico, oggettivo e distaccato. L’analisi delle due opere scelte, considerate 

rappresentative per poter avere un quadro generale sulla situazione, si propone di mettere in evidenza 

le divere modalità nell’abbordare le esperienze carcerali. La struttura della tesi presenta inizialmente 

l’abstract, la lista contenente sigle ed abbreviazioni e l’indice, il quale è poi seguito dall’introduzione. 
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Successivamente vi sono i capitoli principali, tradotti in lingua italiana come segue: “Comunismo e 

detenzione” e “Il sistema oppressivo comunista”. I due capitoli sono suddivisi a loro volta in sezioni, 

che sono intitolate “Comunismo romeno e regime totalitario: contesto storico”, “Oppressione e 

controllo degli intellettuali”, “Carceri comuniste romene ed il sistema concentrazionario nella 

Romania comunista: punti di riferimento generali”, “Pitești: rieducazione, smascheramenti e la 

riconquista della libertà” e, infine, “Analisi: Il diario della Felicità e Fenomenul Pitești”. A 

continuazione vi saranno le conclusioni del lavoro in questione per poi, in ultima analisi, terminare 

con la bibliografia, la quale è stata suddivisa in due sottocategorie per differenziare i libri, i trattati ed 

altre opere di specialità dalle fonti online. 

La suddetta tesi è stata condotta utilizzando varie riferimenti, in particolar modo libri scritti in 

lingua romena, ma anche film e fonti online. L’approccio ed il metodo messi in atto sono stati quelli 

di estrapolare le informazioni che più potevano essere inerenti con l’argomento di studio e, 

successivamente, rielaborare i contenuti nella maniera ritenuta più opportuna. Per le informazioni di 

tipo storico è stato utilizzato principalmente il libro scritto da Dennis Deletant ed intitolato România 

sub regimul comunist, dal quale sono stati estrapolati anche contenuti utili al capitolo inerente 

all’oppressione degli intellettuali, in cui viene discusso il controllo imposto a questi ultimi da parte 

del regime, i metodi repressivi messi in pratica e la censura applicata sui mezzi di comunicazione di 

massa. Un’altra sezione della tesi, la quale serve come introduzione e contestualizzazione per il 

capitolo sulla rieducazione attuata nel carcere di Pitești, si focalizza sulle carceri comuniste romene 

ed i metodi di isolamento. Oltre alla parte storica riguardante alcuni aspetti del regime comunista, la 

suddetta ricerca si focalizza sull’esperimento condotto nel penitenziario di Pitești e, successivamente, 

in modo da concentrarsi su un aspetto più letterario ed in linea con il percorso di studi intrapreso, sul 

confronto tra due opere letterarie rispettivamente intitolate Il diario della Felicità e Fenomenul 

Pitești. Il primo si basa sull’esperienza diretta vissuta da una persona che è sopravvissuta alla realtà 

delle carceri comuniste, mentre il secondo è una raccolta di varie testimonianze di detenuti rinchiusi 

soprattutto nel carcere di Pitești. 

Il primo capitolo analizza l’ascesa del Partito Comunista Romeno all’interno del contesto 

politico a cominciare dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Esamina, inoltre, le varie 

manifestazioni di protesta – in particolar modo quella intrapresa da parte di un gruppo di minatori nel 

territorio minerario della Valle dello Jiu – illustra i fattori che hanno condotto verso la dittatura, 

l’allontanamento dal trono del re Mihai, nonché le difficoltà riscontrate. Analizza la 

collettivizzazione, riscontrabile anche nei film documentari Undeva în Est ed in Puterea și adevărul. 
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Oltre a ciò, esamina il ruolo di Gheorghe Gheorghiu-Dej, i legami che la Romania ha avuto con 

l’Unione Sovietica ed il successivo allontanamento da Mosca. 

La prima sezione del secondo capitolo, più precisamente “L’oppressione ed il controllo degli 

intellettuali”, esamina la resistenza anticomunista condotta dai partigiani, grazie alle testimonianze 

degli scrittori Ștefan Bellu e Ion Gavrilă Ogoranu; la riforma messa in atto da parte del regime a 

livello scolastico ed il controllo applicato sui diversi mezzi di comunicazione, in particolar modo la 

radio ed i giornali. Illustra la questione la questione della censura, del lavoro forzato durante il regime 

comunista ed analizza la messa in pratica degli arresti e delle deportazioni in massa degli uomini 

politici, dei poliziotti e di tutti coloro che il regime etichettava come minacciosi nei loro confronti. 

Esamina, inoltre, l’esistenza della cosiddetta Securitate come strumento di controllo, spionaggio e 

messa in pratica dei metodi di tortura, illustra, allo stesso tempo, il ruolo di determinati scrittori ed il 

loro tentativo nel voler continuare a comunicare la verità, senza lasciarsi influenzare oppure 

manipolare dal regime comunista, come ad esempio il caso della poetessa romena Ana Blandiana, 

analizza l’imposizione del domicilio obbligatorio – emblematici saranno i casi di Silviu Brucan e di 

Doina Cornea – come prassi imposta ad un elevato numero di dissidenti ed oppositori. Esamina infine 

il progetto di modernizzazione delle città messo in pratica da Nicolae Ceaușescu, ma anche le 

manifestazioni di protesta organizzate contro quest’ultimo. 

La seconda sezione, ovverosia “Le carceri comuniste romeni ed il sistema concentrazionario 

nella Romania Comunista: punti di riferimento generali” illustra l’argomento degli arresti, della 

detenzione nelle principali carceri comuniste romene e delle deportazioni, grazie anche alle 

testimonianze di Ion Ioanid e di Eugen Măgirescu. Analizza le condizioni all’interno dei vagoni nei 

quali erano trasportate le persone, le quali si ritrovavano ammassate, senza cibo e nemmeno 

condizioni igieniche adeguate. Esamina, inoltre, le denunce, il processo di rieducazione, le attività 

che i detenuti erano costretti a svolgere e le condizioni di vita all’interno delle celle. Illustra le 

situazioni in cui si stabiliva la condanna a morte, la tortura e le varie tipologie di punizioni, nella 

maggior parte dei casi di natura fisica, applicate ai prigionieri che infrangevano le regole. 

La terza sezione, ossia “Pitești: rieducazione, smascheramenti e la riconquista della libertà” si 

concentra sul penitenziario di Pitești ed analizza l’esperimento peculiare ed unico nel suo genere che 

è stato condotto proprio nel luogo in questione, dove le vittime sono arrivate ad essere loro stesse 

torturatori, arrivando a torturare perfino i propri amici e compagni di cella. Esso consisteva in uno 

stato di terrore permanente ed in un abuso di tipo psicologico e morale, il quale aveva come obiettivo 

quello di incrementare la paura nella mente degli oppositori del regime comunista, nonché annientare 
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la personalità di ogni individuo. Sono state utilizzate, per adempiere a questo scopo, torture di tipo 

fisico, come ad esempio botte, pestaggi, scosse elettriche, impiego dei medicinali come modalità di 

punizione, come anche il cosiddetto lavaggio del cervello. Il capitolo esamina, inoltre, la dottrina di 

Anton Makarenko, sviluppata ulteriormente in Romania da Eugen Țurcanu, la questione della 

rieducazione, l’indottrinamento svolto tramite lezioni sul marxismo, le umiliazioni a cui erano 

sottoposti gli internati, grazie anche alle testimonianze di Dumitru Bacu, di Vladimir Dumitrescu e 

della scrittrice Nicole Valéry Grossu, la quale è riuscita a rimanere in vita ed a non lasciarsi sopraffare 

dal dolore mediante le preghiere e la religione. Illustra le confessioni che i detenuti erano costretti a 

fornire, le inchieste, i sospetti, i torturatori, i responsabili, l’alienazione ed i tentativi di volersi togliere 

la vita e come l’amministrazione del penitenziario ha risolto la questione. 

La quarta ed ultima sezione riguardante il paragone tra Il diario della Felicità e Fenomenul 

Pitești mette a confronto due tipologie di romanzi. Il diario della Felicità di Nicolae Steinhardt 

descrive l’inferno delle carceri in modo sublimato ed è una testimonianza di come un individuo possa 

giungere all’elevazione ed alla purificazione spirituale attraverso la fede e la cultura, mentre, 

Fenomenul Pitești di Virgil Ierunca si colloca al polo opposto, poiché è un saggio su un argomento 

di tipo storico, con argomentazioni oggettive a favore di una tesi, includendo testimonianze e con una 

dose altissima di realismo ed autenticità, a differenza del primo, il quale è soggettivo e denso di 

citazioni, commenti, riflessioni ed enumerazioni. Il diario della Felicità, a differenza di Fenomenul 

Pitești, non segue l’ordine cronologico degli avvenimenti. Nicolae Steinhardt è stato uno scrittore e 

critico letterario di origine ebraica, convertitosi alla religione ortodossa nel periodo in cui è stato 

rinchiuso nella prigione di Jilava, passando successivamente nelle carceri di Gerla ed Aiud e poi 

divenuto monaco in seguito alla sua liberazione. Lo scrittore e critico letterario romeno Virgil Ierunca, 

trasferitosi in Francia nel 1947, ha scritto il libro Fenomenul Pitești in maniera metodica, obiettiva, 

dettagliata, con una dose altissima di realismo ed autenticità e basandosi sulle testimonianze e sui 

documenti raccolti che denunciano l’esperienza comunista del terrore vissuta principalmente nel 

carcere di Pitești, ma non soltanto, tra il 1949 ed il 1952. I due testi, ognuno secondo il proprio stile, 

offrono un quadro del periodo comunista e del mondo carcerario dal punto di vista degli internati. 

 

Parole chiave: Comunismo, detenzione, esperimento, Pitești, Romania. 
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Introducere 

 

Teza aceasta, intitulată „Literaturizarea detenției comuniste: Jurnalul Fericirii și Fenomenul 

Pitești„, are ca obiectiv cel de a analiza comunismul român și, mai în specific, caracteristicile 

referitoare la experimentul condus în penitenciarul de la Pitești, acesta reprezentând subiectul 

principal al lucrării. Pe lângă partea istorică, necesară pentru înțelegerea întâmplărilor de-a lungul 

regimului dictatorial, teza – cu scopul de a se concentra asupra unui aspect literar, în conformitate cu 

studiile efectuate – va conține inclusiv o secțiune legată de domeniul literaturii, și anume analiza celor 

două opere literare puse în antiteză. 

Capitolele vor examina în mod detaliat diferite subiecte, spre exemplu ascensiunea Partidului 

Comunist Român, rezistența anticomunistă a partizanilor, manifestările de protest, munca forțată, 

deportările, Securitatea, reforma la nivel școlar, colectivizarea și restricțiile cu privire la alimente. 

Vor ilustra inclusiv, cenzura și controlul asupra diferitelor mijloacelor de informare, rolul anumitor 

scriitori, subiectul arestărilor și al detenției, experimentul din închisoarea de la Pitești, condițiile de 

viață în interiorul temnițelor, anchetele, bătăile și pedepsele, torturile și umilințele, demascările și 

proiectul de reeducare. Poate o persoană să fie fericită în interiorul unui penitenciar unde torturile și 

umilințele zilnice nimicesc orice semn de demnitate umană? Semnificația acestei întrebări vă găsi un 

răspuns prin intermediul cărții Jurnalul Fericirii scrisă de către Nicolae Steinhardt și comparată cu 

textul Fenomenul Pitești de Virgil Ierunca. Obiectivul acestei lucrări este acela de a-i face mai 

cunoscuți pe acești autori remarcabili, precum și contextul istoric analizat și întâmplările din temnițele 

comuniste românești, inclusiv în spațiul cultural italian. 

Pe durata regimului comunist din România au existat aspecte negative, momente dificile, 

suferințe, lipsuri și nedreptăți care au fost la ordinea zilei, prin urmare, a apărut în mod spontan dorința 

de a analiza aceste aspecte și de a le înțelege în profunzime. Obiectivul principal al acestei lucrări vi 

fi examinarea unui fenomen relativ puțin cunoscu, și anume experimentul desfășurat în penitenciarul 

de la Pitești, literaturizarea detenției și diferențele substanțiale prezente în cele două opere literare 

citate mai sus. 
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1. Comunism și detenție 

1.1. Comunismul românesc și regimul totalitar: context istoric 

 

Partidul Comunist Român, până la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, a existat la 

marginea vieții politice din România. Până să devină legal, în data de 23 august 1944, partidul a fost 

recunoscut sub numirea sa dată de Comintern1 de „Partidul Comunist din România”. Ceea ce a privat 

partidul de orice susținere din partea poporului sunt faptul că s-a identificat cu doctrinele 

comunismului și pericolul pe care îl constituia Uniunea Sovietică. Internaționala Comunistă, 

cunoscută dealtfel ca și Comintern, care avea sediul la Moscova, s-a amestecat în afacerile partidului 

mereu în mod dezastruos iar, prin urmare, acesta a fost judecat subordonat intereselor sovietice. În 

luna ianuarie 1921 aderenții Partidului Social Democrat (P. S. D.) au propus Consiliului General al 

partidului adeziunea la Comintern. Consiliul General a hotărât să țină o reuniune a partidului în luna 

mai, unde punctul cel mai important era alăturarea la Comintern: aceasta a devenit cunoscut ca și 

Congresul I al Partidului Comunist Român, a cărui activitate a început în ziua de 8 mai 1921. În al 

doilea congres, care a avut loc în octombrie 1922, membrii au votat denumirea partidului în „Partidul 

Comunist din România, secție a Internaționalei Comuniste”2. 

În anii Treizeci a avut loc o criză economică care a deschis un deceniu de existență efemeră, 

dar, cu toate acestea, Partidul Comunist a înfruntat această împrejurare cu acțiuni în domeniul 

muncitorilor, ca de pildă organizând un număr de greve. În anul 1936 autoritățile au decis să 

condamne și să trimită la închisoare mai mulți comuniști. Nicolae Ceaușescu, la rândul său, a primit 

o condamnare de doi ani, între 1936 și 1938. Cu toate că erau izolați în celulele lor, internații erau 

organizați într-un colectiv, conversau pe subiecte de agitație comunistă, țineau conferințe în fiecare 

zi, duceau o activitate politică, și le era permis să primească corespondență, cărți și vizite, rămânând 

în contact cu partidul. Cominternul, între timp, oferea ajutor financiar pentru întreținerea partidului 

                                            

1 Cominternul a fost o organizație înființată în 1919 cu obiectivul de a coordona activitățile comuniste din 

întreaga lume, pentru a le putea supune față de Moscova. Sursă: 

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/cominternul-sau-cum-si-a-supus-moscova-miscarea-comunista-

internationala, vizitat în data de 19 iunie 2019. 
2 Dennis Deletant, România sub regimul comunist, Editura Fundația Academia Civică, București, 1997, p. 12. 
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din România: de la Moscova sumele de bani erau expediate românilor comuniști care locuiau în 

Franța, iar de acolo erau apoi trimiși în România. 

În data de 23 august 1944 a avut loc o lovitură de stat prin care Regele Mihai3 a decis să îl 

aresteze pe Ion Antonescu, primul ministru al României în acel moment – care stabilise inclusiv 

aderarea României la celui de-al Doilea Război Mondial de partea lui Hitler – precum și ca România 

să nu mai facă parte din țările care alcătuiau Axa, printre care se numărau Italia Fascistă și Germania 

Nazistă. Comuniștii și-au asumat în întregime meritele loviturii de stat și le-au negat pe ale Regelui 

Mihai, care a fost considerat un simplu spectator și acțiunile sale au rămas în mare parte necunoscute 

până la căderea regimului comunist. România a semnat Convenția de Armistițiu4, așadar, printre 

altele, trebuia să plătească despăgubiri de război, trupele sovietice ale lui Stalin aveau drept de liberă 

trecere în teritoriul românesc iar Nordul Bucovinei și Basarabia5 au fost alipite Uniunii Sovietice. În 

1944 românii comuniști erau mai puțini de o mie, însă, datorită unui efort considerabil și prin 

intermediul unui grup de polițiști secreți, au constituit un personal care să intre în unitatea militară. 

Odată ce au deținut controlul asupra poliției și a militarilor, au pornit necazurile: întemnițări, acțiuni 

judiciare și nimicirea tuturor partidelor democrate. 

La 2 octombrie 1944 Partidul Comunist și Partidul Social Democrat s-au unit și au alcătuit 

Frontul Național Democrat (F. N. D.). Participanții acestuia recurgeau la amenințări adresate 

muncitorilor afirmând că ar fi fost arestați de armata sovietică dacă nu acceptau să abolească vechile 

comitete și să voteze în locul lor aderenții Frontului Național Democrat. Gărzile de Apărare Patriotică, 

care aveau și rolul de spionaj, colaborând uneori cu soldații sovietici, aveau scopul de a intimida și a 

reprima orice mișcare de opoziție. Frontul Național Democrat cerea demisia guvernului Rădescu6 

prin organizarea unor manifestări în mai multe orașe. În ciuda faptului că majoritatea oamenilor 

participau de bunăvoie, uneori s-a recurs la șantaj. Muncitorii care nu intrau în sindicat erau 

                                            

3 Mihai I de Hohenzollern-Sigmaringen (1921 – 2017) a urcat pe tron în 1927, la vârsta de doar șase ani, fiind 

obligat să abdice în 1947. Sursă: http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Regele_Mihai, vizitat în data de 19 iunie 2019. 

4 Anexa 1. 
5 Prin termenul Basarabia se face referire la teritoriul dintre râurile Prut și Nistru. Sursă: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ocupa%C8%9Bia_sovietic%C4%83_a_Basarabiei_%C8%99i_Bucovinei_de_Nord, 

vizitat în data de 19 iunie 2019. 

6 Nicolae Rădescu (1874 – 1953) a fost un general român și prim-ministru al României. Sursă: 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Nicolae_R%C4%83descu, vizitat în data de 19 iunie 2019. 
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amenințați cu faptul că li se tăiau rațiile și li se refuzau cartelele speciale de alimente. Aceste 

evenimente simbolizează caracterul antidemocratic și represiv al comunismului românesc în 

obținerea unei remanieri în guvernare. 

În ziua de 27 februarie 1945 A. I. Vîșinski, adjunctul ministrului de Externe sovietic, a mers 

la București pentru a solicita substituirea lui Rădescu, obținând în final aprobarea din partea Regelui 

Mihai, chiar dacă la început a ezitat. Vîșinski, la 1 martie, i-a comunicat Regelui că Petru Groza7 era 

înlocuitorul lui Rădescu în care sovieticii aveau încredere. În data de 5 martie, fiindcă Regele Mihai 

dezaprobase primul cabinet a lui Groza, Vîșinski i-a spus că, în cazul în care nu ar fi aprobat guvernul 

Groza, atunci România nu ar mai fi fost un stat autonom și liber. Regelui i-a fost teamă de o lovitură 

de stat, așadar a exprimat acordul său. Guvernul Groza era controlat de Frontul Național Democrat, 

care ocupa paisprezece din cele optsprezece funcții din cabinet. 

În ianuarie 1947, în urma celui de-al doilea conflict mondial, Statele Unite, Franța și Marea 

Britanie au alipit zonele de ocupație din teritoriul Germaniei și al Austriei, acțiune care a dus la 

crearea Germaniei Occidentale, în vreme ce Stalin, în luna mai a aceluiași an, a întemeiat Germania 

Răsăriteană, o putere economică distinctă în teritoriul sovietic. Partidul Comunist din România a 

limitat națiunea la o situație de supunere față de Uniunea Sovietică prin adoptarea unor măsuri în 

cadrul sistemului de învățământ, al sindicatelor și al sistemului politic. Stalin, alături de coordonarea 

lui Vîșinski, luase decizia de a elimina partidele de opoziție. Pintilie Bodnarenko, ofițer superior 

Serviciilor de Securitate sovietice – N. K. G. B.8 – a primit indicații și a mers la București pentru a 

urmări Siguranța, „viitoarea Securitate”9, cu scopul de a discredita administrația Partidului Național 

Țărănesc (P. N. Ț.). Un anumit număr de agenți trebuiau să îi îndemne pe liderii Partidului Țărănesc 

să scape din România cu un avion asigurat de ei. În data de 14 iulie 1947 Ion Mihalache, fondator și 

președinte al partidului, și alți fruntași ai Partidului Național Țărănesc au fost reținuți chiar în clipa în 

care se aflau pe punctul de a fugi în Turcia. Câteva zile mai târziu inclusiv Iuliu Maniu, președintele 

                                            

7 Petru Groza (1884 – 1958) a fost un ministru, președinte al Consiliului de Miniștri și președinte al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale. Sursă: http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Petru_Groza, vizitat în data de 18 iunie 2019. 
8 „Comisariatul Poporului pentru Securitatea Statului”. Sursă: 

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/primele-ordine-emise-de-securitatea-sovietica-dupa-reocuparea-

basarabiei, vizitat în data de 15 iunie 2019. 

9 Ioan Muntean, La pas, prin “reeducările” de la Pitești, Gherla și Aiud sau Ridică-te Gheorghe, ridică-te 

Ioane, Editura Majadahonda, București, 1997, p. 15. 
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partidului, a fost deținut și, la 30 octombrie, prezidarea acestuia a fost denunțată pentru conspirație 

împotriva statului. Mihalache și Maniu au fost pedepsiți cu o condamnare pe viață în închisoare. 

Regele Mihai reprezenta ultima piedică în calea instaurării în România a conducerii de tip 

sovietic. Populația îl privea ca pe o un simbol de independență a țării și de nădejde într-un viitor bun 

și eficient. În ziua de 30 decembrie 1947 Petru Groza și Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 

Partidului Comunist Român, i-au solicitat Regelui să meargă la București și i-au expus comunicatul 

său de renunțare la tron. În ciuda faptului că fuseseră aduși soldați pentru a înconjura Palatul, Regele 

Mihai nu a consimțit să subscrie documentul. Mai târziu, Groza l-a intimidat cu izbucnirea unui război 

civil și Regele, pus față în față cu posibilitatea unui masacru, a semnat declarația de abdicare. Acest 

gest a încheiat perioada monarhiei și, la aceeași dată, Republica Populară Română a fost declarată, 

cu toate că a fost consecința unui decret al unei facțiuni politice manevrate de către puterea din 

exterior. Stelian Tănase, în cartea sa intitulată Anatomia mistificării 1944 – 1989, descrie atmosfera 

în urma acestui eveniment: într-o mărturisire făcută de către scriitoarea Alice Voinescu în data de 30 

decembrie 1947, aceasta se întreabă dacă fusese adevărat că Regele Mihai renunțase la tron din 

proprie inițiativă sau dacă fusese constrâns. Mai adaugă că populația a fost lipsită de curaj și că ar fi 

fost necesar să se împotrivească acelei întâmplări. 

Primul pas spre totalitarism a fost încorporarea sub aspectul militar a României în blocul 

sovietic, eveniment care s-a realizat la 4 februarie 1948 cu ajutorul unui pact de cooperare, prietenie 

și susținere bilaterală între Uniunea Sovietică și România în cazul unei nevoi de salvgardare față de 

Germania sau față de o altă putere care putea fi solidară cu țara respectivă. A doua mișcare către un 

stat totalitar a fost stabilizarea situației partidului unic alcătuit din adepți fideli și o elită, iar această 

chestiune s-a înfăptuit în vara anului 1947 prin abolirea principalelor partide de opoziție, adică 

Partidul Național Liberal și Partidul Național Țărănesc: acesta din urmă, deja din 1942, desfășura o 

activitate împotriva fascismului și dorea doborârea conducerii lui Ion Antonescu. La reuniunea din 

februarie 1948 Partidul Comunist Român s-a unit cu partea comunistă a Partidului Social Democrat, 

din care a luat naștere un singur partid, și anume Partidul Muncitoresc Român (P. M. R.). Acesta a 

ținut cea dintâi conferință în data de 21 – 23 februarie 1948 și Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost 

desemnat secretar general. În acel moment se sublinia trăsătura de elită a partidului, fiind stabilite noi 

norme mai severe în ceea ce privește caracteristicele aderenței acestuia, deoarece nu erau acceptate 

persoane din fosta clasă exploatatoare. 
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A treia inițiativă pentru a impune modelul dictaturii sovietice în România a avut loc în aprilie 

1948 și s-a realizat prin votarea Constituției Republicii Populare Române10 și prin instituirea practicii 

judecătorești de origine sovietică. Organismele precum Parlamentul – denumit Marea Adunare 

Națională – și Consiliul de Miniștri erau sub administrația Partidului Comunist. În iunie 1948 partidul 

a trecut în posesia statului întreprinderile de transport, minele, companiile de asigurări, băncile și 

fabricile industriale, iar aceste acțiuni au introdus planificarea centralizată. După legea agrară din 

194511 Miliția a dat afară șaptesprezece mii de familii din locuințele lor și le-a transferat în spații de 

reașezare, în vreme ce terenurile confiscate au fost grupate pentru a întocmi gospodării ale 

colectivității sau gospodării de stat, care erau administrate de către stat, deoarece Ministerul 

Agriculturii stabilea prețurile și felul de culturi. Aproximativ optzeci de mii de țărani au fost trimiși 

în închisori fiindcă au întârziat în îndeplinirea activităților agrare sau în a achita impozitele, nu au dat 

„cotele” și s-au împotrivit colectivizării. 

Filmul Undeva, în Est din anul 1991 oferă o frescă a zonei rurale și a lumii satului românesc 

în care se urmărea transformarea și modernizarea agriculturii. Prin procesul de colectivizare toți 

țăranii erau constrânși să pună în comun boi, căruțe, pluguri și loturi de pământ, fiindcă toate acestea 

trebuiau să devină „ale gospodăriei agricole colective”12, iar sătenilor li se promitea că ar fi muncit 

organizați „în brigăzi de muncă”13. În general speranța oamenilor a fost că forțele aliate nu ar fi ezitat 

să îi ajute și să îi salveze, crezând că Statele Unite pregăteau eliberarea României din sfera de influență 

a Uniunii Sovietice. Din acest film reies chestiuni precum faptul că delațiunea era foarte răspândită, 

că oamenii primeau foarte des amenzi, că erau siliți să susțină Socialismul și obligați să se înscrie la 

Partidul Comunist: cu toate acestea se poate observa eroica acțiune întreprinsă de către rezistența din 

munți și de către partizani împotriva acestor întâmplări. 

În luna august 1948 Pintilie Bodnarenko, un agent N. K. V. D.14 ucrainean care și-a românizat 

numele în Gheorghe Pintilie, a ajuns comandantul unei organizații numite Direcția Națională a 

Securității Poporului (D. G. S. P.) sau, într-un cuvânt, Securitatea. Aceasta a fost instituită prin 

                                            

10 Anexa 2. 
11 Anexa 3. 

12 https://www.youtube.com/watch?v=GMSuuAZieeI, 8’59’’, vizitat în data de 31 mai 2019. 

13 Idem, 9’27’’. 

14 „Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne”. Sursă: https://ro.wikipedia.org/wiki/NKVD, vizitat în data 

de 15 iunie 2019. 
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decretul număr 22115 din ziua de 30 august 1948 și misiunea ei era de a proteja câștigările democrate, 

adică păstrarea comuniștilor la conducere, și de a garanta apărarea Republicii Populare Române 

contra inamicilor din interior și din afară. Securitatea dispunea de departamente, denumite direcții, în 

întregul teritoriu și direcția era constituită în întregime din agenți care făceau parte din securitatea 

sovietică. În data de 7 februarie 1949, pentru a substitui Jandarmeria și Poliția, a fost instituită Direcția 

Generală a Miliției, care avea obligația de a emana permise de ședere, acțiune care îi ușura 

reglementarea deplasării locuitorilor, controlul celor considerați suspecți și pregătirea deportărilor. 

Colectivizarea este o chestiune importantă evidențiată inclusiv în filmul Puterea și adevărul 

din anul 1971. Pe lângă aceasta, subiectele abordate în acest film sunt diferite, spre exemplu este 

vorba despre demascări, închisori și deținuți. Perioadele de timp care sunt atinse sunt mai multe: în 

primul rând, luna august 1944, în care se ivesc așa numitele Gărzi de Apărare Patriotică, în continuare 

luna iunie 1948, moment în care au loc discuțiile despre clasa muncitoare și naționalizarea tuturor 

întreprinderilor și, în sfârșit, luna aprilie 1952, în care se discută despre lupta de clasă, despre 

gospodăria colectivă și, nu în ultimul rând, despre proiectul de construire a socialismului. 

În momentul în care Partidul Comunist a apărut în contextul politic al României de după 

război, în administrația sa erau trei facțiuni: persoanele care se aflau la Moscova în perioada 

războiului și cele care erau în țară, care la rândul lor se împărțeau între comuniștii care au acționat în 

mod reușit sub formă ilegală – ca de pildă maghiarul și secretarul general al Partidului Comunist 

Român Ștefan Foriș – și cei care se aflau în pușcărie. Aceștia din urmă, denumiți „grupul din țară”16 

și comandați de Gheorghe Gheorghiu-Dej, erau alcătuiți în mare parte din activiști și muncitori 

arestați în timpul grevelor anilor Treizeci. Grupul respectiv, printre care se găseau inclusiv Miron 

Constantinescu17 și Nicolae Ceaușescu, și-a petrecut anii conflictului în lagărul de la Târgu Jiu. În 

1955 a fost acordată amnistia deținuților politici și în luna decembrie a aceluiași an, după moartea lui 

Stalin la 5 martie 1953, s-a desfășurat al doilea Congres al Partidului Muncitoresc Român. Cu această 

ocazie primul-secretar Gheorghiu-Dej l-a introdus pe Nicolae Ceaușescu ca un nou aderent. 

                                            

15 Anexa 4. 

16 Dennis Deletant, op. cit., p. 97. 

17 Miron Constantinescu (1917 – 1974) a fost un istoric, sociolog marxist și om politic român. Sursă: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Miron_Constantinescu, vizitat în data de 19 iunie 2019. 
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În data de 29 octombrie 1956 muncitorii din cadrul Căilor Ferate Române în orașul București 

au protestat revendicând mai bune condiții de lucru, în schimb la Iași s-au efectuat manifestări în 

stradă pentru a cere o mai bună furnitură de mâncare. Din cauza unei recolte teribile care a scăzut în 

mod dramatic producerea de alimente, cozile au ajuns să fie un fenomen comun inclusiv în alte 

localități. La 29 octombrie, ca să îi calmeze pe muncitori, regimul i-a informat că retribuția minimă 

va fi mărită și că vor acorda ceferiștilor deplasări gratuite. În ziua de 30 octombrie organizațiile 

administrative teritoriale din Iași, Oradea și Timișoara au fost puse sub control armat: din această 

cauză, armata sovietică a trecut dincolo de frontiera estică a României și s-a adunat la granița vestică, 

la limită cu Ungaria. 

În anul 1963 au fost instituite un număr de dispoziții contra sovieticilor, printre care înlăturarea 

din școli a limbii ruse ca disciplină obligatorie și substituirea denumirilor rusești ale unor edificii 

publice și ale străzilor cu denumiri românești, care proclamau o independență mai mare cu privire la 

orașul Moscova. Îndepărtarea de Moscova i-a oferit regimului lui Gheorghe Gheorghiu-Dej o anumită 

susținere din partea românilor. Încurajarea convingerii împotriva sovieticilor i-a dat un instrument de 

dezvoltare a celebrității, totodată făcându-l să se îndepărteze de domnitorul său sovietic. În data de 

23 aprilie a anului 1964 în Scînteia a fost tipărită „Declarația cu privire la poziția Partidului 

Muncitoresc Român în problemele mișcării comuniste”18,19 în care politica României a dobândit un 

caracter legitim: Gheorghiu-Dej dorea să stabilească o nouă evoluție a țării, cu obiectivul de a o 

distanța față de Uniunea Sovietică, faptă datorită căreia partidul lui a beneficiat de multă notorietate. 

Prin declarația aceasta referitoare la libertatea națiunii se cerea ajutor economic și politic contra 

Moscovei din partea Occidentului. La 21 octombrie Gheorghe Gheorghiu-Dej, „primul dictator 

comunist din România”20, a solicitat scoaterea din România a consilierilor Comitetului Securității 

Statului (K. G. B.) și în luna decembrie 1964 aceștia au plecat. În acest fel, serviciile de securitate a 

României au ajuns să fie cele dintâi de acest tip dintr-un stat aderent la Pactul de la Varșovia care s-

a eliberat de consilierii sovietici, însă această faptă nu a semnificat, bineînțeles, încetarea cooperării 

cu K. G. B.-ul. 

                                            

18 Dennis Deletant, op. cit., p. 121. 

19 Anexa 5. 
20 Doina Jela, Lexiconul negru. Unelte ale represiunii comuniste, Editura Humanitas, București, 2001, p. 171. 
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În ziua de 19 martie 1965 Gheorghiu-Dej a decedat și, la 22 martie a aceluiași an, Nicolae 

Ceaușescu s-a ivit în poziția de prim-secretar al Partidului Comunist Român, care era în continuare 

legat de spaima din epoca de după război. De la vârsta adolescenței Ceaușescu a intrat în Partidul 

Comunist și a fost arestat de patru ori, între anii 1933 și 1938, din pricina concepțiilor sale politice, 

deoarece Partidul Comunist fusese considerat în afara legii începând din anul 1924. În 1936 a devenit 

secretar general al U. T. C. (Uniunea Tineretului Comunist) și, după doi ani, a fost ridicat la rolul de 

secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist. În luna septembrie 1939 Nicolae 

Ceaușescu a fost arestat și condamnat la trei ani și jumătate de pușcărie, însă a continuat să acționeze 

în clandestinitate până în momentul în care a fost capturat în iulie 1940. În luna august 1943 a fost 

mutat în lagărul de la Târgu Jiu, unde a făcut cunoștință cu Gheorghiu-Dej și alți importanți 

simpatizanți ai Partidului Comunist Român, iar după ieșirea din pușcărie a devenit, în noiembrie 1946, 

secretar al Comitetului de partid din zona Olteniei. Se pare că, pe durata alegerilor generale, din cauza 

nervozității sale, Ceaușescu a avut o discuție aprinsă cu un dirigent de la o bancă, însă acesta din urmă 

a fost înjunghiat și a murit. Cu toate că nu este sigur dacă cel culpabil de deces a fost Nicolae 

Ceaușescu ori una dintre persoanele pe care el se baza, întâmplarea a lămurit caracterul său impulsiv 

și procedurile violente utilizate de către Partidul Comunist. 

În momentul în care se depuneau fundamentele comunizării țării și s-a proclamat proiectul 

pentru colectivizarea agriculturii, în luna martie 1949, Ceaușescu a fost transferat la Ministerul 

Agriculturii în poziția de ministru adjunct, fiindcă experiența câștigată în munca locală de partid l-a 

făcut foarte util pentru Gheorghe Gheorghiu-Dej. A fost mutat, în anul următor, în aceeași calitate la 

Ministerul Forțelor Armate unde și-a făcut o instruire foarte eficace, cu scopul de a-și garanta în 

întregime supremația forțelor armate odată ce, mai târziu, a obținut autoritate dictatorială. Nicolae 

Ceaușescu a urmat traseul politic al predecesorului său, adică Gheorghiu-Dej, care l-au caracterizat 

pe cel din urmă ca fiind național comunist: o industrializare rapidă alături de o direcție autonomă în 

politica externă, la baza căreia a stat pretextul de promovare a interesului național. Urmărind acest 

protocol, Ceaușescu a reușit să-i dea Occidentului ocazia de a exploata o deschidere imaginară în 

blocul comunist, să încurajeze ostilitatea din partea populației față de domnitorul sovietic și, în 1967, 

România a fost întâiul stat din grupul estic care a realizat legături diplomatice cu Germania de Vest. 

Eforturile lui Nicolae Ceaușescu au fost amenințate de conexiunea între Partidul Comunist 

Român, denumire care s-a recăpătat în iulie 1965 în defavoarea celei de Partidul Muncitoresc Român, 

cu spaima celor două decenii precedente. Primul scop urmărit de către Ceaușescu a fost să aducă 
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Ministerul de Interne sub completa supraveghere a partidului, deci, prin urmare, sub propria sa 

dominație. Un ordin de control judiciar a fost impus activităților Departamentului Securității Statului 

și ale Ministerului Afacerilor Interne, folosind concepția „legalității socialiste”21, prezentă în noua 

Constituție votată în anul 196522 prin care se înlocuia vechea denumire de Republică Populară și se 

declara că România era o Republică Socialistă. Neacceptarea din partea lui Ceaușescu de a lua parte, 

în 1968, la Pactul de la Varșovia și dezaprobarea invadării Cehoslovaciei sub conducerea Uniunii 

Sovietice au reprezentat cea mai puternică declarare de emancipare față de dispozițiile sovietice. 

Denunțarea ocupației a fost un gest de curaj prin care el și națiunea sa au beneficiat de stima întregii 

lumi. 

Potrivit cărții intitulate Fantoma lui Gheorghiu-Dej, scrisă de către Vladimir Tismăneanu, în 

politica externă, Ceaușescu a dovedit aceeași pricepere, sensibilitate și îndemânare pe care le-a 

demonstrat Gheorghe Gheorghiu-Dej în ghidarea României pe drumul autonomiei. În politica internă, 

totuși, a manifestat opusul acestei proceduri, ajungând să fie despotic și indiferent la necesitățile 

poporului. Un comunist, cu care înainte de război Nicolae Ceaușescu a împărțit aceeași celulă, a 

identificat în acesta, inclusiv la vârsta de douăzeci de ani, o încredere fără limite în persoana sa, 

alimentată printr-o tot atât de nemărginită neîncredere în alți oameni – absență de încredere care a 

ajuns să fie evidentă în negarea lui de a primi sfaturi – și, în special, în negarea celor cărora le era 

supus sub aspectul profesional. În manevrele politice, făcând o rotație a cadrelor, a ales să remanieze 

în continuu pe cei din jurul lui, pentru a nu permite nimănui să alcătuiască o „clientelă de partid”23 și 

să obțină o poziție în gândul opiniei publice, excluzând prin urmare orice potențială opunere. 

Intransigența sa față de alte persoane l-a apropiat de Elena, soția lui, o femeie fără limite de ambițioasă 

și răzbunătoare, care și-a încurajat soțul să își exteriorizeze ambițiile și prejudecățile: persuadarea din 

partea Elenei s-a manifestat în mod intens în cultul absurd al personalității creat în jurul lui Ceaușescu 

și care, de-a lungul anilor Șaptezeci, a inclus-o și pe ea. Caracteristicile specifice ale dominației sale 

au ajuns să fie nehotărârea, capriciul și incertitudinea: această faptă, în timpul anilor Optzeci, i-a făcut 

pe români să fie îngrijorați numai cum să supraviețuiască pe zi ce trece. 

                                            

21 Dennis Deletant, op. cit., p. 133. 

22 Anexa 6. 
23 Dennis Deletant, op. cit., p. 142. 
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În ziua de 28 martie 1974 Nicolae Ceaușescu a fost ales în rolul nou înființat de „președinte 

al Republicii”24, acțiune care a dat o lovitură copleșitoare celor care își doreau să îl oprească: cauza 

principală a dezamăgirii a fost insuccesul din sfera economică. În anii Șaptezeci și Optzeci limitarea 

produselor a devenit o chestiune obișnuită, iar încrederea într-o perspectivă economică mai bună a 

fost slăbită în mod semnificativ. Politica economiei a fost definită prin deplina împotrivire în ceea ce 

privește orice fel de deținere privată și prin mania pentru industrializare. Ceaușescu a continuat 

inspecțiile sale in fabrici, unde oferea muncitorilor și șefilor fabricilor recomandări importante, dar 

aplicarea acestora a dus la adaptări permanente ale procedurii și politicii economice, având un rezultat 

contrar celui voit și ajungând la o dezorientare. 

Cea mai remarcabilă înfruntare inițiată de către un ansamblu de lucrători împotriva dominației 

comuniste din România a fost protesta minerilor din Valea Jiului din anul 1977. Norma din luna iulie 

1977 a reprezentat evenimentul declanșator, întrucât mărea vârsta pentru a ieși la pensie de la 

cincizeci la cincizeci și cinci de ani, și abolea, pentru cei care lucrau în mină, pensionarea din motive 

„de invaliditate”25. În semn de nemulțumire cu privire la această lege, minierii orașului Lupeni au 

decis să organizeze o grevă. Aceștia, în data de 1 august a aceluiași ani, au solicitat o reuniune cu 

Nicolae Ceaușescu. S-a realizat o listă cu revendicările persoanelor care munceau în mină: se dorea 

angajarea fiicelor și soțiilor minerilor, o reexaminare a principiilor de „concediu de boală”26, scăderea 

orelor de lucru pe zi de la opt la șase ore, reîntoarcerea la vârsta de cincizeci de ani pentru a ieși la 

pensie, descrierea imparțială a situației din partea rețelelor de comunicare în masă, și, nu în ultimul 

rând, încorporarea unei echipe medicale pregătite care să își desfășoare activitatea în mină. 

Ceaușescu a însărcinat, fără întârziere, o delegație ministerială care să stăpânească această 

chestiune: se plănuia convingerea celor care lucrau în mine de a termina manifestarea, însă nu au avut 

ocazia de a acționa în această manieră, deoarece, în clipa în care s-au străduit să găsească calea către 

oficiul șefului minei, au fost îngrămădiți și inclusiv bătuți de către protestatari. Unul dintre oamenii 

care făceau parte din delegație a fost mutat la Palatul Culturii al orașului Lupeni, de unde avea 

permisiunea, sub paza unui grup de persoane care munceau în mină, să îl sune pe Nicolae Ceaușescu 

și să îl oblige să meargă acolo pentru a vorbi personal cu ei despre reclamațiile făcute. 

                                            

24 Idem, p. 148. 

25 Idem, p. 157. 
26 Idem, p. 158. 
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Nicolae Ceaușescu a ajuns în ziua aceea, rămânând surprins când a văzut o mulțime atât de 

numeroasă de greviști. A încercat să distorsioneze motivul pentru care s-a decis intensificarea orelor 

de lucru în fiecare zi și a susținut, dimpotrivă, că direcția de partid decretase să diminueze orele, însă 

această hotărâre s-a lovit de opunerea minerilor. Această jignire cu privire la istețimea lor a determinat 

reacția: „Nu noi! Bandiților! Hoților!”27. După ce protestatarii au contestat spunând că revendicau 

pornind din ziua următoare cele șase ore pe zi, Ceaușescu s-a iritat, evident uimit de îndrăzneala lor 

și curajul de a-și expune părerea de față cu el, așadar i-a amenințat declarând că dacă nu s-ar fi întors 

înapoi la lucru, ar fi fost obligați să nu se mai comporte cu amabilitate față de ei. Aceste avertismente 

au fost primite cu dezaprobări și cu sloganuri precum „Jos Ceaușescu!”28. 

Nicolae Ceaușescu a început să vorbească pe un ton mai tolerant, consimțind scăderea la șase 

ore de lucru în toata Valea Jiului și să construiască fabrici care să ofere familiilor greviștilor un loc 

de muncă. A asigurat că nu ar fi fost folosite metode de represiune contra celor care puseseră la cale 

manifestarea și că toți cei care erau culpabili de neplăcerea persoanelor care lucrau în mină ar fi fost 

considerați responsabili. În urma acestor asigurări, protestatarii s-au împrăștiat și câțiva dintre ei au 

revenit la lucru în tura de noapte, însă două zile mai târziu, la 4 august 1977, în pofida garanțiilor lui 

Ceaușescu, au fost trimise trupele armate, Valea Jiului a fost proclamată teritoriu închis și Securitatea 

a inițiat represiunile. A fost începută o cercetare pentru a descoperi cine se afla la sursa manifestării 

și, în următoarele luni, câteva sute de greviști au fost transportați în alte regiuni miniere, în vreme ce 

alții ar fi fost mutați în „lagărele de la Canalul Dunărea-Marea Neagră (Peninsula)”29. 

Activitatea industrială a primit un șoc în urma cutremurului dezastruos din 1977 și inundațiilor 

din anii 1980 și 1981. Acestea au avut ca urmare diminuarea exportărilor de mâncare, spre care în 

acel moment se dirija considerarea președintelui pentru a achita „datoria externă”30 adunată in urma 

industrializării, iar, pentru a îndeplini acest obiectiv, președintele a recurs la metode severe și fără 

precedente inclusiv în „istoria neagră a regimurilor comuniste”31 din estul Europei. Această datorie, 

la finalul lui 1981 era de zece virgulă doi miliarde de dolari, în vreme ce în 1977 ajungea doar la trei 

virgulă șase miliarde, așadar, sub îndrumarea Fondului Monetar Internațional (F. M. I.), importurile 

                                            

27 Idem, p. 159. 

28 Ibidem. 

29 Doina Jela, op. cit., p. 282. 

30 Dennis Deletant, op. cit., p. 150. 
31 Idem, p. 151. 
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au fost limitate și exportările s-au intensificat, în special de produse derivate din petrol, echipamente 

și automobile. Faptul că România a diminuat mărfurile importate și a continuat să exporte mezeluri 

și carne în Uniunea Sovietică l-a constrâns pe Nicolae Ceaușescu să instituie raționalizarea 

alimentelor derivate din carne. 

Scriitoarea Lavinia Betea, în cartea sa intitulată Povești din Cartierul Primăverii, subliniază 

faptul că magazinele, școlile spitalele, rațiile de mâncare și alte clădiri sau întâmplări au fost foarte 

diferite pentru persoanele care locuiau în așa numitul Cartierul Primăverii din București. În urma 

ascensiunii la putere a Comunismului, care s-a instaurat în 1946, acest cartier a ajuns să fie centrul 

înalților funcționari de stat comuniști. Locul făcea parte din Gospodăria de Partid, o întreprindere 

înființată pentru îndeplinirea necesităților materiale ale persoanelor care aveau un anumit rol în partid. 

A urmat o închidere din punct de vedere politic, din cauza căreia Ceaușescu a devenit mai puțin 

dependent de țările străine, care ar fi fost în stare să practice o anumită autoritate pentru a îl determina 

să își potolească politica față de populație. 
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2. Sistemul opresiv comunist 

2.1. Opresiunea și controlul intelectualilor 

 

La 2 aprilie 1945 Scînteia, ziarul partidului comunist, a anunțat că mai mulți polițiști fuseseră 

încarcerați din pricină că erau considerați vinovați de precedenta coaliție cu germanii. Prin aceste 

mijloace a fost exclusă orice rezistență din partea forțelor de ordine. Comuniștii și-au atribuit 

privilegiul de a face percheziții în case pentru a căuta proprietăți care aparținuseră Uniunii Sovietice 

și de-a verifica pe drum actele oamenilor: irupții care se verificau fără nici un tip de control legal. Din 

cauza pedepselor și a amenințărilor poporul, căruia începuse să-i fie frică de organele de conducere, 

s-a transformat într-o unealtă a comuniștilor. În luna mai 1946 s-au desfășurat alte arestări, printre 

care inclusiv membrii unui grup numit „Mișcarea Națională de Rezistență”32. Cei care au fost judecați 

au fost condamnați în ziua de 18 noiembrie la muncă forțată pentru tot restul vieții. 

Pornind din anul 1945 s-au născut diferite grupuri de partizani care s-au împotrivit arestărilor 

de către guvern. Așa numită „rezistența anticomunistă armată”33, care a activat până în anul 1962, nu 

dorea să cedeze în fața comunizării națiunii și, rămânând în libertate, compromitea ambiția regimului 

de a controla întreaga națiune. Colectivul era alcătuit din muncitori, studenți, medici, avocați, foști 

ofițeri din armată și țărani. În luna septembrie 1949 șapte persoane – o mare parte dintre acestea erau 

de fapt țărani, cu toate că comuniștii afirmau că erau moșieri sau țărani îmbogățiți – au fost 

condamnate la moarte cu acuzația de a face parte dintr-un grup de partizani iar executarea lor a avut 

loc la 18 octombrie. În cartea intitulată Pădurea răzvrătită. Mărturii ale rezistenței anticomuniste, 

scrisă de către Ștefan Bellu, autorul povestește că, la jumătatea secolului douăzeci, se plănuia 

anexarea regiunii „Maramureșului la Ucraina Sovietică”34. Prin urmare, a fost organizată o inițiativă 

de rezistență din partea locuitorilor orașului Borșa, iar ulterior au aderat la această cauză inclusiv alte 

sate și localități din apropiere. 

                                            

32 Dennis Deletant, România sub regimul comunist, Editura Fundația Academia Civică, București, 1997, p. 57. 

33 Idem, p. 78. 

34 Ștefan Bellu, Pădurea răzvrătită. Mărturii ale rezistenței anticomuniste, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-

Lăpuș, 2009, p. 14. 
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Scriitorul Ion Gavrilă Ogoranu a luat direct parte la acțiunile împotriva comunismului, iar, 

după anul 1989, a comunicat propria părere despre faptul că România nu „a plecat capul de bunăvoie 

în fața comunismului”35. Partizanii anticomuniști – care au sacrificat propria viață pentru a curăța o 

țară înjosită de persoane lipsite de curaj și delatori – au luptat împotriva unui regim instituit prin 

constrângerile impuse în România de către ocupanții sovietici de-a lungul anilor Patruzeci și pentru 

a oferi generațiilor următoare încrederea într-un viitor corespunzător. Autorul istorisește – în carte sa 

numită Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc, vol. II – că sute de locuitori ai României s-au împotrivit 

dictaturii cu orice mijloc, preferând drumul mai anevoios, și anume cel al luptei de partizani, care 

activau ajutați de către locuitorii din localitățile din apropiere. 

În vol. I al aceleași cărți, intitulată Rezistența anticomunistă în Munții Făgărașului, scriitorul 

povestește că a avut parte de o existență desfășurată în principal ascunzându-se – în timpul zilei de 

multe ori era greu să găsească un loc unde să nu fie văzut – și fiind în continuu intimidat de 

posibilitatea de a fi condamnat la moarte. Obiectivele acestei lupte au fost pentru autorul cărții 

următoarele: idealul în favoarea monarhiei, sentimentul împotriva comunismului și convingerea 

religioasă, mai precis cea creștină. Iarna dintre anii 1949 și 1959 nu fusese prea grea din punctul de 

vedere al scriitorului, care își amintește că în doar câteva zile solul a fost învelit cu un strat de ninsoare, 

fapt care le facilita deplasările. În nici o parte, însă, nu se vedea vreun strop de nădejde, spre exemplu, 

la Radio București se auzeau frecvent cântări de glorificare a lui Stalin. Din nefericire fugarii nu au 

reușit să primească ajutor din partea serviciilor secrete ale Statelor Unite, care ar fi trebuit „să trimită 

cu un avion ajutoare în arme, echipament și medicamente”36, întrucât în servicii erau prezenți niște 

spioni sovietici infiltrați, care au informat Securitatea, iar aceasta i-a împiedicat cu orice mijloc pe 

partizani să se apropie de locul prestabilit. 

Într-o zi ofițerii Securității au căutat grupul de fugari, alcătuit din „studenți, elevi și țărani, 

luptători cu arma”37, din care făcea parte inclusiv Ogoranu în calitate de conducător. Deoarece nu au 

descoperit nici un partizan, s-au gândit că aceștia se ascundeau în biserică, așadar au dat afară toți 

copiii care se aflau înăuntru, i-au transportat într-un cimitir din apropiere, i-au imobilizat de niște 

cruci și i-au lovit pentru a-i constrânge să mărturisească cine a mers acolo în noaptea respectivă. 

                                            

35 Ion Gavrilă Ogoranu, Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc. Vol. I. Rezistența anticomunistă în Munții 

Făgărașului, Editura Marist, Baia Mare, 2009, p. 15. 

36 Idem, p. 252. 
37 Idem, p. 297. 



 

 

22 

 

Securitatea, fiindcă nu îi capturase, și-a proiectat toată furia asupra a tot ceea ce însemna onoare, 

istețime și bunătate, prin urmare asupra familiilor, a rudelor, a prietenilor și a locuitorilor din orașul 

Făgăraș și a satelor din vecinătate, punând în practică mai multe capturări și întemnițări. Prin urmare, 

mulți dintre ei au fost incriminați de conspirație, unii au fost torturați din punct de vedere psihic și 

corporal, alții au decedat în temniță, iar cei care s-au salvat au rămas cu consecințe grave și incurabile. 

În luna august 1948 toate școlile străine, împreună cu cele gestionate de biserici, au fost 

închise din cauza unei legi pentru modificarea educației38. Au fost epurați studenții de la facultate și 

profesorii de filosofie și istorie, iar funcția lor a fost ocupată de îndoctrinatori staliniști. Ministerul 

Învățământului a interzis utilizarea unor materiale școlare mai vechi și a aprobat numai manuale care 

includeau principii socialiste și comuniste. Limba rusă se învăța în mod obligatoriu pornind in școala 

secundară și cantitatea de ore prevăzută era aceeași în comparație cu cele de limba română. Alte 

subiecte de liceu erau Geografia Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (U. R. S. S.), Istoria 

Partidului Comunist Bolșevic, în vreme ce orele de religie au fost complet interzise. În cartea intitulată 

Istoria comunismului povestită pentru bolnavi mintali, scrisă de către Matei Vișniec, faptele se 

desfășoară la Moscova, și anume într-un spitalul pentru vindecarea bolilor mintale, în anul 1953. Ceea 

ce reiese din conversațiile personajelor este că, din punctul lor de vedere, cu ajutorul explicațiilor cu 

privire la istoria sovietică comunistă – intensitatea acesteea era necesară să pătrundă în mintea 

oamenilor – persoanele care sufereau de psihoze, demențe sau erau deprimate, se puteau face 

însănătoși. 

Ultimul impediment în drumul spre impunerea modelului sovietic au fost bisericile. Biserica 

Greco-Catolică, sau Unită cu Roma, din Transilvania și Biserica Ortodoxă Română, cărora milioane 

de români demonstrau devotament, au jucat un rol cheie în secolele XVIII și XIX în apărarea 

sentimentului de unitate și de identitate la nivel național. De fapt, nu era necesară distrugerea lor dacă 

puteau fi manevrate pentru a fi utile obiectivelor regimului. Constituția din anul 192339 a aprobat 

plătirea salariilor clerului Bisericii Ortodoxe de către stat, așadar Partidul Comunist putea să profite 

de această subordonare pentru a supraveghea ierarhii ortodocși. Biserica Ortodoxă a făcut o înțelegere 

cu regimul pentru a-și garanta supraviețuirea, spre exemplu toate fondurile și bunurile Bisericii au 

fost colectivizate, instituțiile de educație au fost închise sau luate de către stat. În ceea ce privește 

                                            

38 Anexa 7. 
39 Anexa 8. 
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Biserica Greco-Catolică autoritatea asupra ei se găsea în orașul Roma și ar fi fost greu pentru regimul 

prezent în acel moment să o supună, prin urmare partidul a ales că o putea admite în limita legilor 

statului, chiar dacă asocierea cu Roma era considerată de către comuniști antiistorică și antinațională. 

Biserica Unită a fost ulterior desființată și clădirile au fost încredințate Bisericii Ortodoxe, în timp ce 

Biserica Romano-Catolică nu era considerată legală și a fost persecutată întrucât o mare parte din 

credincioși erau unguri. Cu toate că regimul a tăiat legăturile acestei biserici cu Roma, niciodată nu a 

reușit să-și impună autoritatea Bisericii Romano-Catolice. 

Controalele din luna noiembrie 1948 până în luna mai 1950 i-au permis Partidului Comunist 

să încorporeze mai mulți membri, printre care un personal administrativ român care muncea pentru 

Armata Sovietică și slujitori care erau folosiți de către comuniști pentru a primi informații în legătură 

cu acțiunile patronilor lor. O mare parte din asociați credea că faptul de a face parte din partid era o 

modalitate pentru a primi avantaje și promovări și, fiindcă ambiția era la bază, pentru avea 

certitudinea că nu vor fi deținuți. Eliminarea dușmanilor avea ca obiectiv constituirea unei elite, 

întrucât partidul dorea să înnoiască societatea, să industrializeze economia și să revoluționeze 

agricultura. Educația ideologică avea un rol important, deoarece ajuta la întărirea sentimentului de a 

face parte dintr-o elită și cel de loialitate față de partid. 

Caracteristicele celor selecționați în Moscova pentru a dirija Securitatea din România erau 

agresivitatea și violența. Un exemplu de acest gen poate fi cel care a avut loc în ianuarie 1949, când 

Adriana Georgescu Cosmovici40 a mărturisit că a fost deținută conform faptului că ar fi avut de a face 

cu o mișcare de rezistență, motiv pentru care poliția anchetatoare comunistă a dat-o cu capul de perete, 

a lovit-o de multe ori cu un sac plin de nisip și a plesnit-o pe față și bărbie până ce i-au rămas numai 

șase dinți în maxilarul de jos. Securitatea a avut un rol-cheie în suprimarea rezistenței și în garantarea 

subordonării întregii țări față de regimul comunist. Manierele violente ale lui Pintilie Bodnarenko și 

ale asociaților săi i-a educat pe cei din rândurile organizației la o cultură a brutalității, ceea ce a stârnit 

teamă printre oponenți și printre membrii partidului, care încercau să motiveze frica provocată de 

poliție. În 1946 Gheorghe Pintilie i-a strivit craniul cu o bară de fier și l-a ucis pe Ștefan Foriș, fostul 

secretar general al Partidului Comunist Român. Ulterior a transmis niște directive pentru omorârea 

mamei lui Foriș: aceasta avea pietre de moară legate în jurul gâtului și a murit înecată. 

                                            

40 Adriana Georgescu Cosmovici (1920 – 2005) a fost o deținută politică și o memorialistă. Sursă: 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Adriana_Georgescu-Cosmovici, vizitat în data de 19 iunie 2019. 
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Munca forțată în timpul regimului comunist demonstrează trăsătura constrângătoare a 

acestuia. În lagărele de muncă, constituite în anul 1949 sub administrația Ministerului de Interne, erau 

adunați internați din toate păturile sociale, ca de pildă preoții uniți lucrau alături de preoții ortodocși, 

sârbii din zona Banatului împreună cu germanii din Transilvania, în vreme ce, cei care aveau studii 

superioare, munceau îndeaproape cu țăranii cărora li se luase cu forța pământurile. La începutului 

anilor Cincizeci, spre exemplu, se estimează că optzeci de mii de oameni erau reținuți în lagărele de 

muncă. Practica muncii forțate a fost instituită în ziua de 30 mai 1950. Astfel a fost înființată o 

Direcție în Ministerul de Interne pentru unitățile de muncă, care avea îndatorirea de a educa din nou, 

cu ajutorul muncii, componentele ostile Republicii Populare Române. Consiliul de Miniștri avea 

dreptul de a pretinde așa numitul „serviciu temporar de muncă”41, chiar dacă munca forțată a fost 

utilizată precum un mijloc de pedeapsă a celor incriminați de sabotaj economic sau absenteism, ca de 

pildă țăranii care s-au opus colectivizării agriculturii. 

În 1952 a crescut numărul celor arestați și deportați, cu scopul de a lăsa loc muncitorilor care 

fuseseră angajați în favoarea garantării forței de lucru indispensabile fabricilor din orașe construite în 

procedeul de industrializare. Spre finalul anului 1952, în absența unei acceptări, locuitorii din orașe 

nu aveau permisul de a-și schimba domiciliul și deplasările dintr-un oraș în altul erau verificate de 

către Miliție. Călătoriile erau autorizate numai din motive de sănătate sau pentru a merge la muncă. 

Oricine petrecea mai mult de douăzeci și patru de ore într-un loc diferit de propria locuință trebuia să 

se treacă în registrul Miliției și același lucru li se întâmpla și celor care stăteau la un hotel sau care 

erau stabiliți la vreo rudă. 

Presa partidelor oponente a fost desființată și instrumentele mass-media au început să fie 

reglate de către stat. Din librării și din biblioteci au fost îndepărtate toate cărțile considerate inadecvate 

din punctul de vedere politic și ideologic. De asemenea, activitățile muzicienilor, artiștilor, scriitorilor 

și ziariștilor au fost supravegheate de către Secția de Agitație și Propagandă (Agitprop) a Comitetului 

Central al Partidului Comunist și nu se putea interpreta, tipări sau juca nimic fără vreo consimțire. În 

anul 1958 a fost emis un decret care notifica o nouă epurare. De data aceasta erau luați în vizor 

muncitorii statului care proveneau din rândurile foștilor ofițeri ai armatei regale, ale oamenilor cu 

„cazier politic”42, ale foștilor moșieri și fiii tuturor celor enumerați. Mai mult, dezvăluirea locului în 

                                            

41 Dennis Deletant, op. cit., p 86. 
42 Idem, p. 118. 



 

 

25 

 

care se găseau arhivele române ducea la o condamnare la moarte, în timp ce în penitenciare disciplina 

ajungea să fie tot mai severă și sancțiunile erau repartizate cu răutate. Rigiditatea neobișnuită a acestor 

metode a dat un avertisment explicit românilor, și anume că forma de guvernământ prin teroare nu 

avea să devină mai ușoară. Dispozițiile actului juridic nu au fost răspândite la radio și nici nu au fost 

tipărite în ziare, prin urmare acest eveniment a dat naștere la o stare de incertitudine și neliniște. 

Protestul din Ungaria, început în data de 23 octombrie 1956, i-a dat ocazia guvernării române 

să dovedească pe largă scară loialitatea sa în raport cu Uniunea Sovietică. Peste puțin timp 

consecințele s-au resimțit în România. La 27 octombrie s-au petrecut manifestări muncitorești și 

studențești în orașele Timișoara, Iași, Cluj și București. S-a subliniat dorința de a anula învățarea în 

facultăți și școli a limbii ruse, pe lângă nemulțumirile privind defectele din învățământ și mâncarea 

rea din cantinele studențești. Au fost făcute multe arestări în orașele unde s-au petrecut protestele, 

mai ales printre acei studenți care au luat parte la manifestările din Timișoara și Cluj. În pofida acestui 

fapt, revoltele au dat rezultate. Astfel, în ziua de 5 noiembrie, la Cluj, Miron Constantinescu a vorbit 

unei adunări studențești și le-a promis că va fi ameliorat nivelul de viață și că lecțiile impuse în limba 

rusă vor fi abolite. După două săptămâni lui Constantinescu i-a fost conferită funcția de ministru al 

Învățământului. 

Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din luna aprilie 1968 și destinată 

subiectului privind educația în „Republica Socialistă Română”43 – care simțea necesitatea unei 

supravegheri mai severe cu privire la științele sociale – a adoptat un proiect prin intermediul căruia 

se dorea supunerea „științelor umaniste activității de propagandă”44. La începutul anilor Șaptezeci 

statele comuniste au avut un progres economic mulțumitor, prin urmare „tehnologia și bunurile 

occidentale”45 reprezentau nădejdea că se putea extinde relația cu populația. Caracteristica cu privire 

la propagandă și-a menținut rolul și valoarea, întrucât era privită ca fiind o manieră de a interacționa 

în mod continuu cu poporul. De asemenea, în vederea obținerii „consensului național, partidele 

comuniste”46 au trecut la o „incorporare a intelectualității în partid”47 și la o îmbunătățire a discursului 
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din punct de vedere ideologic, părăsind vechea repartizare „în clase prietene și clase dușmane ale 

societății”48. Acest eveniment a reprezentat începutul procedurii de creație a unei societăți înființate 

pe convingerile socialismului, în care nu existau clase sociale și în care toate grupările sociale 

sprijineau partidul unic și regimul. Acesta din urmă avea ca obiectiv controlul instituțiilor de 

cercetare, dar și cele umaniste ca de pildă Institutul de Istorie Nicolae Iorga, punând astfel în practică 

ordinele și instrucțiunile furnizate, cu scopul de a avea efecte rapide din punct de vedere economic. 

Invitația la sensibilitatea națională reprezenta un sistem eficace de dictatură personală și de 

control social: aceste chestiuni l-au lămurit pe Nicolae Ceaușescu de câștigurile pe care le-ar putea 

obține ca urmare a potențării imaginilor naționale și ale propriei sale valori: Marea Adunare de la 

București, în data de 21 august 1968, și aclamarea de către acesta i-au trezit dorința pentru exagerarea 

cultului personalității sale. Ulterior, o mare parte dintre scriitorii mai remarcabili l-au sfidat pe 

Nicolae Ceaușescu și au intrat în Partidul Comunist Român, întrucât nu îl susțineau, iar acțiunea lor 

demonstrează că punctul lor de vedere nu era dictat de interese egoiste sau de oportunism. 

În ziua de 6 iulie 1971 Nicolae Ceaușescu, la o reuniune a Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, a expus ideile sale pentru ameliorarea activităților politico-ideologice și, de 

asemenea, aceea de formare socialistă și comunistă a aderenților partidului și a tuturor persoanelor 

muncii. Cele șaptesprezece sugestii49, ori „teze”50, reprezentau, mai degrabă, o reîntoarcere la 

modalitățile la care partidul de-abia renunțase și, mai mult decât atât, doreau evidențierea succeselor 

de seamă ale românilor, edificatorii socialismului, revendicau modificarea modelelor de educație 

politico-ideologică a asociaților și angajaților partidului, făceau apel la extinderea permanentă a 

rolului șefului de partid în toate acțiunile politice și educaționale, revendicau o supraveghere mai 

strictă pentru a împiedica publicația scrierilor literare care nu se află la nivelul cererilor acțiunii 

politice și ideologice ale partidului, a cărților care susțin convingeri și opinii primejdioase pentru 

interesele socialismului. 

În primăvara lui 1977 un număr de manifestări din partea ungurilor care trăiau în zona 

Transilvaniei au inițiat să se facă auzite. O situație caracteristică a fost cea a lui János Török, care, în 

manieră publică, s-a lamentat în luna martie a anului 1975 cu privire la procesul de preselecționare a 
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persoanelor care candidau pentru Marea Adunare Națională care, conform relatărilor sale, nu 

oglindeau interesele muncitorilor din fabrici, mai ales cele ale minorităților ungurești. Török, „în timp 

ce vorbea”51, a fost arestat, lovit violent de către agenții securității și, după aceea, spitalizat la clinica 

psihiatrică „Dr. Petru Groza”, unde i-au administrat mari cantități de droguri. Cu toate că în 1978 a 

fost lăsat liber, i s-a impus să se prezinte cu regularitate la controale. 

Societatea artistică a fost obligată să creeze o coaliție temporară împotriva propunerilor: cei 

mai în vârstă s-au asociat cu cei tineri și s-au unificat în respingerea lor potolită, prevăzând încheierea 

literaturii române. Uniunea Scriitorilor s-a transformat într-o baricadă contrară, unde inclusiv 

asociația de partid dezaproba în mod explicit autoritatea. În 1980, ca o consecință a plângerii 

prezentate lui Ceaușescu de către un colectiv de douăzeci și doi de scriitori care acuzau Uniunea ca 

fiind anticomunistă, devine mai severă cenzura ziarelor și este abolit Comitetul de partid al 

scriitorilor. 

La începutul anilor Optzeci repercusiunile acestor „teze”52 au devenit tot mai clare: ele 

creaseră o nouă ideologie – ale cărei caracteristici principale erau respingerea influențelor din exterior 

în cultura română și sprijinirea unei optici naționaliste asupra trecutului – pe care câțiva scriitori au 

utilizat-o drept ocazie pentru a-și impune din nou influența care se ofilea sau pentru a-și construi una. 

Această nouă ideologie, „protocronismul”53, a inserat un al treilea element în disputa dintre Uniunea 

Scriitorilor și partid, adică „protocroniștii”, care s-au solidarizat cu direcția partidului pentru a deține 

un control asupra cenzurii și publicațiilor. Ca urmare, finanțările Uniunii au fost parțial înghețate și 

nu a fost posibil să li se mai autorizeze adepților acesteia împrumuturile de care aveau nevoie ca să 

supraviețuiască, în momentul în care nu aveau vreun câștig din publicarea unei lucrări. 

În decembrie 1971, în tentativa de a îi îndepărta pe cei aflați în dezacord, s-a făcut apel la 

intimidare: o nouă normă referitoare la „secretul de stat” nu permitea publicare sau răspândirea în 

străinătate a oricărui document scris ce putea aduce prejudicii intereselor națiunii. De asemenea, 

această lege le interzicea românilor să aibă tangență cu orice ziar străin sau post de radio, ale căror 

activități erau judecate dușmănoase pentru România. În programul operelor și teatrelor, totodată, 

trebuia să se accentueze sprijinirea produselor naționale cu o natură revoluționară. 
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Revistele din București și din provincie exercitau un anticonformism pe care articolele 

săptămânale – în special cele protejate de către Securitate, precum Luceafărul și Săptămâna – 

întotdeauna îl caracterizau ca „trădare”, „vânzare de țară” și „produs al agenturilor străine”54. În luna 

iulie a anului 1981 s-a impus în manieră violentă Uniunii Scriitorilor un nou președinte, acțiune care 

a dus la nimicirea acestei ultime organizații de rezistență. Partidul Comunist Român a constituit, mai 

degrabă, din grupul de la Săptămâna și Luceafărul, un mijloc de șantajare și constrângere, care 

compromitea anticonformismul autentic al scriitorilor cu slogane naționaliste, adaptându-se în cultul 

personalității celor doi Ceaușești. 

Cu toate acestea, scriitorii nu au abandonat datoria lor de a comunica adevărul: simpla acțiune 

de a vorbi în manieră obișnuită, că rosteau termenul „solidaritate” ori se străduiau să redefinească 

expresii falsificate precum „conștiință națională” sau „societate civilă”55, era privită de cenzură ca 

fiind amenințătoare. Perseveranța de a nu lua parte la „omagiile” oferite soților Ceaușescu din partea 

partidului era o manieră de a se pune împotriva legii, risc pe care scriitorii și-l asumau cu toate 

amenințările care puteau să apară. În acel moment făceau aceste lucruri în mod individual, prin rubrici 

și cărți, cu riscul de a nu fi permiși în clipa în care limbajul lor alegoric, neclar, cu aluzii, era 

decodificat de către informatorii oficiali sau voluntari. Un exemplu de acest gen este cel al Anei 

Blandiana care, în august 1988, a fost denunțată deoarece l-a satirizat pe dictator. Chiar dacă poeziile 

au continuat să fie transmise în manieră orală, autoarea a fost interzisă în mod definitiv, împreună cu 

scrierile ei din biblioteci și documentele în care era menționat numele ei aflate încă la tipografie. Până 

la 22 octombrie 1989 a fost urmărită, izolată și i-au fost tăiate telefonul și corespondența. 

După 1981 conferințele naționale ale Uniunii nu au mai fost autorizate și au fost acceptați doar 

puțini noi participanți, într-o oarecare măsură, fiindcă direcția partidului se obstina să se aibă în vedere 

numai persoanele care erau acreditate politic în manieră pozitivă și, parțial, fiindcă administrația 

Uniunii Scriitorilor a oprit considerarea celor doriți de către partid ca aderenți, de frică că din 

întâmplare, mai devreme sau mai târziu, aceștia să ocupe o funcție superioară. Reuniunile secțiilor de 

poezie și de proză ale Uniunii au fost prohibite, drept consecință acțiunile acesteia au fost imobilizate, 

împreună cu întâlnirile cu cititorii și conferirea distincțiilor literare. În aceste împrejurări de severitate 

tot mai răspândită, sprijinirea „protocronismului” a pus la dispoziție o bază de putere și de înaintare 
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în lumea literară, așadar mulți scriitori și critici au profitat de această ocazie. Totodată, numărul redus 

al scriitorilor dornici să vorbească împotriva reimpunerii a acestei ideologii culturale din partea 

partidului au fost descoperiți fără obstacole. 

Faptul că rețelele de comunicare române nu au descris întâmplările din Valea Jiului din anul 

1977 demonstrează completa subordonare a presei, ca instrument manevrat de către forma de 

guvernământ, și exemplifică strategia cenzurii utilizată de către guvern în toată epoca de după război, 

pentru a împiedica circularea în popor a anumitor informații care erau considerate periculoase. 

Accesul la știri este indispensabil pentru oameni, pentru a se proteja contra puterii, la fel cum acțiunea 

de a manipula este fundamentală pentru conducătorii care încearcă să se apere. Această igienizare a 

știrilor și supravegherea mass-mediei s-au demonstrat foarte eficace în reducerea grevei și în 

pătrunderea unui sentiment de închidere și de deziluzie printre cei care protestează, reprezentând 

totodată funcția „de automulțumire”56. În cazul în care nu se prezenta nici o rezistență în legătură cu 

forma de guvernământ, majoritatea părerilor colectivității nu doar că își închipuia că nu a fost nimic 

asemănător, ci, plecând de la această supoziție, punea în discuție importanța manifestării opunerii. 

Manifestele împotriva conducătorului român erau fixate de cabinele telefonice, împrăștiate 

„de la etajele superioare ale unor blocuri”57 ori atârnate de câinii care străbăteau drumurile din 

București. În 1983 o persoană din orașul Galați, Ion Bugan, s-a deplasat cu mașina lui pe drumurile 

din București având o pancartă pe care era scris un slogan împotriva lui Nicolae Ceaușescu și, prin 

urmare, a fost sancționat cu zece ani de pușcărie. În cursul aceluiași an, în orașul București, inginerul 

din Iași Ion Năstăsescu s-a urcat pe o schelă și l-a acuzat pe președintele român, așadar a primit o 

pedeapsă de nouă ani de închisoare. Dumitru Iuga a fost deținut sub acuzarea de alcătuire a unei 

mișcări contra comunismului și a fost sancționat cu zece ani de penitenciar. În data de 17 noiembrie 

poetul și inginerul Gheorghe Ursi a fost lovit și omorât într-o celulă a securității, unde fusese 

încarcerat cu scopul de a fi interogat cu privire la propriile sale memorii, care includeau observații 

împotriva soților Ceaușescu. 

La începutul lui decembrie 1987, cu scopul de a evita alte dezaprobări cu privire la regim într-

o perioadă caracterizată de îngrijorări, niște disidenți de frunte ai regimului au fost arestați și au fost 
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obligați la „domiciliu forțat”58, printre aceștia au fost incluși: tânărul electronist Radu Filipescu – care 

fusese sancționat cu zece ani de pușcărie în luna septembrie a anului 1986 deoarece imprimase 

manifeste împotriva dictatorului – aderenții partidului Ion Fiștioc și Nicolae Stăncescu, care 

avansaseră sugestii de reformare a direcției Partidului Comunist Român și „Ambasadei sovietice”59 

din orașul București – cu solicitarea să fie prezentate lui Mihail Gorbaciov – geofizicianul Gabriel 

Andreescu – care expediase, la sfârșitul lui august 1988, o scrisoare unui congres efectuat la Cracovia 

și destinată drepturilor oamenilor, rugându-i pe cetățenii români să îmbrățișeze o politică de 

necolaborare cu regimul – și, nu în ultimul rând, fostul redactor și vicepreședinte al ziarului partidului 

Scînteia în perioada 1944 – 1956, ambasadorul României în Statele Unite de-a lungul anilor 1956 – 

1959 și la ONU din anul 1959 până în anul 1962, Silviu Brucan, care, în data de 26 noiembrie 1987, 

într-o scrisoare menită să ajungă jurnaliștilor occidentali de la București, a pus sub semnul întrebării 

autoritatea partidului și l-a avertizat pe președintele român în legătură cu faptul că începuse o epocă 

de tensiune între clasele muncitoare și Partidul Comunist Român. El a remarcat că din represiuni 

putea să rezulte o completă izolare, de această oară nu doar de către Occident, dar și de către Orient. 

Relatarea lui Brucan a fost răspândită de către B. B. C., de Vocea Americii și de Radio „Europa 

Liberă”, dându-le unor milioane de români oportunitatea să asculte pentru întâia dată o avertizare 

dată președintelui român din partea unei persoane de seamă a partidului. 

Până în luna februarie a anului 1988 telefonul lui Silviu Brucan a fost întrerupt, nu îi ajungea 

corespondența și i-a fost comunicat că avea permisiunea să plece de acasă doar o dată pe zi, dimineața, 

pentru a se duce la cumpărături. În momentele în care își părăsea casa, era escortat de către patru 

ofițeri îmbrăcați în haine civile, care descurajau pe orice persoană care încerca să vorbească cu el. Cu 

toate acestea, Brucan a primit suportul din partea Statelor Unite, a Marii Britanii și a Uniunii 

Sovietice. Gorbaciov, de pildă, a acceptat să găsească o modalitate pentru a îl apăra, deoarece 

siguranța lui Silviu Brucan se afla sub amenințare. Maniera în care a fost întâmpinat în cele trei națiuni 

i-a arătat în mod explicit conducătorului român protecția pe care Brucan o primea: gest puternic în 

special fiindcă învingea discrepanța ideologică dintre Occident și Orient. Mai mult decât atât, Mihail 

Gorbaciov era favorabil să îl dea jos de la putere pe Ceaușescu, însă cu cerința ca această împrejurare 

să se înfăptuiască într-o modalitate în care, în România, Partidul Comunist să își mențină „forța 
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politică conducătoare”60. Se confirma, în acest fel, izolarea lui Nicolae Ceaușescu despre care 

discutase Brucan în mărturisirea sa după evenimentele de la Brașov, pe lângă reușita acestuia în a 

coaliza Occidentul și Orientul împotriva lui însuși. 

Printre cei cărora le fusese impus domiciliu forțat se mai numără politicianul, criticul 

regimului și veteranul Partidului Național Țărănesc Ion Puiu, arhitecta Mariana Celac, care a criticat 

proiectul de reorganizare citadină și a satelor, Florin Russu, șeful grupului de tineri al Partidului 

Național Țărănesc care activa în mod ilegal, profesoara Doina Cornea de la facultatea din Cluj, care 

fusese concediată din această funcție în ziua de 15 septembrie a anului 1983, întrucât utiliza, în lecțiile 

ei, scrieri filozofice din Occident și fiul său Leontin Iuhas care, alături de mama sa, distribuia 

manifeste în fața facultăților din Cluj și în fața fabricilor, comunicând susținerea față de muncitorii 

din Brașov și invitându-i pe cei clujeni să se alieze cu brașovenii. Pornind din 1982 până în 1989 

Doina Cornea, într-o serie de nemulțumiri răspândite de Radio „Europa Liberă”, a denunțat situația 

de batjocură în care fusese adus poporul român de către Ceaușescu. În gândurile ei se numărau 

proiecte democratice de reformă, cuvinte de susținere față de restul oponenților, dezaprobarea 

distrugerii satelor în contextul programului de modernizare, dar și concepții cu o intensă semnificație 

etică, ca de pildă convingerea că orice persoană ar trebui să se simtă responsabilă pentru acțiunile sale 

și să admită că absența faptelor conștiincioase din partea oricăruia avea consecințe împotriva societății 

întregi. 

Securitatea, până la finalul lui decembrie 1987, i-a reținut și ținut în arest pe Doina Cornea și 

pe Leontin Iuhas. Aceștia au fost lăsați liberi în urma rezistenței publice condusă de către mass-media 

din Occident și, mai ales, ca urmare a unui documentar care cuprindea un interviu cu doamna Cornea. 

Aceasta din urmă a confirmat importanța rețelelor de comunicare în liberarea ei și le-a mulțumim 

oamenilor care manifestaseră la Londra, Geneva și Paris în favoarea sa. Prin urmare, a prezentat o 

reclamație împotriva citirii scrisorilor din partea guvernului din România, a opririi din partea acestuia 

a conversațiilor telefonice și a supravegherii celor care îi făceau Doinei o vizită. Guvernul făcea orice 

îi era în stare pentru a o ține izolată pe Doina Cornea, dar și pe toți cei care se străduiau să își expună, 

fără ezitare, părerile, în pofida faptului că erau înconjurați de nefericire. 

Celebrul proiect de modernizare a ruralității dorit de liderul român a fost grăbit pentru a scădea 

numărul satelor din România până la sfârșitul anului 2000 și această faptă a atras interesul mondial 
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spre exagerările din partea regimului și, ca urmare, i-a adus doamnei Cornea cea mai puternică 

susținere internă posibilă. Douăzeci și șapte de muncitori, scriitori și profesori din localitățile 

Zărnești, Făgăraș, Sibiu și Cluj, printre care și Iulius Filip, care era unul din membrii fondatori ai 

„sindicatului independent Libertatea”61, au semnat „cea de a treia scrisoare deschisă”62 trimisă 

președintelui român din partea Doinei Cornea. Iulius Filip a fost întemnițat în 1982, fiindcă expediase 

o scrisoare sindicatului din Polonia numit Solidaritatea și a petrecut cinci ani în pușcărie, unde a fost 

bătut și, în momentul în care a fost lăsat liber, a fost obligat să decidă între trei posturi de lucru, nici 

unul dintre ele fiind în preajma familiei și locuinței sale din orașul Cluj. A fost pus, alături de soția 

lui, sub supraveghere continuă și, în luna iulie a anului 1988, Filip a mers la Bârlad pentru a se vedea 

cu alți muncitori care erau simpatizanți ai obiectivelor sindicatului Libertatea, însă, atunci când a 

ajuns, a fost arestat și incriminat de furt, motiv pentru care a fost lovit și deținut timp de patru zile 

înainte să fie eliberat. 

Scrisoarea respectivă, scrisă în iulie 1988 și răspândită de Radio „Europa Liberă” numai la 

începutul lui septembrie, era destinată în totalitate proiectului de modernizare și constituia o puternică 

dezaprobare a acestuia și a reprezentat o exemplificare excepțională de opunere colectivă în România 

din partea muncitorilor și a intelectualilor. Expunerile doamnei Cornea – care a refuzat să își 

abandoneze demnitatea, a rămas indiferentă în fața șantajelor și a persecutărilor și l-a sfidat în mod 

neobișnuit pe conducătorul român – erau exprimate „în limbajul tradiționaliștilor români”63, care 

situau existența de la sate în mijlocului „identității naționale”64. Din punctul ei de vedere, dacă se 

ataca locuința țăranului, se lovea în inima poporului. În urma difuzării acestui document, Doinei 

Cornea i s-a dat arest la domiciliu, care a fost suspendat doar la 22 decembrie a anului 1989. 

Tratamentul impus doamnei Cornea din partea regimului a fost, mai târziu, împărțit inclusiv de 

anumite personalități politice și de anumiți scriitori, ca de exemplu Silviu Brucan. Mulți români au 

plecat ulterior din țară – transformată într-o imensă temniță pentru a izola inclusiv persoanele care se 

aflau în libertate – iar cazul cel mai celebru este cel al Nadiei Comăneci, prima gimnasta care a primit 

de cinci ori nota zece la Jocurile Olimpice și care a trecut frontiera în luna noiembrie 1989. 
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Cele mai preocupante atrocități realizate de către regimul lui Nicolae Ceaușescu erau, în 

opinia doamnei Cornea, legalizarea sărăciei, dezintegrarea și uniformizarea locuitorilor din România, 

exproprierea indivizilor de demnitatea personală și constrângerea lor la o situație primitivă, în care 

cea mai importantă grijă cotidiană era efortul de a face rost de alimente. În legătură cu Doina Cornea, 

nici o altă întâmplare nu a pus accentul pe injustițiile din România privind drepturile umane și, prin 

urmare, pe băgarea națiunii în carantină. În același timp, creștea absența de fidelitate către 

președintele român printre cele mai înalte cercuri politice, inclusiv printre veteranii partidului. Astfel, 

o scrisoare deschisă orientată către dictatorul român a fost pusă la dispoziția publicului de către B. B. 

C. în ziua de 10 martie 1989 și era semnată, printre alții, de Silviu Brucan. Aceste persoane, ulterior, 

au primit arest la domiciliu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Închisorile comuniste românești și sistemul concentraționar în România: repere 

generale 

 

Salcia, Periprava, Jilava, Canal, Aiud, Gherla, Târgșor și Suceava sunt numai unele dintre 

locurile în care victime adepte al naționalismului și mai mult sau mai puțin adulte și-au sacrificat 
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propria viață și sănătate, nu atât de mult pentru ei, ci pentru descendenții lor. La 20 martie 1947, trei 

sute cincisprezece de aderenți ai partidelor de opoziție au fost reținuți, iar, în data de 4 mai, încă șase 

sute de persoane au fost arestate. Cu toții au fost deportați în închisorile de la Pitești, Gherla, 

Miercurea Ciuc și Craiova, dar mulți dintre ei nu cunoșteau motivul pentru care fuseseră întemnițați. 

Din cei cinci sute nouăzeci și șase de oameni duși la Gherla, o parte erau țărani, dar alții erau preoți, 

medici și profesori, care participaseră, în luna noiembrie 1946, la mobilizări în favoarea partidelor de 

opoziție. Câțiva oameni au reușit să fugă și să se elibereze, în vreme ce alții după șase luni au fost 

lăsați liberi. Cu toate acestea, scopul comuniștilor, adică cel de a speria poporul, fusese atins. 

Eugen Măgirescu, în cartea sa intitulată Moara Dracilor. Amintiri din închisorile comuniste, 

istorisește că a fost reținut în noaptea zilei de 14 mai 1948, când niște persoane – printre care se afla 

inclusiv directorul liceului din Iași, unde Măgirescu era învățător – au pătruns în liceu la miezul nopții. 

Împreună cu aproximativ o sută de intelectuali, din care douăzeci erau eleve și studente, a fost aruncat 

într-unul din cele trei camioane: erau puși unul peste celălalt, „pe patru rânduri”65, sub reflectoare și 

baionete, cu militarii aflați în picioare deasupra lor și care stăteau cu pistoalele înspre ei. Ulterior au 

plecat, presupunând spre Rusia, înconjurați de ofense și strigăte, de pumni și bătăi de ghete în cap. 

Au ajuns în penitenciarul de la Suceava, în care erau întemnițate persoanele care își așteptau sentința 

sau era folosită drept închisoare care urmărea disciplinarea pentru cele care se demonstraseră foarte 

greu de recuperat în alte temnițe. Aici au pornit anchetările și Eugen Măgirescu a fost învinovățit de 

faptul că oferise ajutor unui deținut, că ar fi intonat cântări românești, că avea păreri naționaliste și 

împotriva comunismului și că discutase despre acest subiect cu cineva. Torționarii i-au dat jos hainele 

și, după ce i-au agățat cu picioarele în sus, l-au bătut cu niște bâte – pe care era scris „calea 

adevărului”66 – pe palme, pe spate, pe tălpi, practic peste tot. Reeducatorii le introduceau ace sub 

unghii și internații primeau electroșocuri până în momentul în care își pierdeau cunoștința. 

În cartea intitulată Închisoarea noastră cea de toate zilele, volumul 1. 1949, 1952 - 1954 scrisă 

de către Ion Ioanid, autorul descrie momentul în care este arestat la București în anul 1949 și, închis 

într-o celulă, îi este comunicat că nu îi era permis să vorbească, să fluiere, să intoneze cântece și să 

dea pumni sau picioare în perete. Într-o dimineață are loc o anchetă și Ioanid este interogat despre 
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viața sa personală, și anume i se cer numele persoanelor „de încredere”67 din localitatea de 

proveniență și a celor judecate amenințătoare, referindu-se la politicieni și la adversarii „clasei 

muncitoare”68. Într-o altă zi a fost dus într-o încăpere pe al cărei perete era fixat un slogan care se 

putea citi doar cu ajutorul unei oglinzi, el „fiind scris invers”69 și pe care scria „Moarte dușmanul 

poporului!”70. Suspendat cu capul în jos a fost bătut de nenumărate ori. După câteva zile Ion Ioanid a 

fost obligat să semneze un comunicat prin care consimțea să nu povestească nimănui ceea ce 

constatase și i se petrecuse pentru o durată de opt zile, dacă nu era considerat culpabil de dezvăluirea 

unor „secrete de stat”71 și, prin urmare, condamnabil cu o pedeapsă. În 1952 a fost din nou reținut, 

învinovățit de „înaltă trădare”72, sancționat cu douăzeci „de ani de muncă silnică”73 și a fost lăsat liber 

doar în anul 1964, în urma celor doisprezece ani de întemnițare,  datorită hotărârii de a grația toți 

prizonierii politici74. 

În luna septembrie 1950, pornesc demascările, adică executarea masacrelor, în penitenciarul 

din Gherla, la care participau inclusiv doctorul și cei din conducerea temniței. Au fost torturați nu 

doar elevi și studenți, ci inclusiv muncitori și țărani. În luna decembrie a aceluiași an, șaizeci și cinci 

de elevi, în special mulți dintre cei care nu acceptaseră reeducarea, sunt transferați de la Târgșor la 

Gherla. Mai mult, în ianuarie 1951 persoanele care primiseră o condamnare peste zece ani au fost 

mutați în secția de carantină. În toamna anului 1951, în schimb, au fost organizate în penitenciarul 

din Gherla demascări cu privire la elevii despre care se considera că încă mai ascundeau lucruri. În 

luna septembrie, în urma sosirii lui Eugen Țurcanu – care plănuia amplificarea activităților de la 

Pitești inclusiv în restul închisorilor – cu toate că torturile continuă, se opresc demascările și se pune 

la punct procesul „de diversiune și reeducare”75, prezidat de el însuși. Reeducatorii și cei responsabili 

                                            

67 Ion Ioanid, Închisoarea noastră cea de toate zilele, volumul 1. 1949, 1952 – 1954, Editura Humanitas, 

București, 1999, p. 11. 
68 Idem, p. 12. 

69 Ibidem. 

70 Ibidem. 

71 Ion Ioanid, op. cit., p. 15. 
72 http://www.humanitas.ro/ion-ioanid, vizitat în data de 23 mai 2019. 

73 Ibidem. 
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75 Costin Merișca, Tragedia Pitești. O cronică a „reeducării” din închisorile comuniste, Editura Institutul 
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de așa-numitele demascări – sprijiniți de conducerea penitenciarului – au pornit acțiunile în niște 

încăperi organizate anume pentru ei, unde se distribuiau alimente suplimentare de către Țurcanu. Erau 

instigați să se prefacă că sunt necredincioși, să intoneze diferite cântări comuniste, să analizeze în 

detaliu doctrina marxistă și să devină inamicii convingerilor progresiste și ale celor împotriva 

dezvoltării sociale. 

Începând cu anul 1951 mai mulți studenți care au trecut prin reeducările din temnița de la 

Pitești sunt transportați în diferite penitenciare, spre exemplu Ocnele Mari, Târgu Ocna, Gherla și 

Canal. Restul internaților dorea să evite contactul cu acest grup de tineri, întrucât le era frică de ei din 

cauza faptului că la primul impact se arătau în mod prietenos, dar în realitate erau perfizi și violenți. 

Aceștia loveau, demascau alte persoane, deveneau spionii conducerii, intensificau pedepsele și îi 

torturau pe cei care nu reușeau să le execute. Dumitru Bacu, în cartea sa intitulată Pitești. Centru de 

reeducare studențească, istorisește că a existat doar un tânăr, trecut prin procesul de reeducare, care 

a mărturisit unui coleg nenorocirile de la Pitești și care a fost descoperit, după ce un alt student i-a 

referit această faptă lui Eugen Țurcanu. În ziua următoare tânărul este bătut și torturat în mod 

groaznic, ajungând la punctul în care era de nerecunoscut și nu mai reușea nici să stea în picioare: 

Țurcanu îl duce în toate încăperile în care se aflau studenți, astfel încât să nu se repete același lucru, 

fiindcă își dăduse seama că acțiunea de a vedea sau de a participa la torturarea unui alt deținut era 

considerată mai chinuitoare decât faptul de a o trăi pe propria piele, deținuții fiind îngroziți de ceea 

ce putea să li se întâmple. 

În data de 18 iunie 1951 au plecat primele convoaie cu deportați pe baza unor activități contra 

propriei țări și anumite închisori erau menite să primească anumite grupări precise de persoane. De 

pildă, un număr mare de țărani, avocați, profesori și învățători au ajuns la închisoarea din Gherla. 

Aderenții Partidului Național Țărănesc au fost duși la închisorile din Galați și Râmnicu Sărat, în 

vreme ce foștii polițiști au fost închiși la Făgăraș. Penitenciarul din Sighet, situat în nordul 

Maramureșului, din cauza vecinătății cu Uniunea Sovietică, a fost selecționat ca sediu de întemnițare 

a oamenilor pe care regimul comunist îi eticheta drept cei mai ostili și primejdioși disidenți pe care îi 

avea. Între anul 1948 și 1956 în cele șaptezeci și două de celule se găseau șapte episcopi ai Bisericii 

Greco-Catolice și a celei Romano-Catolice și patru dintre foștii prim-miniștri, printre care inclusiv 

șeful Partidului Național Țărănesc, Iuliu Maniu, care a decedat în 1953 în penitenciarul de la Sighet. 

Aproximativ o sută optzeci de membri ai elitei care conducea România înaintea războiului au fost 

arestați și închiși în pușcărie: o mare parte dintre ei niciodată nu a fost condamnată pentru o oarecare 
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infracțiune, însă toți au fost încarcerați și transportați la Sighet conform indicațiilor Ministerului de 

Interne. 

Erau prilejuite torturile cât mai brutale: deținuților le erau rupte coastele; le era smuls părul și 

mustățile; le erau apăsate mâinile cu o ușă; erau loviți la degetele de la picioare; erau constrânși să își 

mănânce propria vomă; erau bătuți în zona ficatului cu extremitatea încălțămintei; erau zgâriați și arși 

de către torționari în anumite zone ale corpului cu o țigară; le erau zdrobite, prin utilizarea unui clește, 

toate degetele de la picioare și de la mâini; le erau smulse, cu ajutorul ghetelor și al pumnilor, măselele 

și dinții, acest procedeu fiind numit Țurcanu; în anumite cazuri diferite părți ale corpurilor se infectau 

și putrezeau, până când aceste bucăți în descompunere se desprindeau; erau sugrumați în timp ce 

reeducatorii stăteau îngenunchiați pe pieptul lor sau cât timp deținuții aveau picioarele și mâinile 

imobilizate și ochii legați, iar, nu mai puțin important, erau constrânși să se lovească cap în cap cu un 

alt internat ori să se lovească de la sine cu capul de vreun zid, până în momentul în care capul li se 

umfla. Imoralitatea și acțiunile impulsive au înființat un mod de exprimare asemănător, care, cu 

agresivitatea sa, cu ofensele și cu expresiile sale vulgare, s-a răspândit, numai în parte și de-a lungul 

timpului, „de la reeducatori la reeducați”76, în opoziție impresionantă cu limbajul respectuos și 

manierele onorabile puse în practică de către ei până în acel moment. 

În cartea intitulată Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc, vol. I. Rezistența anticomunistă în 

Munții Făgărașului, autorul Ion Gavrilă Ogoranu povestește o întâmplare care a avut loc în 

închisoarea din Gherla în luna august 1953, când ajunge un nou colectiv de internați. Aceștia au fost 

reținuți în curtea penitenciarului ore în șir sub soare, iar apoi directorul a început să îi bată în cap cu 

o bâtă, până când tot grupul a căzut jos. Mai târziu, persoanele își recapătă cunoștința și, dacă reușesc, 

se ridică în picioare în ciuda suferințelor, însă doar un singur deținut nu are puterea să se ridice și 

rămâne la pământ. Directorul dispune ca restul să fie mutați în propriile celule, însă, referitor la 

internatul întins pe jos, dă ordinul să se stingă din viață abandonat în acel loc. Doctorul îl vede și îl 

ajută să se ridice, „îl ia în brațe și”77 îl transportă în infirmeria închisorii. În momentul în care 

directorul află cele întâmplate, furios pentru că nu i s-au îndeplinit dispozițiile, vrea să îl omoare 

inclusiv pe doctor lovindu-l în mod nemilos cu picioarele. Prin urmare, doctorul este așezat pe un pat 
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și lăsat timp de trei zile pe culoarul infirmeriei, luptându-se pentru viața lui, nereușind într-un final să 

se salveze. 

Cu privire la anul 1949, în jur de două sute de elevi trecuți prin procesul de reeducare au fost 

mutați din Suceava la Târgșor, unde le era permis să stea liberi în curte, primeau cărți care se refereau 

la marxism și, din când în când, li se citea articolul de fond din Scînteia. Persoanele care nu acceptau 

conceptul de reeducare erau izolate aproximativ timp de o lună, în vreme ce simpatizanții reeducării 

organizau cântece și reuniuni. În data de 4 ianuarie 1950 este emisă o ordonanță prin care se pot 

transporta în lagăre de muncă inclusiv persoanele condamnate care, la încheierea sancțiunii, nu erau 

considerate îndeajuns de reeducate. În ziua de 5 martie 1950, douăzeci și opt de elevi care nu 

acceptaseră reeducarea fără violență de la Târgșor sunt transportați la  penitenciarul din Jilava pentru 

a fi disciplinați. 

Pe parcursul aceluiași an, la Jilava, s-a realizat reeducarea: internații erau transportați cu un 

sac pe cap într-o baracă, acolo erau loviți și li se impunea „să devină informatorii administrației”78, 

acesta fiind obiectivul reeducării și al demascărilor, datorită căruia conducerea temnițelor și 

Securitatea puteau să descopere cu ușurință ceea ce se spunea în afara și în interiorul penitenciarelor. 

Această acțiune era condusă de către reeducatori și instruia persoanele care, după punerea în libertate, 

urmau să se infiltreze ca informatori în interiorul organelor de conducere. În data de 5 iunie 1951, 

cinci din cei douăzeci și opt de elevi sunt mutați la închisoarea din Gherla cu scopul de a fi inserați 

în așa-numitele demascări, care conduceau spre nimicirea rațiunii și a inteligenței persoanelor care 

erau nefavorabili comunismului, în special a tinerilor intelectuali. La Jilava acționa un colectiv de 

reeducare alcătuit din internați și această reeducare consista în a se uita la filme, în citirea anumitor 

reviste, ziare și cărți și în discreditarea, sub formă scrisă, a partidelor din care făcuseră parte. 

Repudierea și denigrarea aveau loc în fiecare zi: deținuții erau constrânși să spună minciuni 

despre faptul că avuseseră un raport de tip sexual cu propria mamă ori soră sau cu diferite animale; 

erau obligați să batjocorească sfinții care făceau parte din religia Creștină, dar și membrii propriei 

familii, povestind biografii groaznice, defăimătoare, contradictorii și aproape paradoxale și, de 

asemenea, erau constrânși să nu își recunoască convingerile prin mărturisiri neadevărate privind 

preoții, regele, privind conducătorii politici și părinții, ca de pildă în penitenciarul din Gherla un tată 

a fost constrâns să îl lovească pe fiul sau și același lucru l-a făcut cel din urmă față de propriul tată. 
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Mai mult decât atât, erau organizate ceremonii bisericești, în special atunci când era o oarecare 

sărbătoare, însă nu doar în acele ocazii, prezidate de niște preoți sau tinerii care urmaseră studii 

teologice – aceștia erau îmbrăcați cu un cearșaf murdărit cu excremente – care intonau cântări 

religioase ori texte care fuseseră modificate cu cuvinte obscene și deținuții erau obligați să înghită 

„apă sfințită”, care era de fapt urină, și să mănânce materii fecale în timpul euharistiei. Trebuiau 

distruse toate concepțiile din trecut, până și devotamentul față de Dumnezeu, și pentru fiecare 

convingere să se gândească la o modalitate pentru a le contrazice. 

Diferența față de închisoarea de la Pitești a fost că la Gherla proiectul de reeducare a fost pus 

în practică și cu persoanele mai în vârstă și se tortura inclusiv în absența unui adevărat obiectiv, chiar 

dacă deținuții nu aveau nimic în plus de declarat. De exemplu, Dumitru Bacu povestește despre un 

internat căruia îi lipsea un picior și care nu a acceptat să fie reeducat și nu a cedat în fața bătăilor din 

penitenciarul de la Gherla, motive pentru care a fost lovit cu coada de la o mătură pe cicatricea pe 

care o avea, până când leziunea s-a deschis din nou și a fost forțat să se recunoască definitiv învins. 

Tot la Gherla – unde se numără mai mulți decedați, printre care și cei care au comis suicid, în 

comparație cu Piteștiul – au fost chinuiți inclusiv țăranii, spre exemplu unul dintre ei a fost ținut mai 

multe nopți la rând agățat de subsuori, fără să aibă posibilitatea de a atinge pământul cu picioarele și 

cu un sac umplut cu pietre legat de spate. 

În data de 31 mai 1950 aproximativ patruzeci de studenți bolnavi de tuberculoză sunt 

transportați la Târgu Ocna, iar, dintre ei, cincisprezece vor muri la destinație. Având în vedere că 

penitenciarul era destinat tocmai celor bolnavi de tuberculoză ajunși în ultimul stadiu și nu a fost 

posibil să se facă uz de acțiunea de torturarea permanentă, element fundamental a experimentului, 

aceasta a fost substituită cu așa numită „camera neagră”79, care era lipsită de aerare. Mai mult decât 

atât, se organizează o vastă procedură de reeducare, izolare și se recurge la șantajul privind 

suspendarea medicamentelor, pe care deținuții le puteau primi numai dacă acceptau să pună în 

practică propria demascare. Într-o zi, mai mulți tineri au început să urle la geamuri, solicitând un 

sprijin: știrea s-a propagat în localitate, inclusiv la tribunalul din orașul Bacău. Prin urmare, procedura 

de demascare a fost oprită, fapt care a suspendat și „greva foamei”80 care se declanșase printre un 
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număr mare de internați, ceea ce demonstrează o primă situație de insucces al proiectul de reeducare 

și o încetare obligatorie a acțiunilor de demascare. 

Începând din luna martie 1951, în vederea extinderii demascărilor, este transportat un colectiv 

de persoane de la Pitești la penitenciarul din Ocnele Mari. Aici câțiva internați au încercat să comită 

suicid, însă alții erau bătuți până când nu își pierdeau mințile. Reeducatorii ajunși de la închisoarea 

de la Pitești au selecționat la Ocnele Mari un număr de persoane mai în vârstă, despre care se credea 

că nu s-ar fi împotrivit prea mult, în schimb s-au dovedit mai puternici decât mulți studenți și „au 

amenințat cu sinuciderea în masă”81 în cazul în care torturile nu ar fi terminat. Datorită faptului că 

pericolul dezvăluirii acestor informații în afara temniței era prea ridicat, procedura de demascare a 

fost întreruptă, similar cu Târgu Ocna, inclusiv în cazul acesta. 

La Peninsulă (Canal), în anul 1951, cea mai mare parte a deținuților era luată cu sila în timpul 

nopții, având ca pretext faptul că erau convocați în fața administrației, iar pe durata bătăilor – la care 

uneori luau parte inclusiv studenții – ferestrele erau acoperite cu paturile și „unii cântau la acordeon 

și la alte instrumente”82, cu scopul de a ascunde strigătele. În ziua de 5 mai 1952 a sosit la Peninsulă 

medicul Simionescu, al cărui deces a contribuit la oprirea procesului de reeducare reușind să ofere 

propriul ajutor mai multor persoane inclusiv în temniță. De pildă, la Jilava a efectuat o intervenție 

folosind o bucată de sticlă luată dintr-o fereastră. Torturat, bătut până ce nu i-au fracturat mai multe 

coaste și constrâns să facă lucruri pe care nu le dorea, în momentul în care a considerat că atinsese 

limita împotrivirii a decis să își pună capăt zilelor lansându-se, de față cu mai mulți internați, în sârma 

ghimpată. În urma acestui gest, în scurt timp programul de reeducare la Peninsulă s-a terminat. 

Bătăile erau înspăimântătoare, întrucât deținuții erau obligați să se lovească unul cu celălalt; 

le erau lovite palmele până în momentul în care acestea deveneau vinete; erau bătuți, la coaste și pe 

cap, cu ghetele ori cu bâtele; torționarii se urcau pe ei și se distrau cu picioarele peste ei; deținuții 

erau obligați să se rotească „în jurul unei cozi de mătură”83 cât timp reeducatorii îi băteau; erau 

dezbrăcați în întregime iar, după aceea, erau constrânși să fugă printre reeducatori, care stăteau în 

cerc și îi băteau cu bâte și centuri, până în clipa în care aceștia leșinau la pământ, iar nu în ultimul 

rând, erau puși deasupra unei mese dezbrăcați și în gură aveau un ciorap ori un șervețel, după care 
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erau imobilizați de picioare și de mâini și loviți în tălpi, în coapse și pe spate cu centuri, bucăți de 

scândură, picioarele de la paturi sau bâte de către doi torturatori, care erau înlocuiți de alți doi, în clipa 

în care se simțeau epuizați. În urma bătăii, internații erau obligați să danseze pe niște cârpe ude, cu 

scopul de a dezumfla tălpile și pentru ca reeducatorii să continue să îi lovească: după ce leșinau de 

durere, erau învăluiți în niște cearșafuri ude și erau bătuți pe leziunile mai vechi și pe rănile deschise. 

În cartea scrisă de către Doina Jela, intitulată Drumul Damascului. Spovedania unui fost torționar, 

torturatorul, care mărturisește experiențele sale, povestind despre torturile aduse persoanelor pe care 

el le considera inamicii neamului românesc și care era necesar să fie omorâte, afirmă următorul 

conținut: „și loveam, într-adevăr, mai tare, de multe ori aveam o satisfacție, [...] devenisem un 

automat, un robot, fără creier, fără nimic”84. 

Torturatorii, de altfel, își dădeau seama, atunci când erau singuri, de brutalitatea modalităților 

puse în practică și de seriozitatea acțiunilor înfăptuite, care constituia pentru ei o cauză în plus ca nici 

un deținut să nu rămână neatins. În momentul în care un număr de persoane reeducate devenea un 

grup de torționari, aceștia judecau la fel ca reeducatorii dinaintea lor și, în acest fel, toate faptele se 

legau, cu scopul ca răspunderea să fie al tuturor. La nivel psihic și etic, era dificil până în clipa în care 

un deținut lovea pe altcineva după ce i se ordona. Lucrul contradictoriu era, însă, că cei noi voiau să 

pună în practică acest gest, întrucât, în clipa în care dădeau un pumn sau o palmă, își dădeau seama 

că s-au discreditat singuri în fața celorlalți, dar, în special, cu privire la sufletul lor, că au fost învinși 

și că, începând din acel moment, puteau să facă ce doreau, fiindcă deveniseră totodată victime și 

culpabili. În interiorul lor a început să se alcătuiască o nouă formă de stabilitate din punct de vedere 

psihologic: toți erau absolut dezorientați și în ei simțeau confuzie și frică de moarte, sentimente care 

sporeau în fiecare zi, împreună cu o înstrăinare, mai mult sau mai puțin lucidă, de sine însuși. 

Torturatorii se bazau pe nedivulgarea secretelor folosind „amenințarea cu moartea”85, fiindcă toată 

lumea știa câte ceva și anumiți deținuți contribuiseră la torturi – de fapt, internații se băteau și se 

torturau reciproc – și inclusiv la crime alături de ei. 

În fiecare celulă, de regulă, se aflau câte doi deținuți, iar persoanelor mai tinere li se impunea 

să efectueze treburile obișnuite, spre exemplu să care cărbuni și lemne, să scoată apa din subsolul 

temniței și să o treacă la etajul superior folosindu-se de o pompă de mână, să curețe coridoarele și să 
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gătească. Erau sancționați pentru cea mai neînsemnată încălcare a normelor, ca de pildă le era interzis 

să vorbească între ei în timp ce făceau plimbarea în curtea penitenciarului. Internații care nu respectau 

aceste ordine erau bătuți, mai bine de cincizeci de persoane din închisoarea din Sighet – un penitenciar 

de siguranță maximă în care au fost întemnițați cei mai renumiți disidenți ai regimului – au decedat 

și trupurile lor au fost azvârlite pe ascuns în morminte comune. În temnițele din România torturile 

propriu-zise au fost puse în aplicare de către administrație până prin anii 1956 – 1958. De fapt, în ziua 

de 14 iulie 1958 se desfășoară la Gherla o revoltă a cinci mii de prizonieri politici. 

Faptul că, de-a lungul anilor 1950 și 1951, indicațiile care proveneau de la Minister erau în 

favoarea bătăii, după care să se sfârșească conflictele, pentru ca apoi să pornească din nou, 

demonstrează contrazicerile referitoare la demascări în cadrul ministerului. În 1958 Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, care cunoștea torturile ce au avut loc între anii 1950 și 1952 în penitenciare, a stabilit 

niște dispoziții urgente de securitate în interiorul țării prin introducerea unor noi articole din Codul 

Penal care aveau ca sentință condamnarea la moarte: oamenilor nu le era permis să contacteze 

persoanele străine, au fost extinse semnificațiile de fapte „huliganice” realizate de cei tineri și de 

„sabotaj economic” cu scopul de a cuprinde mita și acțiunea de a fura. În toamna aceluiași an au fost 

puse în practică primele verdicte pentru noile infracțiuni contra siguranței națiunii prin pedepsirea cu 

moartea, întâmplare care a dus la o mărire a numărului arestaților din motive politice. 

Persoanele sancționate cu munca forțată au fost transportate în teritoriul Deltei Dunării și, în 

cazul în care era nevoie de mână de lucru, se mutau internații politic pentru a se alătura condamnaților. 

Garduri de sârmă ghimpată electrificată înconjurau suprafața lagărelor, care erau păzite de câini cu 

însoțitori și de paznici călare, în timp ce reflectoare și mitraliere erau plasate în jurul terenului. 

Reținuții, după muncă, se întorceau în colibe de lemn care nu erau izolate și nici încălzite, așadar nu 

este de mirare că majoritatea dintre ei se îmbolnăveau, mai ales de malarie, deoarece îngrijirile 

medicale erau aproape absente, iar în anumite lagăre nu se găseau pansamente și medicamente. Chiar 

dacă prin aceste lagăre s-au succedat mulți țărani și intelectuali, marea parte a lucrătorilor erau tineri 

disidenți cu vârsta cuprinsă între șaisprezece și douăzeci și cinci de ani, din care, marea majoritate a 

acestora a decedat ca rezultat al devastărilor cauzate de tuberculoză și malarie. 

La 5 februarie 1959 Scînteia a difuzat un articol în care se lăudau reușitele lucrătorilor în Delta 

Dunării, fără să specifice situația groaznică în care se aflau și munceau. Spre exemplu, un fost internat, 

într-un jurnal din timpul emigrației, a prezentat o descriere a situației din lagăre la începutul anilor 

Șaizeci: deținuților li se cerea să muncească doar cu ajutorul brațelor, lucrând cu apa la nivelul brâului 
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și stuful trebuiau să îl taie folosind coasele. După ce strângeau grămezi care cântăreau aproximativ 

cincizeci de kilograme, condamnații erau constrânși să le transporte pe o distanță de peste un 

kilometru, evitând ca acestea să atingă terenul. Regula cotidiană pentru fiecare persoană era de 

cincisprezece grămezi, însă celor care nu erau în stare să o ducă la bun sfârșit le era diminuată porția 

de mâncare și erau, câteodată, loviți la tălpi până în clipa în care nu mai reușeau nici să atingă cu 

piciorul podeaua. Existau, totodată, câini antrenați cu scopul de a îi mușca pe muncitori de călcâie în 

cazul în care se împiedicau. Internații care aveau literele CR pe dosul mâinii, care semnifica 

„contrarevoluționar”86 – adică care aveau scopul de a restabili vechea putere – erau cât se poate de 

chinuiți. Alimentele constau, la mic dejun, într-o ceașcă cu substitut de cafea și câteva bucăți de pâine 

cu marmeladă, în timp ce la amiază și la masa de seară într-o ciorbă și o porție de mămăligă rece. 

Condițiile de viață și de lucru sunt o dovadă a mentalității conform căreia reținuții erau sclavi care 

aveau dreptul numai la minimul necesar pentru a le garanta puterea de a munci, însă nu primeau nici 

o îngrijire care ar fi putut să crească și să ocrotească această capacitate. 

În luna februarie a anului 1959 numărul deținuților din Deltă s-a mărit: au fost deportați 

aproximativ două mii de studenți, care fuseseră capturați în momentul în care încercau să abandoneze 

statul în mod ilegal, în lagărul din Balta Brăilei, care includea inclusiv o mie patru sute de țărani care 

s-au împotrivit colectivizării. Cei dintâi au fost puși în trei adăposturi cu o lățime de șase metri și o 

lungime de opt metri fiecare, cu pereții de o înălțime de numai un metru. O mare parte dintre studenți 

s-a îmbolnăvit de febră tifoidă și dizenterie, fiindcă nu aveau condiții sanitare corespunzătoare și apă 

curentă, în plus erau îmbrăcați în mod sărac pentru temperatura foarte joasă din perioada iernii. 

Dumitru Bacu, în propria carte, istorisește despre un deținut, Gheorghe Calciu, care, în penitenciarul 

de la Jilava, în timpul „unei epidemii de dizenterie și-a tăiat venele”87 cu scopul de a le oferi bolnavilor 

sângele drept băutură. În pofida acestor fapte, au fost obligați să clădească un zid la temperaturi ce 

erau sub zero grade. Trei săptămâni după aceste evenimente, peste patru sute de reținuți au fost 

transferați pentru anumite tratamente în orașul Galați, dar patruzeci dintre ei au decedat pe durata 

deplasării. Prin urmare, un consiliu medical a fost însărcinat să meargă în lagărul respectiv și a estimat 

că mai bine de o mie cinci sute de internați necesitau îngrijiri în spital. Aceste persoane, în loc să fie 

trimise la Galați, au fost transferate de către administrația penitenciarului și Direcția Generală a 

Penitenciarelor într-o colonie, unde majoritatea au murit după doar câteva zile. La începutul lunii 
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aprilie 1960 cifra din Deltă a crescut, întrucât mai mult de o mie de condamnați au fost mutați de la 

penitenciarul din Gherla: aceștia, timp de patru nopți, au fost îngrămădiți în vagoane precum vitele, 

lipsiți de mâncare și condiții sanitare potrivite, așadar câțiva dintre ei nu au rezistat drumului. 

De-a lungul anilor 1962 – 1964 la Oradea, Râmnicu Sărat, Botoșani și Aiud se efectuează 

reeducarea fără aplicarea violenței, însă prin intermediul obligărilor: forțarea se realiza prin folosirea 

izolării și prin șantajarea că punerea în libertate este determinată de reeducarea și de autodemascarea. 

Aceasta din urmă se desfășura în interiorul închisorii, în mod public, și consista în repudierea 

trecutului și în discreditarea concepțiilor fasciste, „a foștilor conducători și a lui Dumnezeu”88, dar 

inclusiv în citirea ziarului Scînteia, în a se uita la filme de propagandă și în glorificarea guvernului și 

a partidului comunist. Confesiunea era elaborată în manieră formală, sub formă scrisă, era citită și 

discutată în fața celorlalți și administrația își dădea seama că, cu toate că câțiva internați s-au 

împotrivit – pentru această faptă au fost „izolați în celule de pedeapsă”89 – cea mai mare parte a 

reținuților era slăbită de continuele constrângeri și de durerile lor din punct de vedere psihic și fizic 

în timpul a aproximativ douăzeci și doi de ani de închisoare. Ulterior, în data de 16 aprilie 1964, este 

prezentată ordonanța de grațiere colectivă, prin urmare, la finalul lunii iulie 1964, au fost eliberați toți 

prizonierii politici. 

De mare impact emoțional, prin intermediul cuvintelor directe și apăsătoare, sunt niște versuri 

prezente în cartea Genocidul comunist în România, volumul II. Isus în celulă scrisă de către Gheorghe 

Boldur-Lățescu și care recită după cum urmează: „Voi n-ați fost cu noi în celule / să știți ce e viața 

de bezne, [...] / voi nu știți ce-i omul când prinde să urle, / strivit de cătușe la glezne. / Voi n-ați plâns 

în palme [...] străpunși de cuțitul trădării, [...] cum scârțâie osul când frigul pătrunde, ce-i foamea, ce-

i setea. [...] Voi nu știți în crunta-nchisoare / cum minte speranța și visul / când ușile grele se-nchid 

în zăvoare, / și-n teama de groaznica lui încleștare / pe sine se vinde învinsul. [...] nici milă de noi și 

nici dor, nici dreptate, / nici candelă aprinsă și nici libertate, [...] / Fățarnici la cuget, pe-alături ne 

treceți, / când noi cu obrajii ca pământul și vineți, / gustăm din osândă și spaimă. / Când porțile sparge-
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se-or toate / și morții vor prinde să urle, / când lanțuri și ziduri cădea-vor sfărâmate, / voi nu știți 

ce0nseamnă-nvierea din moarte, / căci n-ați fost cu noi în celule.”90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Pitești: reeducare, demascare și redobândirea libertății 
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Penitenciarul din localitatea Pitești a ajuns celebru pentru un experiment pus în practică acolo 

pentru întâia oară la 6 decembrie 1949: nici un alt loc de întemnițare nu a fost așa de îngrozitor precum 

închisoarea de la Pitești. Acest experiment, numit „reeducare”91, a fost aplicat cu câteva luni mai 

devreme la penitenciarul din Suceava, unde se practicau metode de abuz psihiatric, destinate să 

crească spaima în oponenții regimului ateu și dictatorial, precum și să nimicească personalitatea 

oamenilor. A fost desemnat pentru acest scop Piteștiul, datorită faptului că temnița era plasată în afara 

localității, în proximitatea unui râu și la mare distanță de vreo altă clădire, amplasare care punea la 

dispoziție un loc potrivit pentru torturi, deoarece urlatele nu puteau fi auzite de nimeni. Secretul 

reușea să fie menținut în întregime într-un loc total retras precum Piteștiul și cu mai multă dificultate 

însă în închisoarea din Gherla, care cuprindea o uzină și nicidecum într-un spațiu în aer liber precum 

Peninsula, unde urletele se puteau auzi „de la o baracă la alta”92. Experimentul a fost folosit inclusiv 

în alte penitenciare, ca de pildă la Gherla, cu toate că în dimensiuni mai limitate. Cuvântul 

„reeducare”93 includea inclusiv lagărele de muncă și tratamentele psihiatrice administrate celor 

deținuți. 

Proiectul se baza pe concepția lui Anton Makarenko, un pedagog și sociolog sovietic, 

referitoare la criminalii legislației fiscale. Delincvenții erau aduși în postura de a conștientiza că sunt 

niște imorali și singura scăpare consta în a câștiga susținerea partidului. Pentru a realiza această faptă 

trebuia să îndrume alți vinovați pe calea onestității, iar acest fenomen era denumit „reeducare”. 

Potrivit convingerii lui Makarenko, această „transformare” se obținea prin reeducarea criminalilor 

prin ei înșiși, dar și prin lucrările colective, cu toate că în transpunerea din România – pusă în practică 

de către anumite persoane, în mare parte de origine străină, formate la Moscova și aflate la conducerea 

Securității române din acea perioadă – a fost realizată, prin utilizarea torturilor și chinurilor fizice fără 

întrerupere, alături de spălarea creierului. În anumite declarații ale persoanelor deținute în 

penitenciarul de la Pitești, mărturisiri care treceau în mâinile ministerului, este prezentată folosirea 

tratamentului pe bază de șocuri electrice, însă, în scrierile care conțin memorii rezultă că în alte 

închisori, ca de exemplu Aiud și Jilava, s-a făcut uz de medicamente ca modalitate de pedeapsă. 
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La finalul lunii iunie a anului 1948, Alexandru Bogdanovici, reținut în închisoarea din 

Suceava, este încurajat de către cumnatul său – care absolvise „școala de securitate de la Moscova”94 

– și de către tatăl său – prefect al orașului Botoșani și îndemnat de conducerea Partidului Comunist 

Român să vorbească cu fiul său – să înceapă procesul de reeducare. I se asigurase intenția conducerii 

de a nu distruge „tineretul intelectual”95 al națiunii, cel rămas în urma conflictului mondial, ci doar să 

îl redobândească, cu promisiunea ca acesta să își declare vina, să modifice propriile idei, dezvăluind 

acțiunile din trecut și urmărind o reeducare spre calea cea bună. Patruzeci de studenți sunt mutați în 

iulie de la Aiud, o închisoare pentru persoanele care deja obținuseră licența sau diploma, la Pitești, 

care devine, din clipa aceea, un penitenciar pentru elevii și studenții care încă nu dobândiseră nici 

licența și nici diploma și care fuseseră încarcerați până în toamna anului 1948 din diferite motive: 

„nedenunțare, favorizare, simplă suspiciune”96, conspirație contra disciplinei sociale sau faptul de a 

fi conducătorii unor asociații. Numai o mică parte a tinerilor era învinovățită de spionaj și un număr 

foarte redus dintre ei susțineau conceptele liberale sau erau adepții unui partid țărănesc. În luna 

octombrie a aceluiași an, Bogdanovici, care va ajunge în penitenciarul de la Pitești pe 19 decembrie 

1949, începe și dirijează procedura de auto-reeducare, fără utilizarea violenței, în închisoarea din 

Suceava: le citește deținuților cărți care aveau un conținut marxist și „face un fel de îndoctrinare 

ideologică”97, faptă pe care o va regreta inclusiv înainte cu puțin timp să moară. 

La începutul anului 1949 la Pitești se dorește o „izolare totală față de exterior”98, prin urmare 

este anulată orice posibilitate de a primi mâncare, scrisori și pachete din partea familiei. În data de 4 

februarie s-a realizat mutarea de la Jilava la Pitești a tuturor tinerilor care recent primiseră la București 

o condamnare, în vreme ce, primii optzeci de studenți ajung de la Suceava pe 22 aprilie. La începutul 

lunii martie a aceluiași an tocmai la Suceava este constituită „Organizația Deținuților cu Convingeri 

Comuniste”99 (O. D. C. C.), prezidată printre alții, de către Alexandru Bogdanovici și de Eugen 

Țurcanu, „unul dintre agitatorii de mase ai partidului”100 comunist și care, în 1948, s-a distins pentru 
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95 Eugen Măgirescu, op. cit, p. 11. 
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sarcina sa de informator. Inițiativa de reeducare de la Pitești pornește, astfel, pe așa numită „secția 

corecțional”101, din partea unui grup de tineri suceveni, din care făcea parte inclusiv Țurcanu, care 

fusese inițial întemnițat din cauza faptului că se însurase cu fiica unui naționalist și avea niște prieteni 

care luptaseră pentru continuitatea ori reinstituirea vechile obiceiuri și măsuri, iar un membru al 

acestui grup declarase Securității, în timp ce era torturat, că inclusiv Eugen Țurcanu făcuse parte din 

această asociație. 

Începând din luna iulie până în luna septembrie Țurcanu, în mod individual ca paznic, dar și 

prin intermediul celor din celula sa – care ulterior vor primi alimente suplimentare – identifică 

persoanele care se aflau la conducerea unor grupuri din închisoare, prin urmare directorul îi 

anchetează și îi izolează. Mai târziu, în cursul perioadei iulie 1949 – februarie 1950, cu scopul 

demascărilor, regimul de la Pitești devine dur pe neașteptate: sunt interzise plimbările, îngrijirile 

medicale devin minime, ferestrele sunt închise în anumite încăperi, iar celula de la subsol este utilizată 

drept pedeapsă din ce în ce mai des, mâncarea ajunge la cel mult o mie de calorii pe zi, șapte sau nouă 

internați se află în celule de doi ori patru metri și, nu în ultimul rând, în timpul verii se înalță trei 

rânduri de ziduri. În penitenciarul de la Pitești alimentele ajunseseră simbolice, spre exemplu se 

acordau o sută de grame de pâine zilnic pentru fiecare ori o sută cincizeci de grame de mămăligă. 

În ceea ce privește demascările de la Pitești, pentru început o serie de nou veniți era trimisă 

într-o încăpere, în care erau prezenți alți studenți, care îi întâmpinau în mod prietenos și încercau, prin 

anumite întrebări, să obțină de la ei informații secrete. În urma unui semnal al lui Eugen Țurcanu sau 

al unuia dintre subalternii săi, persoanele – aderenți ai reeducării din închisoarea de la Suceava, dar 

și foste victime din grupuri precedente – care le demonstraseră amiciție novicilor, îi băteau pe cei din 

urmă cu ajutorul centurilor și a bâtelor. Tulburarea era determinată de surprinderea greu de închipuit 

și aceste victime rămâneau imobilizate din punct de vedere psihologic. Prin urmare, este vorba de o 

activitate care era planificată și violentă, provocată tot de reținuți, printre care se numărau foști 

comandanți și amici de încredere, cu care un individ împărtășise dureri și păreri și care, în acel 

moment, ascultau fără reflecție de susținătorii lui Țurcanu și de el însuși, deoarece trebuiau să-l 

convingă pe acesta și să își garanteze reciproc că acționau în acel fel din cauza urii, a certitudinii și 

determinați să pună un punct trecutului. 
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Ulterior, se trecea la o izolare completă a internaților, atât peste zi cât și peste noapte, după 

care se desfășurau bătăile pe pielea goală, moment în care victimele fugeau în jurul încăperii ori 

zăceau pe o masă. De multe ori, în timp ce așteptau să le vină rândul, asistau la torturarea colegilor 

din partea a douăzeci sau treizeci de persoane, lucru care era mai greu de îndurat din punct de vedere 

psihic față de propria bătaie. Această întâmplare a produs o tulburare colectivă, care, în realitate, 

pornise mult mai devreme, din clipa în care s-a observat în mod evident că în penitenciare aveau loc 

lucruri ieșite din comun, dat fiind că se puteau aude strigătele, care au provocat o blocare psihică și o 

aprobare de tip fatalist a împrejurării. Toate aceste fapte se realizau cu aprobarea, dacă nu chiar din 

dispoziția direcției, având în vedere că toți ofițerii și paznicii se îndepărtau sau nu erau atenți la ceea 

ce se petrecea. Frica care îi îndemna să mărturisească se ivea inclusiv fiindcă orice deținut era cuprins 

de îngrijorarea că vreun prieten era în stare să facă o mărturisire despre o oarecare întâmplare înaintea 

lor și, în consecință, Eugen Țurcanu – care, sub autoritatea și îndrumarea Securității, plănuia cum să 

îi omoare pe toți și în toate închisorile – îi lovea întrucât vedea că voiau să mențină un secret. În cazul 

în care, însă, o persoană reușea să nu cedeze și ascundea o anumită chestiune, suferințele continuau 

până în clipa în care toți internații declarau tot ce aveau de ascuns, așadar fiecare, într-un final, ceda. 

Eugen Măgirescu subliniază cruzimile îndurate, numind penitenciarul de la Pitești drept un 

loc în care „se macină și suflete și oase”102, unde avea doar „o jumătate de pătură, de pus sub șaua 

cailor”103, dezgustător de pătată, murdărită cu sânge, care avea un miros de transpirație de cai, dar, 

dormind pe podea, era mai bine decât nimic și niște ghete, una mai mică și una mai mare – iar 

amândouă se potriveau piciorului stâng – pe care le căpătase după ce fusese azvârlite în celula sa, 

pline de sânge și colectate de la cei decedați în zonele de luptă. Într-o zi Măgirescu este dus într-o 

celulă, de față cu Țurcanu, care îi ordonă să își dea jos hainele, dar el răspunde că îi este rece. În acel 

moment un torționar îl lovește dându-i o palmă care l-a făcut să cadă pe jos și să își spargă timpanul. 

Ulterior, i-au dat jos hainele – cântărea în jur de treizeci și cinci de kilograme și avea pielea galbenă 

– i-au imobilizat picioarele și mâinile și i-au introdus în gură, cu ajutorul unei linguri, niște bucăți de 

pânză. Mai târziu, i-au strivit ficatul, plămânii și coastele; a primit sute de bătăi la tălpi, sub coaste și 

la spate; dansau încălțați pe rinichii și pe oasele sale, până în momentul în care acestea nu se fracturau; 

l-au lovit la față, cu intenția de a-l deforma și l-au lovit în cap, pentru pierderea capacității intelectuale, 
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după care și-a pierdut cunoștința de mai multe ori. Plin de vânătăi,  a fost trezit „udat cu apă”104 și 

Eugen Țurcanu l-a amenințat că ori își făcea demascarea ori ar fi murit. Într-o altă zi este închis într-

o cameră care era numită „Neagra”105, în care a fost reținut pe întuneric și, pentru o durată de zece 

zile, cu nivelul apei care îi ajungea la picioare; de-a lungul acestei perioade porția de mâncare era un 

pahar de apă și o sută de grame de pâine la fiecare două zile. 

Veridicitatea și falsificarea se combinau în mintea internaților, iar în momentul demascării 

frecvent inventau mai multe minciuni cu privire la ei înșiși, la congregații, la locurile de păstrare a 

munițiilor și la familia lor – cu care era interzis orice tip de contact sau comunicare – cu scopul de a 

se salva. În momentul în care un deținut avea de dezvăluit o chestiune mai importantă, era silit în 

primul rând să o comunice în așa fel încât să audă toată lumea, în vederea unor consecințe psihologice 

colective, pe care Țurcanu spera să fie cât se poate de puternice. În demascări grupurile nu trebuiau 

și nu puteau fi nediferențiate. Pentru succesul fiecărei proceduri, grupul respectiv era necesar să 

includă toate categoriile de studenți, fie că era vorba de prestigiu, fie de rezistență. De asemenea, era 

adăugată imediat persoana implicată în probleme mai serioase și despre care cineva dintr-un grup 

precedent făcuse o oarecare mărturisire. Totodată, loturile care erau ajunse de puțin timp erau inserate 

rapid în demascări. Ca regulă generală, în urma trecerii prin demascare a unui grup de studenți, Eugen 

Țurcanu îi constrângea pe câțiva dintre ei ca, în seria succesivă, să urmărească îndeaproape grupul de 

reeducatori, așadar cei care se transformau în torționari din necesitate – mulți dintre ei nu au mai 

reușit să își reconstituie caracterul pe care îl avuseseră în trecut și au înnebunit din cauza aceasta – 

erau expuși unei încercări mai eficiente, deoarece nu trebuiau să fie inactivi, însă să participe în mod 

eficace, prin intermediul violenței și al autorității, la acțiunea demascărilor, chiar dacă, în realitate, 

elevii erau doar niște uneltele și subiecte de experimentare ale laboratorului înfricoșător condus în 

mai multe zone ale României. Deoarece erau doar niște tineri care sperau într-un ideal, o mare parte 

din ei a cedat ușor, în urma fricii neîntrerupte și fără sfârșit, în fața unei concepții referitoare la 

marxism leninism care dădea impresia că avea un proiect nobil. 

În ziua de 19 septembrie 1949, în urma unei călătorii de trei zile, majoritatea studenților 

suceveni ajunge la Pitești, așadar pe 26 septembrie, din cauza lipsei de loc, izolarea este parțial scoasă 

din uz. În luna octombrie a aceluiași an, un grup de internați s-a dus să prezinte raportul la 
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administrația din Pitești și a solicitat să pornească reeducarea, iar pe 10 octombrie și 1 noiembrie 

1949 Țurcanu a organizat niște reuniuni cu comitetul de reeducare. Mai mult, începând cu a doua 

parte a lunii noiembrie directorul i-a ordonat lui Eugen Țurcanu să recurgă la bătaie în cursul 

demascărilor: spre exemplu, în perioada între 25 noiembrie 1949 și luna februarie 1950 s-au 

desfășurat într-o singură încăpere șase fapte de violență. Demascările aveau obiectivul de a fi o 

ulterioare anchetare în care se adunau „mii de informații”106 cu privire la persoanele care avuseseră o 

legătură cu victimele, dar care nu se găseau în închisori: astfel, o mare parte dintre aceștia au început 

să ajungă în temniță. Scopul era, prin intermediul delațiunii procurate în urma unor suplicii neîncetate, 

să procedeze cu întemnițarea altor disidenți care se aflau încă în libertate. 

Demnitatea personală era degradată și umilită, fiindcă deținuții, printre altele, erau obligați să 

urineze în gura unei alte persoane; li se colora fața cu cremă pentru pantofi ori cu pastă de dinți; erau 

unși în gură și în jurul acesteia cu o bâtă murdărită cu excremente din closet; în momentul în care 

doreau să bea apă primeau urina din toaletă ori alți internați erau siliți să îi „scuipe în gură”107, iar, 

dacă aveau dureri de burtă în timp ce ședeau pe closet, erau certați din cauza faptului că fuseseră fără 

rușine și că degradau aerul. Mai mult decât atât, erau constrânși să lingă w.c.-ul sau erau reținuți cu 

forța cu capul în materiile fecale și în urină până în momentul în care se asfixiau; erau obligați să țină 

în jurul gâtului colacul de la toaletă și erau siliți să spună niște poezii pentru a se ridiculiza pe sine 

însuși, iar, nu în ultimul rând, în cazul în care făceau pe ei cât timp erau loviți, erau constrânși să își 

mănânce propriile excremente și să lingă propria lenjerie intimă ori să mănânce excrementele unui 

alt deținut din recipientul personal pentru hrană, fără ca după aceea să fie autorizați să îl curețe. 

La jumătatea lunii noiembrie a anului 1949 un număr de cincisprezece studenți dintre cei mai 

rebeli este mutat într-o singură celulă, selecționată datorită faptului că era mai retrasă față de celelalte 

și în care se pune la încercare puterea psihică. În aceeași celulă se află alți cincisprezece internați, în 

realitate fiind organizația lui Țurcanu, care îi întâmpină în mod frățesc iar, pentru o perioadă de două 

săptămâni, fiecare persoană din colectivul lui Eugen Țurcanu se apropie într-o manieră deosebită de 

una dintre cele recent ajunse. Într-o asemenea circumstanță novicii, care până în acel moment nu 

învățaseră să fie precauți în temniță, imediat au încredere și povestesc tot ceea ce aveau pe suflet, 

inclusiv multe chestiuni pe care reușiseră să le țină ascunse pe durata anchetării; își fac cunoscute 
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ideile mai personale; își dezvăluie neliniștea cu privire la persoanele rămase în libertate și 

examinează, alături de colegii lor de celulă, „precauțiile pe care cei din afară”108 ar fi trebuit să le aibă 

pentru a evita, de asemenea, să fie întemnițate. 

În data de 6 decembrie 1949 a aceluiași un paznic îl obligă pe unul dintre cei cincisprezece 

studenți să își dea jos bluza, cu toate că acesta îi spusese că era frig, celulele neavând încălzire. După 

ce înmânează bluza și gardianul pleacă, deținutul îl insultă și imediat Țurcanu îl lovește dându-i o 

palmă și strigând la el cum a avut curajul să spună asemenea ofense despre un paznic. Toată lumea 

din celulă rămâne surprinsă și, în acel moment, subordonații lui Eugen Țurcanu se reped câte unul 

asupra celui care fusese până în clipa aceea un confident și începe o bătaie colectivă. Întrucât nocivii 

erau mai puternici decât reeducatorii, Țurcanu își aruncă gheata în fereastră și imediat pătrund în 

celulă aproximativ zece paznici: comandantul îl întreabă pe unul dintre studenți ce se întâmplase și, 

prefăcând-se înfuriat îi pune întrebări inclusiv lui Eugen Țurcanu, care minte afirmând că rivalii 

începuseră să îi bată. Țurcanu, în urma unei indicații a directorului, pune la cale o capcană, prin care 

afirmă că a fost lovit și, prin urmare, bătaia a ajuns să fie colectivă, provocată însă de către sprijinitorii 

lui Eugen Țurcanu, care arăta cine trebuia să fie călcat în picioare sau lovit. Întâmplarea este succedată 

de participarea brutală, în beneficiul susținătorii lui Țurcanu, a gardienilor, care loveau cu bâte, și a 

directorului, care dădea cu pumnii sau cu palmele și împușca cu pistolul printr-o fereastră cu scopul 

de a provoca dezordinea. Totul fusese organizat înainte, inclusiv la Ministerul de Interne, unde Eugen 

Țurcanu fusese dus cu scopul de a vorbi tocmai despre proiectul de la Pitești. 

Eugen Măgirescu, spre exemplu, în cartea scrisă de el, Moara Dracilor. Amintiri din 

închisorile comuniste, istorisește că, într-o zi au pornit supliciile și anchetările: i-au dat niște bucăți 

fine „de săpun și un vârf ascuțit de lemn”109 pentru a scrie lucrurile pe care dorea să le dezvăluie, și 

anume ceea ce nu declarase la anchetarea efectuată în închisoarea de la Suceava de către Securitate. 

Torționarilor deja li se comunicaseră anumite fapte, întrucât zeci de deținuți fuseseră duși în acel loc 

înaintea lui și toți au fost constrânși să dezvăluie ceea ce aflaseră ori auziseră, spre exemplu l-au 

întrebat de ce el, fiul unui țăran, a preferat să fie cult și instruit în loc să urmeze drumului tatălui său. 

Fiind convinși că Măgirescu mai avea de mărturisit multe fapte, la fiecare acțiune admisă nu aveau 

încredere în el și, prin urmare, îl torturau, motiv pentru care a fost nevoit să mintă asupra mai multor 
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chestiuni și persoane, în primul rând familia sa. În urma demascării celorlalți, au continuat cu 

„demascarea personală”110, în care era obligat să își bată joc de el însuși și să declare că fusese un 

ipocrit, un nesincer, un impostor și o persoană care fură și care înșală. 

În ziua de 7 decembrie a aceluiași an, pornesc demascările în mod scris, de față cu 

administrarea, și reținuților le era impus să mărturisească chestiunile din exterior care nu fuseseră 

dezvăluite: până în acel moment, de fapt, se scria pe săpun și se dezvăluiau doar comportamentele și 

activitățile din închisoare. Din pricina situației de neîncredere continuă și universală, dialogul a fost 

înlocuit de zvonuri, prefăcătorie și delațiune. Spre exemplu, Țurcanu, care prezida un grup de 

aproximativ douăzeci de internați, ce nu trecuseră prin bătăi și torturi, nu avea completă încredere 

nici măcar în subalternii săi – iar, ca urmare a reușitelor sale, nu dorea să împartă cu nici o persoană 

lauda de a fi întemeietorul experimentului și răspândea, ocazional, bănuieli și acuzări referitoare la 

cei care îl însoțiseră încă din prima zi, cu privire la faptul că aceștia nu fuseseră atenți sau că avuseseră 

înțelegeri cu deținuții, cu obiectivul de a fi numai el influent și nevinovat – la fel cum nici cei care 

făceau parte din Securitate nu aveau încredere în el, cu toate că aceștia erau adevărații vinovați, 

deoarece ei au început demascările și Eugen Țurcanu a fost doar un instrument în mâna lor. Mai mult 

decât atât, orice comportament care încălca regulile severe stabilite de către torționari trebuia 

dezvăluit și cine nu respecta această normă era bătut în mod brutal. Cu scopul să îi îndoctrineze pe 

subordonații săi – care au urmat concepția bazată pe violență din cauza lipsei de curaj, a alienării, a 

ideii privind intimidarea impuse de către Țurcanu și a satisfacerii intereselor personale, adică iluzii și 

privilegii pentru viitor și pentru momentul de față – Eugen Țurcanu deja de la început a forțat 

doborârea psihică și fizica a multor conducători importanți, ca de pildă cea a lui Bogdanovici, care 

fusese conducătorul acțiunilor de reeducare în penitenciarul de la Suceava și, mai târziu, fusese 

învinovățit de Țurcanu ca fiind o persoană care dorea să își îndeplinească cu orice preț propriile 

interese, profitând de fiecare moment și circumstanță. 

Așa numitul proiect de reeducare consta în patru etape: 

1) „demascarea externă”111: în timpul acestui prim stadiu reținuții erau obligați să 

dovedească fidelitatea lor în legătură cu Partidul Comunist și cu Organizația 

Deținuților cu Convingeri Comuniste, declarând tot ceea ce ocultaseră pe durata 
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anchetărilor efectuate de către Securitate, dezvăluind toate contactele pe care le 

întrețineau în afara penitenciarului, precum și complicitatea de care profitaseră. Pentru 

început mărturisirile – care erau examinate de către Eugen Țurcanu sau de către vreun 

membru al comitetului de reeducare – erau elaborate sub formă orală, inclusiv sub 

tortură, ulterior notate pe o bucată de săpun, după aceea scrise pe o foaie, pe care 

martorul adăuga forțat propria semnătură și, în cele din urmă, erau transmise la 

Ministerul de Interne; 

2) „demascarea internă”112: în cea de a doua etapă deținutul torturat era nevoit să îi 

trădeze pe colegii care îi dăduseră curaj, pe cei care îi dăduseră sprijin material sau 

moral, pe cei care îi atrăseseră atenția asupra faptului de a avea grijă și îl sprijiniseră 

pentru a nu se lăsa învins în interiorul temniței, pe cei care vorbiseră în mod denigrator 

despre Partidul Comunist despre închisoare, despre Țurcanu sau despre alți torturatori, 

dar și pe cei din cadrul conducerii penitenciarului, spre exemplu dacă un anchetator 

fusese prea prietenos sau un polițist îi oferise vreun privilegiu în cursul îndeplinirii 

unei sancțiuni. Primele două stadii ofereau rezultate mai palpabile și fără ascunzișuri, 

care permiteau celor de la Securitate să realizeze un număr de întemnițări și să dea 

afară din conducere persoanele care erau mai îngăduitoare; 

3) „demascarea morală publică”113: de-a lungul celui de-al treilea stadiu internații erau 

siliți să vorbească în mod negativ despre lucrurile în care credeau, ca de pildă părinții, 

rudele, colegii și propria credință, iar întâmplările trecute erau examinate în mod 

amănunțit, fiindcă victimele trebuiau să inventeze cea mai îngrozitoare variantă 

posibilă: spre exemplu, părinții trebuiau să fie descriși ca fiind niște hoți și impostori. 

Deținuții erau constrânși să denigreze propria viață în fața tuturor, până în momentul 

în care nu mai rămânea nimic pentru a-și restabili individualitatea. În clipa în care 

doborârea îi rezulta lui Eugen Țurcanu încheiată și se socotea că reținutul merita să 

facă parte din Organizația Deținuților cu Convingeri Comuniste se ivea a patra și cea 

din urmă etapă; 
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4) al patrulea stadiu reprezintă ultima circumstanță pentru a înfrânge orice nădejde 

posibilității de a se întoarce la ceea ce fusese: reținutul este obligat să dirijeze 

reeducarea unui prieten foarte apropiat din interiorul temniței, să îl tortureze cu 

propriile mâini și să se transforme, de asemenea, în torționar. Aceste ultime două etape 

tindeau spre un alt obiectiv, și anume nimicirea psihică a internaților și anularea 

caracterelor lor. Torturile erau secretul succeselor: pe parcursul acestor stadii, 

mărturisirile erau cu regularitate suspendate pentru supliciile, cu toate că, indiferent ce 

ar fi declarat deținuții sau indiferent câte fapte josnice și-ar fi inventat, Țurcanu nu se 

simțea satisfăcut în nici o situație. De aceste torturi nu era posibilă nici o scăpare, se 

putea numai, în cazul în care victima se învinovățea singură de cele mai grave josnicii, 

să i se reducă durata chinuirii, întrucât totul depindea de cât de cooperantă era o 

persoană. 

Pe 25 decembrie 1949 Eugen Țurcanu, prin gestul de a mișca o masă, deoarece aceasta era 

procedura pentru a da un ordin, a pornit un conflict care s-a menținut pe tot parcursul zilei. La început, 

câte trei torturatori – care erau recompensați cu țigări, fructe și alte alimente – îi prindeau pe deținuții 

care se aflau în pat pentru a-i da la o parte și îi băteau folosind curelele, picioarele, pumnii, lovind 

unde se nimerea, pentru ca ulterior aceștia să fie aruncați „grămadă în spațiul dintre paturi”.114 

Uimirea îngrozitoare a persoanelor agresate, printre care se numără inclusiv Alexandru Bogdanovici 

– care se va stinge din viață în luna aprilie 1950 din cauza suspendării regimului împotriva dizenterii 

și din cauza torturilor puse în practică de către Țurcanu – cu privire la atacurile brutale din partea 

foștilor colegi de arme în timpul războiului și a prietenilor în cel al durerii, le-a împiedicat, din punct 

de vedere psihologic, orice manifestare de rezistență. În luptele din zilele următoare, 26, 27 și 31 

decembrie ale aceluiași an, vor lua parte și gardienii împreună cu directorul penitenciarului. În 

anumite cazuri, victimele erau gâtuite, obligate să îngenuncheze sau să stea imobile într-o anumită 

postură, bătute în timp ce trebuia să rămână, zile în șir în postură dreaptă ori erau lovite în mod 

nemilos cât timp stăteau pe o masă. 

Torturile reducătorilor au fost cumplite și în conformitate cu indicațiile prezentate de către 

conducere, cu toate că, anumiți torturatori le-au intensificat și variat. Prin urmare, deținuții erau 

controlați și examinați foarte des; erau constrânși să se hrănească în timp ce stăteau într-un picior; să 
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mănânce alimente fierbinți ținând mâinile la spate sau să rămână cu pâinea în gură timp de mai multe 

zile la rând; li se dădea o lovitură bruscă cu gheata în timp ce stăteau aplecați, în genunchi sau pe 

burtă, deasupra recipientului și, nu în ultimul rând, li se puneau în plus în farfurie cantități excesive 

de sare, însă, în cursul următoarelor zile, nu li se acorda apă, iar după aceea primeau apă foarte sărată. 

Reținuților li se ordona să înmâneze tot ceea ce dețineau și erau lăsați dezbrăcați în interiorul celulei. 

Au avut loc bătăi groaznice, în diferite celule dar și pe coridoare, și au urmat ofensele și loviturile din 

orice motiv. În momentul în care, o singură dată pe lună, erau însoțiți la baie să se spele, erau aliniați 

în coridor dezbrăcați în timp ce gardienii îi loveau cu toate mijloacele sau, alteori, erau obligați să 

fugă în coridor dezbrăcați. Cât timp erau în dușuri, paznicii îi supravegheau în continuare iar, în cazul 

în care unul dintre ei ridica privirea, îi dădeau repede afară pe toți și, lovindu-i cu bâte, îi introduceau 

într-o pivniță cu urină și materii fecale amestecate cu apă pentru a-i reține în acel loc rece „cu apa 

murdară până la glezne”115. 

Pe lângă faptul că, din cauza lunilor și a anilor în care suferiseră de foame, corpul era exagerat 

de debilitat, reeducatorii îi puneau pe reținuți, printre altele, să rămână în picioare, timp de două nopți 

și două zile, având mâinile ridicate în aer și cu un bagaj în spate; să efectueze mai mult de o sută de 

exerciții fizice, precum genuflexiunile; să sară precum o minge și să se ducă la toaletă înaintând în 

patru labe, unde, pe lângă aceasta, le era permis fiecăruia să stea numai douăzeci de secunde; să 

rămână, timp de douăzeci și patru de ore, pe w.c. într-un singur picior, cu privirea spre bec și cu 

mâinile ridicate în aer; să șteargă podeaua ore în șir, până ce nu erau extenuați, cât timp alte persoane 

le stăteau călare sau avansând precum o broască și fără ca genunchii să facă contact cu podeaua, iar, 

nu în cele din urmă, să fie sufocați cu o pătură pe cap ori să fie întinși cu fața în jos în timp ce zece 

persoane se urcau, unul deasupra celuilalt, peste cel care stătea dedesubt, până în momentul în care 

acesta din urmă simțea că era înăbușit. 

Mai mult decât atât, erau aruncați pe podea de la o anumită înălțime; rămâneau, păziți de către 

gărzi, într-un picior timp de o săptămână, cu privirea spre bec sau având mâinile ridicate în aer; 

câteodată le era interzis peste noapte să se odihnească ori erau deșteptați pe neașteptate și la scurte 

perioade de timp sau, în cazul în care în timp ce dormeau se întâmpla să se miște, fiindcă erau siliți 

să stea pe spate și „cu mâinile întinse deasupra păturii”116, erau bătuți tocmai în cap cu un baston de 
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către un anchetator care avea funcția de paznic; erau obligați să se îmbrace cu toate hainele pe care le 

aveau și să le fie legate, de mâini și la spate, pentru un interval de cinci ore, bagaje și greutăți de 

douăzeci – patruzeci de kilograme până în momentul în care nu leșinau, iar, nu în ultimul rând, 

rămâneau, pentru un interval de câteva săptămâni și pentru șaisprezece ore în șir, în poziția șezând 

fără să se miște și „cu mâinile întinse la vârful picioarelor”117: această faptă producea o situație 

demențială, fiind în stare să miște un deget în mod intenționat, cu scopul să fie loviți pentru a folosi 

prilejul de a putea modifica propria postură. 

În data de 19 ianuarie Eugen Țurcanu hotărăște să rețină un număr de persoane care trebuiau 

să iasă din penitenciar, constrângându-i să treacă de partea taberei sale. Torturile și bătăile se 

accentuează, iar în această perioadă se verifică numărul cel mai ridicat de decedați. Mai mult decât 

atât, în cursul intervalului de timp martie – iunie au fost spitalizați în infirmeria de la Pitești cinci 

studenți, printre care unul care avea venele tăiate. Într-o zi aceștia au fost bătuți de un grup de oameni 

și, ulterior, „au fost duși să asiste la bătăile”118 dintr-o încăpere pentru corecție. Mai târziu, pe la 

finalul lunii aprilie 1950 au fost selectați aproximativ o sută zece studenți care în momentul acela deja 

trecuseră prin demascări: aceștia au fost mutați la spital și acolo s-au organizat dezbateri și ei au primit 

cărți referitoare la marxism, aduse de niște funcționari politici. 

Inclusiv Eugen Măgirescu amintește, în cartea sa, de aceste metode de reeducare prin 

intermediul lecțiilor și seminariilor cu privire la marxism: în cazul în care cineva nu ținea minte ceva 

ori se exprima cu vreo vorbă incorectă, era rapid incriminat ca fiind un răufăcător și lovit cu picioarele 

de către restul până în clipa în care nu mărturisea că o făcuse în mod plănuit. Deținuții erau constrânși 

să mintă și le era mereu frică să nu comită o oarecare eroare. Se mai intonau cântări comuniste, se 

analiza istoria partidului comunist și se discuta despre doctrina lui Anton Makarenko. În urma acestor 

întâmplări au fost mutați într-o încăpere în care se aflau internații care, până în acel moment, nu 

trecuseră prin suferințele reeducării și ale demascării. Cei dintâi trebuiau să fie vigilenți la tot ceea ce 

spuneau și făceau, trebuiau să îi instige și apoi să pună la punct reeducarea acestora, dar fără să le 

explice nimic din brutalitățile de care avuseseră parte, doar că leziunile erau cauzate de lovituri 

primite din partea paznicilor. 
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La Pitești, pe la finalul lunii mai și începutul lunii iunie a aceluiași an, se pune la punct 

procesul de reeducare – care consista în a pune victima și torturatorul în aceeași celulă, pentru a nu-i 

oferi celui dintâi nici măcar un pic de odihnă – și se pune în practică izolarea: nici un deținut nu mai 

avea voie să se miște sau să vorbească, cu scopul de a reflecta asupra crimelor pe care erau pe cale să 

le recunoască. În ziua de 24 iunie 1950 cincisprezece internați l-au bătut pe un reținut, în spațiul dintre 

paturi, folosind cozi de mătură, scânduri și bote. Pe coridorul central persoanele puse pe fugă erau 

lovite, din paturile suprapuse, inclusiv în cap cu tocurile încălțămintei. După o perioadă, în data de 5 

decembrie a aceluiași an, pornesc demascările cu munca silnică, și prezidate de către Țurcanu, în 

penitenciarul de la Pitești, iar supliciile respective s-au menținut fără întrerupere aproximativ timp de 

patru luni. 

În celulele mai încăpătoare în general se găseau „două paturi de lemn”119 care mergeau de la 

un zid la celălalt, care adesea erau constituite din două etaje, și pe care deținuții stăteau îngrămădiți. 

Întrucât în aceste celule se afla un număr considerabil de internați, câțiva dintre aceștia stăteau între 

distanța dintre paturi, cu toate că îngrămădiți, în vreme ce alții se strecurau sub pat „și dormeau direct 

pe ciment”120. Administrația avea ca regulă cea de a izola fruntașii sau organizatorii anumitor grupuri, 

cu obiectivul de a reuși să îi supravegheze cu mai multă facilitate. O tortură obișnuită era acea de a îi 

obliga pe reținuți să se pună sub pat cu fața în jos și, într-un timp maxim de zece sau cinci secunde, 

să iasă din acel loc – însă, în clipa în care ieșeau erau loviți în mod violent cu centura sau cu alte 

ustensile – și să se pună înaintea lui Eugen Țurcanu, repetând această serie de acțiuni de zeci de ori, 

inclusiv pentru o durată de șase ore la rând. În cazul în care vreo persoană se lăsa la pământ ori leșina, 

era udată cu apă până ce își recăpăta cunoștința, astfel încât să se poată relua procedura. 

În primăvara anului 1951 Piteștiul a fost examinat de către Alexandru Nicolski, „general, 

comandant suprem al Securității românești timp de șaisprezece ani”,121 care strigă că medicamentele 

nu trebuiau irosite pe mizerabilii, deoarece, din punctul lui de vedere, aceștia meritau să fie „împușcați 

câte cinci la un glonț”.122 Scriitorul Dennis Deletant, în cartea sa intitulată Ceaușescu și Securitatea. 

Constrângere și disidență în România anilor 1965 – 1989, explică faptul că Nicolski dorea, prin 

intermediul reeducării, neutralizarea împotrivirii regimului și nimicirea oricărei urmări ale unei 
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120 Idem, p. 36. 

121 Idem, p. 11. 
122 Costin Merișca, op. cit., p. 38. 



 

 

59 

 

probabile activități împotriva comunismului din epoca de după război. Pe durata acelei perioade, 

grupuri de protestatari fuseseră transportați la Pitești cu scopul de a urla, în apropierea penitenciarului, 

că deținuții întemnițați erau, mai degrabă, niște trădători și că le doreau moartea. 

În timpul lunilor mai și iunie a aceluiași an, se efectuează reeducarea la nivel ideologic – la 

care ia parte, printre alții, inclusiv Țurcanu – prin intermediul articolelor, al poeziilor, al cântărilor, al 

reuniunilor, al sloganurilor lipite de pereți, al lecturilor, al studiului și al predărilor. Fiindcă procesul 

de reeducare devenise cunoscut dincolo de frontieră și Ministerul de Interne nu mai răspundea pentru 

activitățile brutale, reeducarea este dusă mai departe, însă fără utilizarea violenței. La sfârșitul lunii 

august 1951 este desființat Piteștiul ca temniță pentru studenți și, în data de 30 august, sosesc la Gherla 

de la Pitești – probabil ca să nu mai existe nici măcar o „urmă a Piteștiului ca centru de reeducare”123 

– ultimii studenți, sub conducerea lui Eugen Țurcanu. Acesta din urmă a fost mutat la Jilava pe 26 

decembrie a aceluiași an, unde a rămas în camera de izolare până în ziua de 15 ianuarie 1952. La 

finalul lunii decembrie posturile de radio din Londra și Ankara au difuzat informația că studenții 

reținuți la închisorile din Canal, Gherla – în aceste două locuri, cel puțin la început, experimentul 

pornit la Pitești a avut un succes asemănător celui originar – și Pitești se bat între ei și regimul însuși 

organizează aceste conflicte. Doar într-un astfel de regim cruzimea a ajuns să fie pusă în serviciul 

unei presupuse dreptăți concepute de către statul român și de către însuși Partidul Comunist. 

Arheologul Vladimir Dumitrescu, în cartea sa intitulată Închisorile mele descrie faptul că a 

fost deținut în vara anului 1952 și a rămas întemnițat pentru o perioadă de trei ani, fiind transferat în 

acest interval de timp în zece penitenciare diferite și inclusiv la Canal, un loc de înmormântare a sute 

de prizonieri politici și care a fost săpat în întregime numai cu ajutorul roabelor și al lopeților: prin 

urmare, lucrul era extenuant, stingându-se din viață mii de persoane. Cei care nu aveau același punct 

de vedere al regimului comunist – care, în principiu, punea în practică, prin intermediul aceleiași 

modalități, viziunea hitleristă de „Arbeit macht Frei”124 – erau omorâți, din punct de vedere psihic și 

fizic, prin munca silnică, întrucât factorii omenești de bază erau inexistenți și această împrejurare 
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ducea la o degradare și la o decădere morală. Imposibilitatea de a îndeplini cele mai esențiale nevoi 

corporale, ca de pildă să meargă la toaletă, reflectă natura îngrozitoare a detenției. 

Au fost oferite diferite clarificări, astfel încât să se înțeleagă aspectul privind desfigurarea 

conștiinței și evoluția victimelor în criminali. Anumite persoane limitează evenimentul la o 

combinație dintre reflexe și instincte. În urma utilizării unui sistem mai brutal în închisori pornind 

din vara anului 1949, după numai aproximativ șase luni pornesc demascările. Deținuții se asemănau 

umbrelor și erau debilitați în mod înfiorător, în medie cântăreau între treizeci și opt și patruzeci și 

cinci de kilograme fiecare, iar, nu doar forța fizică era diminuată, ci și puterea psihică, fiindcă 

indivizii, în mod normal, în momentul în care ajung într-o stare psihică și fizică în care se simt pe 

marginea prăpastiei, sunt în stare de orice pentru a rămâne în viață. Faptul că au fost conduși la un 

nivel de dezumanizare aproape totală indică, mai degrabă, întoarcerea la dorința primordială de auto-

conservare, în care credințele, convingerile și părerile s-au aflat într-o situație critică sau au fost 

distruse. 

Din când în când au ieșit la iveală inclinația spre autoritate și intensificarea voinței de progres 

și de a fi stăpân, ca de exemplu la Țurcanu, în care era o caracteristică de prim ordin. Dorința de 

supraviețuire, asociată cu impulsul spre dominație, a produs în anumiți deținuți un individualism 

cumplit, în loc să fie chinuiți de către alte persoane, mai convenabil era dacă ei îi loveau pe ceilalți. 

„Reflexele condiționate”125 au jucat, de asemenea, un rol important: toată lumea înlemnea în clipa în 

care apărea Eugen Țurcanu, era suficient ca cineva să îl menționeze ori doar să și-l reamintească, ca 

internații să fie copleșiți de teamă. După patru ani de la decesul lui Țurcanu, în penitenciarul de la 

Jilava se afla Aligo Popescu care, în momentul în care un reținut nu respecta instrucțiunile, el dădea 

cu pumnii în ușa pentru a-l demasca și striga numele lui Eugen Țurcanu. 

Clarificările mai obișnuite și în cantitate mai numeroase au fost cele cu privire la morala și la 

psihologia victimelor, întrucât cele mai serioase transformări s-au întâmplat la nivel de conștiință. 

Internații au fost privați de orice sprijin în întărirea puterii și stării sufletești: existența obiectivă era 

insuportabilă, dominația groazei era la ordinea zilei, iar o stare de deznădejde și impotență prelua 

controlul asupra lor. Până și persoanele care nu dezvăluiseră aproape nimic de-a lungul anchetelor 

Siguranței, în timpul anchetărilor care au avut loc în penitenciare au mărturisit tot ce aveau de 

declarat: deținuții erau torturați de către un criminal, însă, în clipa în care se întorceau în propria 
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celulă, profitau de un repaus, în care fiecare era îngrijit și sprijinit de către prieteni. În penitenciarul 

de la Pitești, totuși, suferințele nu aveau încetare, deoarece torționarii – o mare parte dintre ei fiind 

foști colegi de luptă și aliați – dormeau alături de internații și îi țineau sub observație în tot ceea ce 

făceau, inclusiv atunci când se odihneau. 

În data de 12 iulie 1953 este încarcerat Alexandru Dumitrescu. directorul penitenciarului de 

la Pitești, iar pe 10 noiembrie 1954 este comunicată sentință pentru procesul Țurcanu: douăzeci și 

două de persoane acuzate primesc condamnare la moarte, din care șaisprezece vor fi executate la 

Jilava în ziua de 17 decembrie. Asupra acestor persoane a fost proiectată vina unui sabotaj împotriva 

partidului și responsabilitatea completă a evenimentelor, luând locul inspectorilor, al conducătorilor 

temniței, al Partidului Comunist, al conducerii închisorii, al statului și al celor din Securitate, ale căror 

dispoziții, comunicate prin Alexandru Nicolski, le îndepliniseră. Dumitru Bacu, în propria carte, 

expune o conversație pe care a avut-o la sfârșitul anului 1956 cu un dirigent al Ministerului de Interne, 

din care rezultă că varianta răspândită a fost că un colectiv de elevi și tineri întemnițați, reprezentanți 

ai „imperialismului american”126, religioși și reacționari, au început să tortureze prietenii lor, cu 

obiectivul de a primejdui administrația penitenciarelor și, așadar, partidul. Conform versiunii, 

recepționaseră indicații de din afară, și anume din partea celor care se aflau în străinătate și prezidau 

organizații de informatori, care doreau, în clipa oportună, să învinovățească Partidul Comunist, 

întrucât era considerat cel căruia îi revenea vina. Lui Bacu îi părea de neînchipuit ceea ce asculta, 

deoarece temnițele aveau o structură de supraveghere internă foarte severă și, din punctul lui de 

vedere, nu puteau să aibă loc asemenea monstruozități fără ca Ministerul de Interne să acționeze cât 

de repede. Cu toate acestea, angajatul Ministerului afirmă că ei nu bănuiau nimic din ceea ce se 

întâmpla în acele locuri și că direcția penitenciarelor se afla în mâinile unor ambițioși fără scrupule și 

oportuniști inamici ai neamului, care au colaborat cu criminalii și care au pătruns în sistem cu scopul 

de a cauza daune. 

Situația provocată de torturarea permanentă, îngrozitoare, neimaginabilă, a fost așa de 

înspăimântătoare încât reținuții ajunseseră să nu mai fie atenți la ceea ce se desfășura în jurul lor, de 

multe ori inclusiv cu colegul de celulă. Partea interioară, cea emoțională, însă, mai înregistra, 

câteodată, anumite întâmplări. Obiectivul a fost distrugerea individualității, până în momentul în care 

deținuții nu mai erau lucizi și alunecau într-o indiferență și absență a eticii, din cauza îndepărtării față 
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de ceea ce este important, și anume: religia, țara de proveniență, opinii politice, familie, rude, amici 

și colegi. Era indispensabil ca frica să ajungă, cu orice preț, la punctul culminant: trebuia să le fie 

teamă de propriile idei și să își clădească, impunându-și un fel de certitudine, concepții noi bazate pe 

fanteziile comunismului. Se ajungea, prin urmare, la un nivel de manevrare completă, în care victima 

era tulburată din punct de vedere psihologic, și care era influențată în funcție de intențiile torționarilor, 

aceștia făcându-și singuri dreptate pe baza unei răzbunări împotriva concepțiile naționalismului. 

Internaților le era impus să își defăimeze propria origine și să îi bată pe cei mai apropiați amici – chiar 

dacă bătăile nu erau atât de intense, fiindcă nu erau date cu dușmănie – și pe colegii de luptă împotriva 

comunismului, acțiunea care ducea la dezonorarea față de ei înșiși și față de cei cărora le-au fost odată 

prieteni. Se dorea discreditarea completă a persoanelor mai capabile, care iubeau și erau devotați 

poporului, patriei și lui Dumnezeu. 

Scriitoarea Nicole Valéry Grossu a avut de a face timp de patru ani cu spaima închisorilor 

comuniste: în cartea sa intitulată Binecuvântată fii, închisoare... susține că în timpul unei dureri crezul 

poate fi intensificat și se poate fortifica legătura și devotamentul față de Dumnezeu. Despre experiența 

personală, declară că, după ce ofițerii de la Securitate au mers acasă la ea pentru a o aresta și după s-

au îndreptat spre mașină, i-au spus să nu țipe, să nu se oprească din mers și să se miște ca și cum ar 

face o simplă plimbare, așadar pietonii nu ar fi bănuit că se întâmpla ceva ieșit din comun. Ulterior, 

pentru a nu afla în care penitenciar o conduceau, i-au dat niște ochelari cu lentile obturate: în clipa 

aceasta autoarea își amintește de o întâmplare care avusese loc în urmă cu un an, când a observat un 

automobil, în interiorul căruia se afla un bărbat, așezat în mijloc, pe bancheta din spate, și care avea 

aceiași ochelari pe care îi purta ea. Multe persoane probabil se uitau la ea cu nepăsare, la fel cum nici 

ea, fiind prea grăbită, nu pricepuse unde îl transportau pe acel individ. Mai târziu, în momentul în 

care a ajuns în închisoare, a fost constrânsă să înmâneze obiectele personale pe care le avea la ea, 

precum poșeta, niște poze și câteva documente. Scriitoarea explică că judecătorii puteau pretinde, în 

scopul de a îi supune pe reținuți la mai multă suferință, ca ziua să devină un supliciu infinit și ca 

noaptea să fie modificată în zi. 

Nicole Valéry Grossu afirmă că întemnițarea sa – care a avut loc din cauza faptului că era 

nepoata lui Iuliu Maniu și pentru că fusese o aderentă a Partidului Național Țărănesc – a fost, mai 

degrabă, un contact cu Isus, care o chema să se înalțe spre apogeul bucuriei. Penitenciarul – care, de 

obicei, e caracterizat prin sentimentele de spaimă, indignare, demoralizare și irascibilitate – a fost, 

din punctul ei de vedere, privilegiul pe care Dumnezeu i l-a atribuit, pentru a se putea face bine și 
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pentru ca, în chinurile ce vor veni după, ea să fie împăcată și fără griji. Religia – care dă o semnificație 

mai profundă durerii și solitudinii – i-a oferit scriitoarei voința de a se menține în viață și forța de a 

nu se lăsa învinsă în perioada întemnițării, iar un sentiment de împăcare și serenitate au cuprins-o, 

motiv pentru care nu i-a fost frică și nu a simțit ranchiună față de torturatori, ci numai compătimire. 

Dacă o persoană admite durerile, acestea dizolvând pasivitatea și nepăsarea, atunci acest gest 

va da naștere unor nemăsurate binecuvântări, în cazul în care persoana respectivă este dispusă să 

considere că toate lucrurile sunt din partea lui Dumnezeu. Generozitatea și ajutorul reciproc se pot 

realiza, deoarece irosirea de timp, vorbele nepotrivite și dificultățile din punct de vedere material 

ajung să fie fără importanță față de înălțarea sufletească. Autoarea dorea să afle ce înseamnă toleranța 

și importanța de a se sacrifica și cum putea să fie utilă altor persoane. Pe pereții celulei Nicole Valéry 

Grossu a scris rugăciuni, afirmații din Biblie și imnuri religioase pentru a le da curaj internaților care 

vor ajunge în urma sa, iar ulterior a asistat la mai multe conversiuni și a reușit să ajute inclusiv alte 

deținute, cu care s-a rugat împreună și care s-au apropiat de religie mulțumită ei. 

Printre numeroasele contradicții alei intervalului de doi ani, adică cât timp s-au menținut 

demascările, se numără faptul că, în momentul în care deținuții se întâlneau din nou cu un fost coleg 

de luptă ori amic, nu mai tresăreau din punct de vedere emoțional și, de multe ori, se întâmpla că nu 

mai observau faptul că aceștia erau prezenți, li se părea că s-ar fi întâlnit cu un necunoscut, întrucât 

prietenia se stinsese, amintirile nu își mai îndeplineau funcția și, prin intermediul spălării de creier, 

orice persoană recent întâlnită constituia un necunoscut. Totodată, concepțiile despre trecut, despre 

timp și despre viitor nu mai existau, dispăruse, totul se rezuma la un prezent înspăimântător. 

În experimentul de la Pitești, care s-a menținut până în luna august 1952, victimele abrutizării 

reeducării – care, de mult ori, se aliau cu torționarii – au fost constrânse să ajungă ele însele persoane 

care torturau și îi loveau pe ceilalți deținuți, de multe ori cu promisiunea că vor căpăta mâncare 

adițională. Prin urmare, nu admiteau propriile crime, devenind așa o unealtă a comunismului și 

pierzând acea trăsătura de a fi considerate niște victime, ajungând cu atât „mai cruzi cu cât fuseseră 

înainte mai rezistenți”127. Spre exemplu, un document de incriminare din ziua de 20 septembrie 1954 

confirmă o asociere a anumitor membri din personalul pușcăriei. Actul relatează că un număr de 

douăzeci și doi de reținuți din penitenciarul de la Suceava au fost incriminați pentru omorârea a mai 

mult de treizeci de internați, pentru că au comis abuzuri și au torturat șapte sute optzeci de persoane 

                                            

127 Virgil Ierunca, op. cit., p. 46. 
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deținute, printre care o sută dintre ei au rămas cu răni serioase. Scriitorul Radu Ciuceanu, cu privire 

la închisorile Gherla și Pitești, afirmă că: „Ar fi bine ca atunci când trecem prin orașul Pitești sau pe 

la Gherla să ne aducem aminte că nicăieri pe metru pătrat al acestei țări nu s-a suferit mai mult iar 

suferința în cor nu s-a ridicat mai sus.”128 

La Gherla și Pitești au fost omorâți, în total, mai mult de treizeci de deținuți, însă persoanele 

torturate au fost șase la Târgu Ocna, opt la Brașov, treizeci la Ocnele Mari, șaptezeci la Târgșor, 

câteva sute la Gherla și aproximativ opt sute la Pitești. Mai bine de o sută de internați „au rămas cu 

infirmități grave”129. În epoca prezentă este foarte greu de reconstituit cifra tinerilor omorâți în urma 

torturilor cumplite îndurate în penitenciarul de la Pitești, din cauze care au  în principiu de a face cu 

ideea fixă de a ține totul ascuns caracteristică puterilor comuniste, care au voit, prin orice mijloace, 

să țină secrete lucrurile ce se petreceau în închisoare. Prin urmare, mulți dintre deținuți nu au fost 

notați și recunoscuți în documentele legale și relatările apar incerte în majoritatea cazurilor. Cu toate 

acestea, proiectul nu avea ca obiectiv masacrarea corporală a internaților sau genocidul, iar decesele 

au fost niște „accidente nefericite”130 și întâmplătoare din perspectiva torturatorilor, cazul lui 

Bogdanovici fiind singular, din cauza faptului că a fost intenționat omorât. Conform vorbelor lui 

Octavian Voinea prezente în cartea sa Masacrarea studențimii române în închisorile de la Pitești, 

Gherla și Aiud penitenciarele comuniste din România „sunt o rană deschisă pe trupul întregii 

umanități ce nu se va cicatriza complet niciodată.”131 

În celule nu exista nici o ustensilă ascuțită, spre exemplu un cuțit, internații fiind obligați să 

mănânce din farfurie îngenunchiați, „cu mâinile la spate”132, utilizând doar gura și fără tacâmuri, care 

erau permise numai celor care trecuseră prin reeducare și care ajunseseră să fie torturatori. Mai mult 

decât atât, de regulă se foloseau recipientele de lemn și se evitau toate cele care erau realizate dintr-

un material fragil și care puteau fi o stratagemă pentru a comite suicid. Această modalitate de a mâncă 

constituia o prudență contra tentativelor de a-și lua viața, dar se încadra inclusiv în regula de 

                                            

128 Radu Ciuceanu, “Temnița Pitești sau Apocalipsa poporului român” în Lumea românească acum, anul II, 12, 

1997 citat după Costin Merișca, op. cit., p. 82. 
129 Costin Merișca, op. cit., p. 50. 

130 http://www.fenomenulpitesti.ro/cei-morti, vizitat în data de 7 mai 2019. 

131 Octavian Voinea, Masacrarea studențimii române în închisorile de la Pitești, Gherla și Aiud, Editura 

Majadahonda, București, 1995, p. 209. 
132 Dumitru Bacu, op. cit., citat după Virgil Ierunca, op. cit., p. 40. 
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batjocorire și de înjosire a tuturor. Cu toate că au avut loc mai multe încercări de sinucidere – ca de 

pildă mușcându-și venele cu dinții sau zdrobindu-și capul de un zid – acest gest era aproape 

irealizabil, deoarece reeducatorii îi păzeau în continuu și adoptaseră diferite măsuri de siguranța, însă 

câțiva dintre reținuți au comis suicid în scopul de a evita să fie torturați, în vreme ce alții și-au pierdut 

mințile ca urmare a presiunii la nivel fizic și psihic la care fuseseră expuși. 

Scriitorul Dumitru Bacu, în cartea sa, povestește întâmplările a doi tineri: cel dintâi a profitat 

de momentul în care a primit farfuria cu mâncare fierbinte și s-a aruncat de la al doilea nivel al patului 

cu fața tocmai în recipient, așteptându-se să aibă leziuni de gradul întâi, în schimb arsura s-a dovedit 

a fi numai de gradul trei, prin urmare, drept sancțiune, a fost lovit și maltratat. S-a întâmplat, firește, 

ca cineva să reușească să își ia viața. De teama să nu izbucnească o oarecare epidemie în penitenciar, 

o dată la fiecare două săptămâni deținuții erau transportați la etajul cinci, unde se afla o baie. Într-o 

ocazie un tânăr a sărit exact de la etajul cinci și a decedat din cauza impactului, iar, în urma acestui 

eveniment, a fost instalată o plasă, mulțumită căreia tentativele de a comite suicid au ajuns să fie 

irealizabile și, într-adevăr, din acel moment, nu s-a mai auzit de nici un internat de la Pitești care să 

fi reușit să își curme viața. 

Nivelul de angajare al deținuților a avut de a face cu un număr de elemente: în primul rând, 

diferitele împrejurări, ca de pildă anumite persoane au fost nevoite să fie întemnițate cât mai curând 

posibil, altele nu au rămas într-un loc pentru o perioadă de timp îndelungată, iar câtorva nu li s-a 

pretins să dea nici măcar o palmă în alți deținuți, cu toate că, în cazul în care ar fi fost constrânși, ar 

fi făcut acest gest. S-au mai adăugat, printre altele, fragilitatea psihică, faptul de a fi familiar sau 

nefamiliar cu bătăile; rigiditatea referitoare la împotrivirea la teroare, fiindcă nici o persoană nu avea 

curajul să se împotrivească sau să caute o oarecare opoziție; instinctul privind rezistența și instinctul 

de conservare; nivelul de oportunism și, prin urmare, nivelul de lipsă de fidelitate; profesia 

desfășurată, cu scopul de a avea autoritate asupra altor internați; capacitatea de a fi rezistent, asociată 

cu adaptabilitatea și cu abilitățile fiecăruia; apărarea de care au beneficiat anumiți internați din partea 

administrației; cantitatea de informații nemărturisite la anchetarea anterioară condamnării și 

seriozitatea lor; importanța sau, pe de altă parte, indiferența pe care Eugen Țurcanu sau subalternii lui 

o manifestau; natura mai curajoasă sau cea care se lasă mai ușor cuprinsă de frică în fața atacurilor 

fizice în general și, nu în ultimul rând, înclinarea către faptul de a lua parte în mod eficace la 

activitățile violente, în special deținuții care aveau mai multă tărie fizică. 
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Virgil Ierunca, în cartea sa intitulată Fenomenul Pitești, descrie experiența lui Dumitru Bacu. 

Acesta, după aproximativ șapte ani de închisoare, afirmă că deținuții în nici o împrejurare nu aveau 

posibilitatea de a efectua cea mai neînsemnată faptă fără să fie văzuți de către gardieni care stăteau 

pe culoar. Orice acțiune avea nevoie de aprobarea din partea paznicilor, motiv pentru care erau expuși 

unui control permanent. Cu toate acestea, Bacu continuă explicând că persoanele aflate în 

administrația penitenciarelor nu au fost pedepsite sau condamnate după 1952, ci au beneficiat de 

promovări. Într-un al moment al cărții, folosind cuvintele scriitorului Ion Lăncrănjan, iese la iveală 

faptul că comandanții temnițelor răspândeau informații neadevărate cu privire la un reținut oarecare, 

cu scopul de a provoca neînțelegeri și bănuieli printre aceștia, denunțarea fiind considerată un mijloc 

pentru a rămâne în viață și ajungând așadar de la demascări la masacrare. În închisoarea de la Pitești 

nu a existat nici măcar un internat, cu excepția persoanelor care au decedat din cauza torturii, care să 

nu fi îndeplinit orice i se solicita să facă, în caz contrar nu s-ar fi salvat, iar, în momentul în care o 

persoană întrece toate limitele durerii, atunci încetează să se comporte în mod omenesc. Autorul mai 

adaugă că responsabilitatea le revine persoanelor care au declanșat experimentul, comuniștilor aflați 

la putere și celor care pentru întâia oara au pus în practică proiectul. 

În acest penitenciar se dorea deznădejdea, reeducarea, devastarea psihologică și morală și 

avansarea omului spre un nivel mai înalt. Obiectivul întregii activități fusese, la nivel personal, o 

completă abrutizare, desfigurarea și nimicirea conștiinței, dărâmarea și anularea individualității, 

anularea ajutorului reciproc, deoarece ucigașii se transformau în învățători, însă victimele erau privite 

ca niște mizerabili asasini. La nivel politic și social se îndeplineau trei scopuri: 

1) Securitatea, care a elaborat un proiect cu scopul de a ucide puterea psihică a 

prizonierilor politici și a tineretului, intra în posesia unei mari cantități de informații, 

care era necesar pentru consolidarea și fortificarea regimului comunist. Procedeul 

urmărit s-a bazat pe dezvăluirile cu privire la indivizi, locurile de păstrare a munițiilor 

și așa mai departe, care nu fuseseră mărturisite în timpul primei anchete înainte de 

primirea pedepsei, cu obiectivul, bineînțeles, de a efectua sute de noi întemnițări; 

2) se executa suprimarea și eliminarea, fără șansa de a da înapoi, celui mai de temut 

inamic al regimului, în conformitate cu acea epocă, dar în special pentru viitor, și 

anume studențimea și tineretul, dat fiind că ar fi ieșit din închisori bătrâni și bolnavi, 

în cazul în care reușeau să fie eliberați. Prin urmare, nu ar mai fi avut posibilitatea de 

a se împotrivi și de a vedea o probabilă modificare a țării. Pentru ceea ce se petrecea 
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în subsolurile Securității, din punctul de vedere al scriitorului Ion Gavrilă Ogoranu, ar 

trebui ținute minte vorbele unei tinere, care scăpase din acele locuri cu rațiunea 

dezorientată și care, în momentul în care popa discuta în biserică despre infern, a 

declarat: „Părinte, iadul nu-i acolo unde spui dumneata, iadul îi acolo unde am fost 

eu”.133 

3) demascările constituiau, înainte de toate, un infernal laborator de instruire a 

informatorilor, selectați, în acel moment, chiar din elita intelectualității românești, care 

ar fi urmat și care, în viitor, ar fi păstrat vii sentimentul național „și respectul valorilor 

perene”134. Demascările au reprezentat tot ceea ce era mai greu și dureros de îndurat 

pentru prizonierii din motive politice. Penitenciarul de la Pitești a reprezentat o mică 

porțiune a laboratorului Securității și al comuniștilor, care punea la dispoziție tehnici 

și rezultate pentru constituirea unui nou individ la nivelul întregii țări. A fost, așadar, 

un experiment care avea scopul de a observa ceea ce se putea dobândi printr-o teroare 

neîntreruptă în beneficiul unei complete supuneri și al metamorfozei persoanelor în 

niște roboți. 

Părintele Gheorghe Calciu a afirmat, despre întâmplările de la Pitești, că „nici logica, nici 

raționamentul, nici măcar faptele concrete”135 nu aveau importanță și că a fost un conflict al iadului 

contra lui Dumnezeu. Din punctul lui de vedere, judecările și martiriul sufletesc al celor care au scăpat 

cu viață, sunt prea pătrunzătoare pentru emotivitatea deteriorată a oamenilor sofisticați, prea grele de 

pătruns pentru psihoterapeuți, dar inclusiv pentru orice persoană care nu a viețuit într-o absurditate, 

însă numai în granițele bunului simț general. Preotul susține că nici măcar cei care au avut experiența 

aceasta nu înțeleg totul, întrucât, pentru a îndeplini această faptă, este necesară o emotivitate colosală. 

După părerea lui, orice lucru s-ar putea scrie cu privire la întâmplarea aceasta – străduindu-se să se 

analizeze ceea ce nu trebuie și nici nu se poate clarifica – ar fi plictisitor pentru reținuții care au trăit 

acel calvar. Deținutul Bordeianu Gh. Dumitru – căruia, într-o bătaie la Suceava, i-au închis gura cu 

un ciorap, așadar nu putea nici urla – a descris clipa întoarcerii la viața obișnuită, în urma eliberării 

                                            

133 Ion Gavrilă Ogoranu, op. cit., p. 297. 

134 Costin Merișca, op. cit., p. 72. 
135 Idem, p. 78. 
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din acel haos idealist, după o perioadă de întemnițare de patru ani, precum un fel de a se exorciza pe 

el însuși cu amețeli, frisoane și mișcări spasmodice. 

În cartea Fenomenul Pitești scrisă de către Virgil Ierunca, autorul explică că întâmplările 

desăvârșite în acest penitenciar au fost învelite cu mai mult dezinteres și nepăsare în comparație cu 

restul temnițelor din România, în principal din două motive: 

1) în primul rând, cenzura a acționat în mod mai radical în momentele în care acțiunile 

judiciare orchestrate de către comuniști nu au reușit să fie îndeajuns de bine organizate 

pentru a se efectua în plină zi sau pentru a confirma varianta voită de către partid; 

2) în al doilea rând, deținuții care au fost supuși procesului de reeducare au fost constrânși 

să se transforme ei înșiși în criminali, iar în această faptă se află explicarea tăcerii, 

fiind aceștia legați din cauza cooperării în uciderile și fără să mai aibă curajul de a 

protesta sau de a pretinde explicații. Cu toate acestea, torturatorii, tocmai contra 

intenției și temperamentului lor, nu se precipitau să își recunoască crimele. Pe durata 

experimentului de la Pitești caracteristica a de martor nevinovat a fost de-a dreptul 

înlăturată. 

Conform informațiilor care se pot găsi pe site-ului Consiliului Național pentru Studierea 

Arhivelor Securității (C. N. S. A. S.) există, în principal, două motive importante în urma cărora s-a 

oprit întregul proces de reeducare și demascare desfășurat nu doar la Pitești, ci în toate temnițele 

comuniste din România: în primul rând, au început să existe niște încordări și probleme între Partidul 

Comunist Român și Securitatea, iar, în al doilea rând, această nereușita a procedurii fost cauzată de 

următoarele chestiuni: „informațiile despre decesele din penitenciare, irelevanța informațiilor culese 

de la deținuți în urma aplicării măsurilor specifice, improvizația, cruzimea și incompetența cadrelor, 

scurgerea unor detalii în presa occidentală.”136 

Fenomenul Pitești, în urma căruia s-a declanșat o transformare din punct de vedere moral și 

mental, se poate considera unic din pricina modalităților de obligare, și anume suplicii, suferințe, 

violențe și abuzuri fără încetare, care au sfârșit cu schimbarea indivizilor în monștri, din cauza faptului 

că individualitatea lor a fost ucisă, se aflau într-o stare de alienare și conștiința a fost deformată în 

momentul în care victimele au devenit criminali. În mod asemănător cu infernul descris de către Dante 

                                            

136 http://www.cnsas.ro/reeducarea.html, vizitat în data de 19 iunie 2019. 
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Alighieri, în penitenciarul de la Pitești se putea cu ușurință cădea în jos, pe de altă parte era mult mai 

dificil să se treacă la o treaptă superioară. La Pitești deținuții care au trăit acea suferință au ajuns la 

limita deznădejdii, a abandonului și a resemnării: erau torturați în fiecare zi, la orice oră și în orice 

moment, până în clipa în care ajungeau să fie o adunătură de carne și oase strivite. Destinul îngrozitor, 

„în a doua jumătate a secolului douăzeci”137, pentru elita română a unei întregi generații a fost 

meticulos aranjat de către comuniști, care plănuiseră experimentul de la Pitești cu mult timp înainte 

de întemnițări și rezultatul a fost cel propus. Cu toate acestea, concluzia fundamentală este că, pentru 

persoanele care nu s-au tulburat în mod serios, experimentul fără milă condus la Pitești în cele din 

urmă a dat greș. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Comparație între literaturizarea ca sublimare a detenției și literaturizarea ca denunț 

al ororii comuniste: Jurnalul Fericirii și Fenomenul Pitești 

 

Cartea Jurnalul Fericirii al lui Nicolae Steinhardt și Fenomenul Pitești scrisă de către Virgil 

Ierunca reprezintă punctul final de studiu al acestei teze: cele două opere pun la dispoziție o frescă a 

perioadei comuniste și a lumii carcerale urmărind punctul de vedere al internaților. În urma instituirii 

unei noi forme de guvernământ, Steinhardt nu s-a conformat cu traseul cultural recunoscut de către 

autoritate. Întemnițarea prezentată în Jurnalul Fericirii, carte pe care o scrie în afara legii și după 

                                            

137 Costin Merișca, op. cit., p. 83. 
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ieșirea din închisoare, a fost rezultatul neacceptării din partea scriitorului de a consimți rolul său de 

martor în cunoscutul proces în așa-numitul „lotul Noica-Pillat138”139, unul dintre numeroasele care au 

fost orchestrate cu obiectivul de a distruge intelectualii și personalitățile de cultură române. Timpul 

petrecut în închisoare, unde a obținut poziția contradictorie de persoană evreiască, dar, în același timp, 

ortodoxă, a fost marcant pentru soarta autorului. Acesta a îndurat faptul că colegii săi au fost 

învinovățiți de a fi reacționari și împotriva progresului. 

Nicolae Steinhardt – care „a fost amenințat și s-a spus că, dacă nu va depune mărturie 

împotriva lui Noica și Pillat, va fi închis și el”140 – a fost încarcerat în urma respingerii unei angajări 

în acțiunea judiciară împotriva persoanelor care făceau parte din grupul Noica și Pillat și a 

neacceptării de a fi un martor în inculparea și trădarea prietenilor săi, în special Constantin Noica141. 

Este vorba de cel mai celebru proces orchestrat și realizat împotriva intelectualității și a 

personalităților de cultură, care, până în acel moment încă nu fuseseră nimiciți, având ca obiectiv 

acela de a-i constrânge să nu mai vorbească și de a-i intimida pe probabilii îndrăzneți care nu erau de 

acord cu închiderea față de țările occidentale și cu faptul de a se subordona regulilor impuse de către 

comunism. Condamnările puteau fi pușcăria sau un anumit număr de ani de „muncă silnică”142 pentru 

fruntașii colectivului: în decembrie 1959 inclusiv scriitorul a primit verdictul de treisprezece ani 

pentru „crima de uneltire contra ordinii sociale”143 efectuați în temnițele de la Aiud, Gherla și Jilava. 

Pe lângă condamnarea la pușcărie, persoanele care alcătuiau acest grup, pedepsiți din punct de vedere 

politic, erau sancționați inclusiv cu „confiscarea totală a averii”144. 

Întâmplările de la anchetă, ca de pildă descrierile de la „biroul de anchetă al Securități”145, și 

de la groaznicul proces, sunt răspândite în întregul text: acestea apar într-o modalitate independentă, 

aproape neorganizată, alcătuind totuși unul dintre temele principale. În pasajul cu privire la zilele „24 

                                            

138 Dinu Pillat (1921 – 1975) a fost un scriitor român condamnat la 25 de ani de muncă silnică. Sursă: 

http://www.humanitas.ro/dinu-pillat, vizitat în data de 19 iunie 2020. 

139 Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1992, p. 83. 

140 https://www.youtube.com/watch?v=SV6vLTZ34aI 8’21’’, vizitat în data de 14 iunie 2019. 

141 Constantin Noica (1909 – 1987) a fost un filosof, eseist și scriitor român condamnat da 25 de ani de 

închisoare. Sursă: https://ro.wikisource.org/wiki/Tezele_din_iulie, vizitat în data de 10 iunie 2019. 

142 Nicolae Steinhardt, op. cit., p. 419. 

143 Ibidem. 

144 Nicolae Steinhardt, op. cit., p. 25. 
145 Idem, p. 14. 
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– 26 februarie 1960”146 sunt prezentate evenimentele privind convocarea încriminaților din distinctele 

celule într-o încăpere comună până la terminarea dezbaterii. Autorul descrie circumstanța ciudată și 

înspăimântătoare, făcând observații sarcastice cu privire la comportamentul avocaților, absența de 

instruire a procurorilor și prezentând luările de cuvânt ale martorilor, intimidați de către judecători pe 

tot parcursul dezbaterii și ale căror afirmații îi irită de multe ori pe judecători, chiar dacă împreună 

aveau niște variante stabilite de dinainte. Toate aceste lucruri îl determină pe Steinhardt să se îndrepte 

spre un rezumat referitor la procesele înscenate, și anume că „partea cea mai groaznică a proceselor 

în care acuzatul mărturisește și recunoaște totul este că nouăzeci și cinci la sută din faptele incriminate 

corespund adevărului. Atât doar că nu sunt criminale. [...] acum toți sunt în stare de vinovăție 

permanentă, nu mai ești osândit pentru ceea ce ai făcut, ci pentru ceea ce ești.”147 

Cu privire la procesul Noica și Pillat, Steinhardt evocă inclusiv cuvintele îndrumătoare ale 

tatălui său: „vei avea zile foarte grele. Dar nopțile le vei avea liniștite [...], vei dormi bine. Pe când 

dacă accepți să fii martor al acuzării vei avea, ce-i drept, zile destul de bune, dar nopțile vor fi 

îngrozitoare. N-o să mai poți închide un ochi. [...] abrutizat și moțăind toată ziua, iar noaptea chinuitor 

de treaz. O să te perpelești ca un nebun. [...] Trebuie să faci închisoare. [...] chiar dacă nu apari acum 

ca martor al acuzării [...], după șase luni tot te ia. E sigur.”148 Datorită simțului să moral nu va ceda și 

aceste cuvinte îl vor însoți pe autor inclusiv în momentul în care va fi închis în penitenciar, dându-i 

curaj și amintindu-i că trebuie să reziste și să nu devină un complice al regimului. În momentul în 

care este dus în birourile Securității pentru anchetare descrie interogatoriul într-o modalitate 

amănunțită și aproape fotografică, conturând în mod clar absurda și groaznica activitate a celor care 

au abandonat orice tip de morală și sunt supuși în întregime unei ideologii. Mai mult decât atât, 

Steinhardt stigmatizează obtuzitatea și, observația cu privire la cele întâmplate se condensează într-o 

scurtă, dar atentă analiză: „Da, au făcut ei ceva încă nefăcut. Au adus, e drept, în lume ceva nou: până 

acum, dacă voiai să pierzi un om te adresai dușmanilor săi: soției de care a divorțat, prietenului de 

care s-a rupt, asociatului pe care l-a târât la tribunal: aportul noului, inovația cea mai de seamă este 

că pentru a distruge un ins ei nu merg la certații ci la prietenii lui, la nevastă, la copii [...], la cei pe 

care-i iubește și-n care și-a pus, omenește, prostește, încrederea și setea de afecțiune.”149 

                                            

146 Idem, p. 65. 

147 Idem, p. 240. 

148 Idem, p. 24 
149 Idem, p. 16. 
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Stilul memoriilor, mulțumită trăsăturii de confidență și declarație, apare cel mai potrivit pentru 

transpunerea trăirilor religioase: Steinhardt, spre exemplu, se dovedește a fi o persoană calculată, cu 

o convingere religioasă certă, bine gândită și atașată de Biserica Ortodoxă și de concepțiile religiei 

creștine, cu toate că, din vorbele sale, reiese o oarecare încordarea între faptul de a fi evreu și cel de 

a fi român. Scriitorul, care afirmă că „există și evrei care iubesc cu adevărat România”150, de fapt, era 

de religie evreiască și inclusiv familia din care provenea – tatăl său fiind unul dintre protagoniștii 

cărții – era evreiască. Autorul, în momentul în care este întrebat la Jilava dacă este evreu sau român, 

răspunde următoarele: „sângele meu e evreiesc, îi dau eu replica, dar de gândit și de simțit gândesc și 

simt românește”151, cartea având caracteristică de a avea un conținut și niște fragmente orale și directe. 

Jurnalul Fericirii este constituit din mai multe subiecte importante, spre exemplu 

conversiunea, calea spre creștinare și efectele ei și, nu în ultimul rând, noțiunea catolicului și 

trăsăturile sale. Începând cu comentariile referitoare la anumite fragmente di „Vechiul și Noul 

Testament”152 și controversa privind părerile obișnuite pe care le au oamenii, dar inclusiv convingerile 

de tip „eretic”153 și cele care aveau de a face cu filozofia, Steinhardt conturează o precisă imagine 

despre Dumnezeu. Toate aceste reflectări determină „soluția (mistică) a credinței”154 – care explică 

cum o persoană se poate salva din lumea carcerală, cum ar fi un lagăr, un penitenciar, o altă modalitate 

de detenție sau o oarecare urmare a dictaturii – proclamată în „Testamentul politic”155. Cartea, de 

fapt, începe cu o descriere a trei soluții, trei modele utilizabile de către oricine și prezentate în 

beneficiul publicului, care poate necesita de acele îndrumări în cazul în care trăiesc în timpul unei 

dictaturi. Soluția la care aderă Steinhardt este una complet diferită de cele trei, și anume cea mistică 

și religioasă. 

Creștinarea este originea grației divine, din care ia naștere acea rezolvare mistică și care a 

permis angajarea scriitorului într-o determinantă acțiune, conform afirmației lui Pascal: „cauți ceea 

ce ai găsit, găsești ceea ce ți s-a pregătit, ți s-a dat”156. Deja din primele clipe ale anchetei  îl simte pe 

Isus, încercând să îl păcălească pe anchetator: „Și tac. Și amuțesc. Nu recunosc. Nu cedez. [...] 

                                            

150 Idem, p. 25. 

151 Idem, p. 170. 
152 Idem, p. 396. 

153 Idem, p. 305. 

154 Idem, p. 7. 

155 Ibidem. 
156 Idem, p. 18. 
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Minciuna binecuvântată, șoptită de Hristos. [...] El e, nu m-a uitat, bat clopotele toate. [...] Al lui am 

fost mereu.”157 Prin urmare, creștinarea lui Nicu Steinhardt, noul nume devenind Nicolae, se ivește 

ca o consecința a acestei bilaterale căutări între Dumnezeu și individ. Înfăptuirea creștinării s-a 

desfășurat în ilegalitate în data de „15 martie 1960, în închisoarea Jilava”158 și „la doar trei luni după 

ce a fost închis, pentru că nu știa dacă mai iese cu viața de acolo”159, de la început fiindu-i frică că va 

muri nebotezat. 

Părintele Mina Dobzeu l-a botezat pe autor cu ajutorul unei cănițe de apă, cu gesturi rapide și 

ferindu-se de paznici, apoi scriitorul rostește crezul ortodox și botezul e valabil inclusiv fără 

scufundare și fără mirungere. Scriitorul afirmă, în mod intens și profund, că „botezul șterge toate 

păcatele. Mă nasc din nou, din apa viermănoasă și din duh rapid.”160 Doi colegii de celulă, „complici, 

trec în dreptul vizetei să o astupe”161, un alt deținut a fost desemnat ca naș și au participat inclusiv 

preoți protestanți, uniți și catolici, cu obiectivul de a-i conferi momentului o trăsătură universală, deja 

evidentă în credința și în modul de a reflecta al lui Nicolae Steinhardt. Autorul, cu privire la 

posibilitatea de a se salva prin intermediul credinței și a grației divine, afirmă că „nu e nevoie să fi 

stat mult în închisoare. Ce este omul, care-i cu adevărat condiția umană, cum stau lucrurile cu noi – 

și că Hristos e acolo la doi pași, că te vede, că te-a văzut, că te-a văzut dintotdeauna – se înțelege în 

câteva minute.”162 

Senzația cea dintâi a fost o bucurie intensă, care depășea limita simplelor manifestări 

emoționale: de fapt, autorul, care afirmă că a primit botezul „târziu în viață”163, și anume în 1960, la 

vârsta de 47 de ani, susține că „cine a fost creștinat de mic copil nu are de unde să știe și nu poate 

bănui ce înseamnă botezul. Asupra mea se zoresc clipă de clipă tot mai dese asalturi ale fericirii. [...] 

botezul este o sfântă taină [...]. Altminteri fericirea aceasta care mă împresoară, mă cuprinde, mă 

învinge n-ar putea fi atât de neînchipuit de minunată și deplină. Liniște. Și o absolută nepăsare față 

de toate. [...] senzația că aș putea face orice, imboldul de a ierta per oricine.”164 Această nemăsurată 

                                            

157 Idem, p. 14. 

158 Idem, p. 419. 

159 https://www.youtube.com/watch?v=SV6vLTZ34aI 8‘36‘‘, vizitat în data de 14 iunie 2019. 
160 Nicolae Steinhardt, op. cit., p. 85. 

161 Ibidem. 

162 Nicolae Steinhardt, op. cit., p. 74. 

163 Idem, p. 18. 
164 Idem, p. 86. 
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fericire – scriitorul dă explicații cu privire la cum se poate obține starea respectivă – mai importantă 

decât vreo altă suferință și durere, explică titlul operei: „Creatorul este cel care îi oferă rețeta 

fericirii.”165  

Singura modalitate prin care se poate face față unei situații dificile, inclusiv un penitenciar, 

este faptul de a avea conștiința împăcată. Steinhardt înțelege că iertarea este grea de înfăptuit, însă 

nici măcar iertarea nu poate fi suficientă, căci o persoană trebuie să uite: amintirile otrăvesc și iertarea 

exprimată doar prin cuvinte nu valorează nimic. Individul trebuie să se ierte în primul rând pe el 

însuși, altminteri, iertarea nu va avea succes. Este necesar să se ierte în special nu cei care ne-au rănit, 

ci persoanele cărora noi le-am făcut vreun rău, deoarece acei oameni conțin remușcarea referitoare la 

ceea ce am greșit, prin urmare iertarea nu va fi niciodată completă. Cuvintele scriitorului cu privire 

la creștinism sunt moderne, o discuție actuală, prin utilizarea unor expresii simple, dar în același timp 

pline de spiritualitate. Pentru autor „nenorocirea este că veacuri de-a rândul – și acum mai mult decât 

oricând – până și oamenii de bună credință (mai ales ei) văd în creștinism un fel de vag și blând 

cretinism, bun pentru bigoți creduli și ființe pierdute cu firea. În vreme ce e clocot, e scandal, e „curată 

nebunie”, mai îndrăzneț și mai exigent decât orice teorie extremistă de aventură.”166 Mai mult decât 

atât, continua afirmând că „creștinismul e o dogmă, e mistică, e morală, e de toate, dar în special un 

mod de a trăi și o soluție și e rețeta de fericire. Mai că aș spune că e supradeconectare, supra-LSD167. 

Pe lângă doctrina creștină, cerințele și rezultatele ei, toate stupefiantele și halucinogenele sunt leac 

băbesc.”168 

Admiterea acestei evoluții neașteptate de-a lungul existenței – autorul de mic a fost atras de 

creștinism și, când era la liceu, „deși evreu, rămânea la lecțiile de religie”169 – și loialitatea deciziei – 

înainte de botez are loc catehizarea lui Nicolae Steinhardt din partea preotului Mina Dobzeu – , în 

pofida dificultăților următoare, dovedesc că aceste două lucruri se încadrează în comportamentul de 

obediență nicidecum pasivă din partea oamenilor cu privire la ceea ce ei consideră ca fiind intenția 

lui Dumnezeu și care constă într-o oarecare obligație față de alte persoane, de popor și de religie. 

                                            

165 https://www.digi24.ro/emisiuni/digicult/jurnalul-fericirii-70844 4’10’’, vizitat în data de 17 iunie 2019. 

166 Idem, p. 176. 
167 „LSD-ul face parte din substanțele chimice cu cel mai puternic efect halucinogen, determinând o 

distorsionare în perceperea realității, persoana având senzația că halucinațiile auditive sau vizuale ar fi reale, cu toate că 

nu sunt.” Sursă: http://www.castlecraig.ro/dependenta/droguri/tipuri-de-droguri/lsd, vizitat în data de 19 iunie 2019. 

168 Nicolae Steinhardt, op. cit., p. 176. 
169 https://www.youtube.com/watch?v=RyQuE3naSOA 3’07’’, vizitat în data de 13 iunie 2019. 
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Acest comportament neobișnuit și uimitor este prezent în punctul de vedere religios al lui Steinhardt, 

înfăptuindu-se în ceea ce scriitorul denumește „posibilitatea minunilor”170, și anume eventualitatea 

unui amestec din partea lui Dumnezeu în cadrul existenței de fiecare zi. În Jurnalul Fericirii  este 

prezent subiectul vedeniilor, accentuate de către existența lui Isus: la Jilava, într-un prim vis, autorul 

o vede pe mama lui, care îl încurajează să sărute niște icoane. Al doilea, în schimb, este similar cu 

primul și descris în felul următor: „sunt dăruit cu un vis miraculos, o vedenie. Nu-L văd pe Domnul 

Hristos întrupat, ci numai o lumină uriașă – albă și strălucitoare – și mă simt nespus de fericit.”171 Din 

această clipă lui Nicolae Steinhardt începe să îi fie rușine de atacuri, de trădări, de nimicuri, de 

capricii, de dușmănii, de perfidii, de răsfățuri și de falsități. 

În textul în chestiune sunt prezentate dificultățile pe care credinciosul, locuind într-o țară 

comunistă și pus față în față cu regimul dictatorial, asemenea autorului, trebuia să le înfrunte: aceste 

probleme își găsesc oglindirea la nivel moral și religios tocmai în Jurnalul Fericirii, aceasta fiind o 

personificație a situației creștine. Pe durata regimului comunist populația română s-a uniformizat și 

s-a transformat, iar numai un număr restrâns de persoane a avut curajul de a ieși din această 

depersonalizare, fiind obligați să plătească această neînfricare cu propria viață sau libertate. În ceea 

ce privește tratarea chestiunii experienței religioase, cartea pune la dispoziție o introspecție subtilă și 

o povestire integrală a creștinării lui Nicolae Steinhardt. Narațiunea itinerariului spre ortodoxism 

îmbrățișează un profil religios, psihologic și al faptelor, prin intermediul terminologiei, al citatelor, 

ca de pildă ale filozofilor, precum și al informațiilor concrete și numerice, cum ar fi zile, naționalități, 

poziție geografică și informații biografice. 

Circumstanța creștinării a reprezentat o clipă determinantă în viața autorului, un apogeu – 

înainte de care a avut loc un traseu sufletesc îndelungat, plin de îndoieli și ezitări, însă inclusiv de 

atracție și încântare, prezentă deja de când era mic – care a constituit un moment de pornire spre o 

nouă cale de căutare religioasă, care l-a îndreptat pe Nicolae Steinhardt spre mănăstirea Rohia, în 

județul Maramureș. Intrarea în religia creștină l-a îndrumat, după aproximativ douăzeci de ani de la 

botezul său, spre viața monahală. Mărturisirea scriitorului dovedește că inclusiv în întunericul cel mai 

adânc poate să strălucească o lumină, una legată de conceptul metafizic și religios, care se ivește în 

situațiile mai teribile și mai grele de îndurat. De fapt, autorul, în momentul în care asistă la anchetarea 

lui Noica, afirmă următoarele: „ochelarii aceia negri, care-s coșmarul meu – care aveam să înțeleg 

                                            

170 Nicolae Steinhardt, op. cit., p. 270. 
171 Idem, p. 97. 
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abia mai târziu – simbolizează întunericul ca opus al luminii lui Hristos. [...] lumina luminează în 

întuneric.”172 

Securitatea dorise această confruntare între Noica și autor: inițial acesta din urmă se bucură, 

crezând că poate exista posibilitatea unei înțelegeri secrete cu prietenul lui: „Ne vom înțelege în a 

tăgădui. Ne vom întrece în a ne apăra unul pe altul. Ne vom zâmbi. Ne vom strânge mâinile. Vom 

suferi laolaltă.”173 Însă speranțele sale dovedesc o iluzie, deoarece lui Steinhardt i se comunică că nu 

are voie să vorbească, așadar imputatul nu știe că se află în aceeași cameră cu prietenul său. 

Obtuzitatea aparatului carceral distruge orice logică și orice umanitate, iar scriitorul, folosind în mod 

eficace comparația, enumerația și anafora, comentează: „Din tot scenariul meu s-a ales praf și pulbere. 

Suntem în aceeași încăpere și totuși plutim pe orbite diferite [...], ca electronii cei fără de suflet, ca 

națiunile ostile din cadrul cine știe cărui imperiu asirian bazat pe cuceriri, ca speciile animale – rațe, 

curci, piu, mâțe, cocoși, câini, capre, viței - [...], ca toate aceste orătănii [...], și noi atât de deosebiți 

de ele, de reduși la interjecții și onomatopeei pentru a putea să intrăm în legătură cu ele, de aflători 

pe cercuri care nu se întretaie nicicând.”174 

Întunericul întâmplărilor devine o sursă de lumină, nu doar metafizică, ci și o lumină reală și 

fizică. Citându-l pe scriitorul Leon Bloy, Nicolae Steinhardt compară suferința și bucuria și diferitele 

„stări ale atmosferei”175, ce, în funcție de luminozitatea care este prezentă, lasă sau nu să se întrevadă 

stelele, autorul folosind metafora de „lacrimi de lumină gata să picure pe acest pământ”176. Întunericul 

permite stelelor să fie văzute, în schimb lumina orbitoare a soarelui împiedică acest lucru, cu toate că 

stelele rămân mereu la locul lor. Această descriere îi permite scriitorului să facă o comparație cu 

Dumnezeu, pe care „bucuria îl îndepărtează de noi, pe când amărăciunea îl apropie.”177 

Într-un alt fragment, când se află în penitenciarul de la Jilava alături de „prezența tineretului 

– incomparabil mai rezistent (moralicește, căci sunt mai toți tuberculoși)”178, gândurile sale, pozitive 

în ciuda suferințelor, sunt următoarele: „În locul aceasta aproape ireal de sinistru aveam să cunosc 

cele mai fericite zile din toată viața mea. Cât de absolut fericit puteam fi în camera 34! (Nici la Brașov, 

                                            

172 Idem, p. 26. 

173 Ibidem. 
174 Nicolae Steinhardt, op. cit, p. 27. 

175 Idem, p. 269. 

176 Ibidem. 

177 Ibidem. 
178 Nicolae Steinhardt, op. cit., p. 32. 
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cu mama, în copilărie, [...] nu, nicăieri.)179 [...] se iscă și se condensează în celula 34 atmosfera aceea 

inefabilă și fără de seamăn pe care numai închisoarea o poate tauri [...], ceva foarte asemănător cu 

paradisul [...], ceva alcătuit din curaj, dragoste de paradox, încăpățânare, sfântă nebunie și voința de 

a transcende cu orice preț mizerabila condiție umană. [...] În celula 34, bucuria – izvorâtă din 

aristocrație, poezii și sfidare – și durerea (căci domnește un frig cumplit, mâncarea e cu totul pe 

sponci, apa continuă să fie viermănoasă, încăperea e apăsătoare ca într-un film de groază [...], orice 

observație [...] e însoțită cu ghionți sub fălci și pumni în cap) se amestecă atât de inextricabil încât 

totul, inclusiv durerea, se preface în fericire extatică și înălțătoare. [...] Suferința pe care o asimilăm, 

dintr-o dată devine euforie.”180 

Cu toate că inițial celula 34 este descrisă ca fiind un loc negativ și murdar, scriitorul descriind-

o precum „un fel de tunel întunecat și lung, cu numeroase și puternice elemente de coșmar. [...] e un 

maț subpământean, rece și profund ostil [...], imagine de iad decolorat”181, autorul reușește să se simtă 

fericit datorită simțului de apropiere cu alți internați, a conversațiilor pe care le a avut cu ei și a voinței 

de nu pierde demnitatea și valorile umane. În acea celulă atât de aspră, asistă la miracolul dragostei 

frățești, la entuziasmul unor suflete care nu își pierd speranța nici măcar în acele condițiile inumane, 

ci împărtășesc vise și gânduri, discutând asupra unor subiecte care îi ating personal, precum credința, 

esența ființei umane, diferențele religioase și găsesc în ajutorul și susținerea reciprocă soluția 

împotriva torturilor din punct de vedere psihic și fizic. Scriitorul înțelege că alături de Dumnezeu 

inclusiv omul poate realiza miracole, deoarece i se aseamănă Lui. Se poate transforma durerea în 

bucurie, răutatea în amabilitate, neîncrederea în veselie și o celulă mizerabilă într-o încăpere în care 

domnește cultura. În fragmente precum acesta reiese abilitatea lui Steinhardt de a trece cu ușurință de 

la realitatea exterioară la cea interioare, amestecând cu ușurință și măiestrie aceste două aspecte ale 

existenței. 

Autorul dovedește că în urma durerii se poate descoperi o cale pentru întâlnirea cu Dumnezeu, 

cu ceilalți frați de suferință și cu sine însuși. În anul 1963, deținut în temnița de la Gherla, scriitorul, 

în mod legitim și inevitabil, se întreabă, cu privire la durerile vieții și în opoziție cu dorințele și 

planurile sale: „de ce suferim? De ce există nedreptatea? Cum de nu sunt lucrurile așa cum s-ar cuveni 

să fie? De ce sunt, Doamne, atât de josnic și ceilalți atât de nepăsători? De ce avem parte de boli și 
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ne este dat să murim? De ce propășesc răii și sunt pedepsiți cei buni?”182. Suferințele se transformă, 

în cazul lui Steinhardt, în mijlocul pentru a reflecta inclusiv asupra rădăcinilor sale. La un moment 

dat, în închisoarea de la Jilava, are loc o conversație cu un internat de origine macedoneană din care 

reies următoarele: „lucrul de care ne dăm seama, și el și eu, este că ne aflăm deopotrivă îndrăgostiți 

de ceea ce [...] numim “fenomenul românesc”, astfel spus de poporul român, de peisaj, de cerul, 

obiceiurile, interioarele, câmpurile, munții [...].”183. 

În Jurnalul Fericirii scriitorul le prezintă cititorilor o descriere a vieții sale în diferitele 

penitenciare, compusă de o diversitate de nuanțe, pornind de la durerea și îngrijorarea din interiorul 

infernului dictatorial, trecând prin coeziunea și unitatea între persoane și împotrivirea prin intermediul 

cunoașterilor și al educației, ajungând apoi la confesiunea limpede a conversiunii și redescoperirea 

semnificației acelei căi cu ajutorul suferinței, care este o urmare a libertății puse la dispoziția 

persoanelor. Transformând durerile în bucurii, în același timp inclusiv autorul trece printr-o 

schimbare. Cartea, așadar, este o examinare a parcursului său spre o conversiune și cea mai 

remarcabilă clipă a întemnițării a fost, fără îndoială, botezul lui ilegal, chiar dacă, inclusiv înainte să 

devină ortodox, era deja creștin, fapt ce reiese din declarațiile sale. Autorul și-a dat seama cum să își 

stăpânească fragilitatea și durerile personale: spre exemplu, în momentele în care se îmbolnăvea, 

făcea rost de forța și capacitatea necesare să postească și să îi însuflețească pe restul internaților, 

întrucât din punctul său de vedere trebuiau ajutați și protejați cei mai fragili și vulnerabili. 

Mulțumită inclinației sale spre umor, în special renumitele sale comentarii referitoare la 

piesele de teatru ale lui Eugen Ionescu, restul internaților având o ocazie pentru a se înveseli, fapt 

neobișnuit și în același timp deosebit de valoros într-o situație de întemnițare. Umorul ocupă un rol 

foarte important în lucrarea lui Nicolae Steinhardt. De fapt, umorul este o soluție a salvării și o soluție 

a libertății, în ultimă instanță, iar inclusiv creștinismul i-a dat scriitorului dovada de a putea oferi 

fericire. Pentru a își da seama dacă o persoană este creștină sau nu, este suficient să se observe dacă 

este în stare să fie sau nu fericită, iar, în cazul în care este acrită, atunci nu e creștină. Autorul 

convertește ideea de deriziune într-o temă creștină, arătând că poate fi o virtute creștină, citându-l pe 

„Anatole France, Le Jongleur de Notre Dame”184 reflectează asupra acestui clovn care, fiind circar, 
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face tot feluri de „giumbușlucuri”185 într-o biserică în fața icoanei a Fecioarei cu Pruncul în brațe. 

Oficiantul este îngrozit de acel spectacol, în schimb Steinhardt povestește că Sfânta Fecioară 

zâmbește, iar Pruncul Isus bate din palme. 

În Jurnalul Fericirii este prezentă descrierea unei împotriviri prin intermediul cunoașterii și 

al educației în penitenciarele comuniste, după cum își amintește scriitorul: „învățarea pe dinafară a 

poeziilor este cea mai plăcută și mai neostoită distracție a vieții de închisoare. Fericiți cei ce știu 

poezii. Cine știe pe dinafară multe poezii e un om făcut în detenție, ale lui sunt orele care trec pe 

nesimțite și-n demnitate.”186 În închisori se puteau găsi foarte multe persoane care făceau parte din 

crema mediului cultural al țării, prin urmare se desfășurau lecții și conversații culte cu privire la 

numeroase subiecte, ca de pildă artă, uneori limbi străine, istorie, dar și literatură. În Jurnalul Fericirii 

sunt prezente aceste „conversații” în pasajele sub denumirea „Bughi mambo rag”187, unde aceste 

discuții sunt amestecate cu trăirile de zi cu zi din temniță, cu scopul de a contura în mod cât se poate 

de concret și de autentic trăirile sale. Prezența acestor fragmente contrapunctice, care răspund 

cititorului la distanță de câteva pagini și în care sunt abordate teme dintre cele mai diverse, dar având 

ca element central și liant cultura – aceasta deschizând-i un orizont, făcându-l liber și ajutându-l să 

treacă prin marile încercări – sunt o marcă a construcției cu totul atipice unui jurnal. Cei trei termeni 

se referă la trei stiluri de dans diferite, având în comun energia dezlănțuită pe care o implică. Aceste 

fragmente creează impresia de haos discursiv, de dezarticulare textuală, însă emană o energie 

debordantă. 

În urma botezului, lotul Noica și Pillat aranjează niște lecții unde fiecare persoană preda un 

subiect, printre care s-au numărat: biologie, filozofie, sanscrită, limba spaniolă, istoria artelor, istoria 

culturii și tehnica agricolă, iar autorul decide să predea lecții de limba engleză. Bagajul de cunoștințe 

a fost, prin urmare, o componentă care a avut puterea de a salva și de a ajuta persoanele ajunse să fie 

neputincioase din cauza regimului să își mențină onoarea și identitatea individuală. Reeducarea a 

reprezentat una dintre cele mai abominabile modalități destinate să sfârșească acele valori, internații 

fiind constrânși să abandoneze certitudinile reacționare din trecut sau cele cu privire la creștinism. 

Jurnalul Fericirii uimește pentru vasta cultură și pentru relaționările din punct de vedere cultural, 

care îl fac pe Nicolae Steinhardt să vorbească despre Biblie, despre Salvador Dalí și despre Caragiale, 
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să meargă de la Alexandre Dumas, la Jules Verne, de la Shakespeare la Kierkegaard, de la Balada 

Mioriței la „Colindul de Crăciun al lui Dickens”188. 

În text este prezentă o abundență de argumente: există pasaje care au o natură narativă, spre 

exemplu descrierea faptelor pe parcursul anchetei ori întemnițarea, dar inclusiv fragmente în care 

autorul este absent, ca de pildă reflectările, enumerațiile de citate însemnate și transpunerile discuțiilor 

din închisoare. Citatele și amintirile din alte opere reprezintă un model de relatare pentru dezvăluirile 

scriitorului cu privire la religie. Jurnalul Fericirii are o natură fragmentată cu autoanalize, cugetări și 

însemnări în care se află îngemănate cele două experiențe fundamentale: cea a închisorii și cea a 

religiei, aceasta din urmă fiind generată de cea dintâi. Cartea este intenționat fragmentată, pentru a 

încerca să sugereze că pasajele dintre fragmente, care uneori se situează la distanță de decenii, conțin 

o oarecare concordanță, creând o legătură între trecut și momentul prezent. 

Se poate spune că în acest text există două tipuri de istorisiri: în primul rând cele cu privire la 

experiența spirituală și la posibilitatea sa, dându-și seama că momente total izolate din propria viață 

se leagă, sunt totuși unite de ceva, de Duhul Sfânt în cazul lui Steinhardt, și, în al doilea rând, cele 

care fac parte din fragmentele numite „Bughi mambo rag”, și anume simpla cronologie, ceea ce s-a 

întâmplat în timpul unei zile de detenție. Scriitorul afirmă, în mod retrospectiv, următoarele: „lucrurile 

acestea, ale credinței, încep așadar de mult. [...] Fascinația pentru mine a început aproape din 

totdeauna, adică din copilărie.”189 Scriitorul continuă: „dar totul, nu numai pentru copilul ce eram se 

proiecta pe un fel de pace patriarhală, pe credința fiecăruia că lumea în străfundurile ei cele mai tainice 

nu-i totuși ostilă și rea. [...] La Biserica Capra [...] la poftirea preotului Mărculescu mergeau și părinții 

mei. [...] avea clopote cu bătăi prelungi. [...] au constituit fundalul sonor și emotiv al anilor mei dintâi. 

[...] alungau duhurile rele. [...] De Crăciun toate erau bune: și bradul și cozonacii și colindele și 

micuțul prunc Isus. De Paște toate erau ciudate și apăsătoare: și postul și prohodul și crucea rea și 

înfricoșătorul bătut în cuie Hristos.”190 

Rezonanța între trecut și prezent e precum un clopot care sună și care te poate însoți în diferite 

alte momente ale vieții, așa cum autorul a fost însoțit de clopote în toate momentele dificile ale 

existenței sale, mai presus de voința sa. Detenția a fost un fel de lacună în succesiunea vieții cotidiene, 

și tocmai în această lacună pentru Steinhardt a izvorât convertirea la creștinism. Mai sunt observații, 
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comentarii, meditații și interpretări referitoare la texte sau scrieri, care devin indispensabile pentru 

interpretarea propriei sale vieți, Steinhardt asemănând propriile trăiri cu alte opere și scrieri. Sunt 

prezente declarații cu privire la persoane și la perioada istorică, cum ar fi descrierea vieții de zi cu zi 

în timpul regimului comunist, un exemplu fiind cozile pentru plecarea într-o altă țară. Această 

abundență de informații de tip didactic și limbajul calculat – în text sunt prezente expresii și cuvinte 

în limba franceză și germană – permit să îi ofere trăirii personale o dimensiune mai amplă. 

Ar fi fost irealizabil redactarea propriilor trăiri, prea complicate, puternice și teribile, într-o 

formă narativă, așadar s-a preferat jurnalul, având un caracter asemănător autobiografiilor, însă atipic 

ca jurnal în cadrul literaturii diariste și, în general, în literatura de tip autobiografic. Este o scriere care 

elimină încă de la început cronologia din cadrul discursului, iar întrebarea dacă este sau nu un jurnal 

propriu-zis devine spontană. Pe de o parte, ar putea fi încadrat în această categorie, întrucât utilizează 

majoritatea procedeelor jurnalului, pe de altă parte însă, nu respectă două principii fundamentale ale 

diarismului: cel al calendarității, fiind eliminată încă de la început cronologia, și cel al simultaneității 

dintre actul scrierii și actul trăirii, existând un decalaj mare între istoria trăită și momentul consemnării 

ei. Fiind un jurnal scris après coup, - și anume retroactiv față de perioada detenției, dar și față de 

trecut, copilăria – circumstanțele istorice nu i-au permis alternativa unui jurnal cronologic. 

Jurnalul Fericirii, în care are loc o punere față în față cu regimul dictatorial, nu poate fi scos 

din împrejurările istorice care au lăsat o urmă în viața turmentată a lui Steinhardt. Este 

necorespunzător ca textul – o scriere densă și remarcabilă, în care componenta de memorii ocupă un 

spațiu anume – să fie analizat precum o modestă expunere cu privire la o determinată epocă din istorie, 

ținând cont de impecabilitatea cu privire la stil și natura aproape avangardistă în interiorul genului de 

memorii. În ciuda perioadei de teroare caracterizată de falsificări și invenții, scriitorul a reușit să 

comunice adevărul. Stabilirea noului regim, o perioadă de tulburări, a cărei emblemă ajunseseră să 

fie cozile pentru autorizația de a pleca într-o altă țară, este fixat drept moment de pornire pentru o 

meditare din punct de vedere al istoriei asupra sorții scriitorului și al lucrării sale. Istoria nu reprezintă 

partea fundamentală  în textul respectiv, însă, dintr-un punct de vedere sistematic, le permite cititorilor 

să înțeleagă în ce mod și din ce motive o individualitate precum Nicolae Steinhardt, a ajuns să fie 

considerată un inamic al neamului românesc, precum și modalitățile sale de împotrivire. 

În Jurnalul Fericirii, în care are loc o mărturisire a devotamentului, sunt prezente trei profiluri 

principale și indisolubile: al trecutului, al caracterului literar și, în sfârșit, al spiritualității. De fapt, 

conversiunea scriitorului a întrecut limita existenței sale individuale și, datorită operei sale, a ajuns să 

fie o faptă nu doar religioasă, dar și cu caracter cultural și istoric. Această creștinare ilegală, 
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asemănătoare celor din epoca întâilor creștini, a fost inclusiv un gest de independență, mai intensă 

decât vreo altă circumstanță din jurul său. Totuși, nu se poate trece cu vederea peste profilul religios 

și reflectarea referitoare la legătura dintre cult și faptul de a se simți liber care se ivește în această 

carte. Autorul expune o imagine complicată, dar incomparabilă cu altele, a ortodoxiei, reflectând 

asupra legăturilor dintre religie, bucurie și faptul de a se simți liber, intrând în contact cu alte culte, 

credințe și filozofii, cu obiectivul de a redacta o scriere cu privire la ortodoxism. Autorul a ajuns să 

fie liber în închisoare, și anume în circumstanța unei absolute lipse de libertate, situație pe care o pot 

„înțelege și simți”191 doar persoanele care au pășit în penitenciare, având cunoștința de ceea ce 

semnifica să fie încercuiți de paznici, să se afle într-o închisoare subterană precum cea de la Jilava și, 

cu toate acestea, să aibă în interiorul lor dorința de a avea un contact cu Dumnezeu și să fie botezați.  

Exilul scriitorului – care nu se desfășoare într-o țară străină, ci în propria sa patrie, în interiorul 

închisorile de la Aiud, Gherla și Jilava, acestea întărind credința în Dumnezeu – este o conviețuire 

grea și curajoasă, cot la cot, cu persoane de orice vârstă și orice proveniență socială. Este suportat de 

autor în mod curajos, fiind vorba despre umanitatea care se întâlnește în condițiile în care un individ 

este obligat să fie el însuși, să dezvăluie propria natură, să demonstreze propria valoare. În 

penitenciare scriitorul a cunoscut mizeria, apa murdară, mâncarea mizeră, celula denumită Neagra, 

umilințele, opresiunile și delațiunile. A fost lovit în mod violent, a trecut prin procesul de reeducare, 

a fost transportat de la Jilava la Gherla, unde a văzut cum victimele erau constrânse să își denunțe 

proprii prieteni. A cunoscut inclusiv foamea. În perioada detenției la Gherla în 1963, un deținut ajunge 

de la închisoarea din Râmnicu Sărat și exclamă „raiul pe pământ!”192 Acesta îi povestește scriitorului 

că fusese obligat să mănânce „paiele din salteaua [...] pe care dormea [...], n-a mai rămas decât pânza 

de sac.”193 Autorul afirmă că „bătaia, ranga, brutalitățile cele mai grozave, chinurile fizice cele mai 

studiate nu-s decât floare la ureche față de chinul prin nebunie.”194 Cu obiectivul de a nu își pierde 

mințile internații rosteau orice, de la Eminescu, la numele constelațiilor, de la denumiri de mâncăruri, 

la cuvinte în diverse limbi: era o activitate a minții și o modalitate pentru a face schimb de cunoștințe, 

o manieră pentru a continua să trăiască, să își mențină integritatea rațiunii. 
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Durerile au fost transformate într-o faptă salvatoare, acțiunea de a ierta reprezentând originea 

calmului și a concilierii cu sine însuși: prin urmare, durerea nu poate exclude bucuria, motivul acesteia 

fiind libertatea, aceste două aspecte fiind în strânsă corelație. Din punctul de vedere al lui Nicolae 

Steinhardt „creștinul e liber, așadar fericit.”195 Faptul de a nu respecta libertatea altor persoane – fiind 

fundamentul onoarei umane – reprezintă o greșeală contra divinității peste care nu se poate trece cu 

vederea. Din bucurie ia naștere amabilitatea și generozitatea transparentă față de alți oameni, 

indiferența față de necazuri, recunoașterea existenței cu momentele de fericire, dar și de tristețe. În 

penitenciar Nicolae Steinhardt a avut posibilitatea de a înțelege că este important să se depășească 

egoismul, victimizarea și mila de sine. A putut privi în interiorul său, maturizându-se și ajungând la 

concluzia lui J. P. Sartre cu privire la cele îndurare în temniță, că „important nu este să spui: “iată ce 

au făcut din mine”, ci “iată ce am făcut eu din ceea ce au făcut din mine.”196 

În Jurnalul Fericirii scriitorul introduce subiectul misterelor, ca fiind o cale pentru a înțelege 

lumea care îl înconjoară, afirmând că „ne înconjoară tainele. [...] De ce suferim și de ce e nedreptate? 

Printre altele și pentru că viața e o aventură. [...] este să-ți rodești viața care ți-a picat acolo unde te-

ai născut din întâmplare și în condițiile date. Asta e tot ce poate fi mai legat de primejdii, de 

neprevăzut și de Mister.”197 Autorul se uită în jurul său și își dă seama de faptul că misterul cel dintâi 

este tocmai ființa umană. În penitenciar este înconjurat de paznici mai amabili, care mai închid un 

ochi față de încălcările regulamentului mai neînsemnate, adăugând că „regulamentul este unul iar 

ordinele sunt aceleiași. Dar nu toți gardienii le aplică la fel”198, sau care inclusiv zâmbesc și oferă o 

țigară, un exemplu fiind descrierea amănunțită cu privire la „Mareșalul, [...] cu priviri înalte, reci, 

disprețuitoare; se ține țanțos de parcă ar fi înghițit o umbrelă [...]; când i se dă raportul trece prin fața 

șirului deținuților cu un zâmbet încântat.”199 

Pe de o altă parte, există alți paznici mai brutali și nemiloși, care intentează mereu noi răutăți 

împotriva prizonierilor deja grav afectați, precum Pisica, a cărui plăcere „este să intre pe furiș în 

celulă și să prindă în flagrant delict pe cei toropiți de moțăiala”200 sau „locotenentul Ștefan de la 

                                            

195 Idem, p. 394. 
196 Idem, p. 231. 

197 Idem, pp. 234 – 235. 

198 Idem, p. 235. 

199 Ibidem. 
200 Ibidem. 



 

 

84 

 

Jilava”201 care avea obiceiul de a scutura saltelele, cu obiectivul de a scoate nori de praf, scame, 

insecte și murdărie care făceau ca aerul să nu mai fie respirabil pentru internații care, bineînțeles, nu 

puteau să iasă din celulă. Faptul că există paznici amabili și cumsecade, însă, dovedește că Dumnezeu 

găsește niște slujitori inclusiv în rândurile celor care ar trebui să fie răi și perfizi, lucru care confirmă 

convingerea lui Nicolae Steinhardt cu privire la puterea divină. Justifică inclusiv faptul de a crede că 

existența nu este alcătuită doar din alb sau negru, ci conține diferite nuanțe, deoarece comportamentul 

uman nu neapărat este ghidat de legi fizice, naturale și vizibile. Pentru autor alte mistere sunt iertarea, 

iubirea față de aproapele tău și individul în a cărei interioritate locuiește divinul. 

Realismul care îl caracterizează pe Steinhardt îl ajută să recunoască faptul că devotamentul și 

încrederea în Dumnezeu înseamnă, în același timp, să se admită că poate fi considerat un inamic. Este 

necesar, din punctul de vedere al scriitorului, să se accepte că, în timp ce omul suferă, se poate percepe 

Dumnezeu ca fiind „vrăjmașul tău de moarte”202, întrucât El nu evită acea probă făcută din dureri. 

Importanta descoperire este că răutatea și cruzimea nu sunt ale Dumnezeu, ci ale lumii, prin urmare 

singura soluție este ca individul să devină creștin și să se străduiască în a rămâne în această credință, 

afirmând că „nu creștinismul e crud, nu Hristos e crud.”203 Cruzimea provine de la faptul că creștinul 

trebuie să petreacă existența sa în această lume „și trebuie să-și exprime condiția sa de creștin 

deoarece Hristos nu-i chiar atât de blând, adică atât de slab, ca să-l scoată din ea.”204 

Proza scriitorului apare detaliată, uneori solemnă, dar în același timp simplă, în care cuvintele 

sunt bine gândite, pline de credință, și realitatea din exterior obține o trăsătură de interioritate, de 

intimitate și de căldură. Un exemplu poate fi atunci când autorul descrie botezul ortodox: „Floriana a 

fost astăzi după-amiază nașă la botezul nepoatei ei. A slujit părintele Sofian Măreția sobră a curții 

mănăstirii Antim; intimitatea paraclisului (unde a fost săvârșit botezul; cumințenia extraordinară a 

Dominicăi, botezată; barba albă, glasul senin, gesturile foarte lente și hieratice ale starețului; dar mai 

ales purtarea Florianei au transformat un banal botez într-o lungă, prelungă și parcă dinadins 

prelungită ceremonie tainică și cutremurătoare; i-au dat adevăratul înțeles, atât de fantastic: 

imersiunea într-un cazan cu apă (simbol al mormântului) și semnul crucii fac dintr-o netrebnică 

făptură biologică [...] o ființă liberă și nobilă, vie. Floriana se închină [...], rostește vorbele cu așa 
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seriozitate și convingere, cu o voce atât de fermă și caldă, cu priviri atât de limpezi și îndreptate numai 

înspre tărâmuri lipsite de suspine, durere și întristare, cu o față atât de luminată de nădejdi absurde, 

încât paraclisul – unde într-un colț duduie o sobiță, unde e lume puțină și totul e tainic, intim, inițiatic 

– [...] pare a fi sala palatului de la Camelot în ziua apariției Graalului.”205 

O altă uimitoare dovadă de talentul său literar este exprimată prin liniștea și amabilitatea cu 

care conturează trăsăturile personale ale oamenilor pe care îi cunoaște. Un exemplu poate fi momentul 

în care își amintește de Alice Trăilescu, „o franțuzoaică de mare frumusețe, pariziană, de origine 

bretonă.”206 Acest fragment este de o frumusețe rară, demn de portretele marilor romancieri: Nicolae 

Steinhardt dezvăluie, în primul rând, onestitatea sa intelectuală prin faptul de a o elogia pe doamna 

Trăilescu: „Dar la ea gentilețea și finețea funcționau [...] la un nivel de intensitate atât de neasemuit 

încât trecea prin viața înconjurată de un nimb de farmec, dulceață, bunătate, drăgălășenie [...], cum 

numai la marii sfinți și la unii pustnici se întâmplă a fi. Era înzestrată de Dumnezeul în care nu credea 

pe căile obișnuite, dar de care se apropia pe căi de bună seamă necunoscute nouă, și în darul facerii 

de miracole.”207 

În puține rânduri o descrie prin trăsăturile sale umane esențiale, luminându-i viața în adânc. 

Ceea ce reiese, cu admirabilă și strălucitoare inteligență, este o pronunțată natură altruistă și 

binefăcătoare a acestei femei: „Era mereu gata, la orice oră din zi și din noapte, să iasă din casă, să 

alerge la capătul pământului, pentru a se duce să dea ajutor, să scoată pe cineva dintr-o încurcătură 

sau o belea [...], pe scurt, pentru a fi de folos. Nu ezita, la nevoie, să spună o minciună, ba și mai 

multe, să cerșească, să insiste, să intre pe fereastră după ce fusese poftită să iasă pe ușă, să se umilească 

[...], să ia asupra-și vini străine dacă de aici [...] liniștea celui ce făcuse apel la ea.”208 Este vorba de 

un pasaj tandru și puternic, în care se poate simți emoția autorului, aproape pe punctul de a izbucni 

în plâns în timp ce o descrie, scriitorul dând dovadă de priceperea și de sensibilitatea de a descrie 

oamenii: „Cu zâmbetul ei care topea orice gheață, orice supărare, orice icnire de răutate și înverșunare, 

știa să împace vrajbele, să aline durerile, să trezească nădejdi.”209 

În cuvintele sale nu există vreo exagerare, ci numai admirație, afecțiune și identificare. Este 

prezentă înțelegerea că, indiferent de aderarea la o religie declarată, există persoane alese, în care 
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frumusețea exterioară – „pe cât era de bună era și de inteligentă, de spirituală, de plină de cele mai 

rafinate însușiri ale grației. Izbitor de frumoasă și de elegantă, îmbina chipul reginei cu sufletul sfintei 

într-un anonimat pe care dezvăluindu-i nu pridideai a te uimi, a nu-ți veni să crezi, a fi biruit de 

admirație.”210 – se unește cu spiritualitatea interioară în mod natural, fără nevoia de a-și face semnul 

crucii. Alice este atee – reprezenta ceva rar: o bretonă necredincioasă. Nu-i suferea pe popi și spunea 

că o apucă groaza văzând “sutanele negre””211 – în vreme ce autorul este un autentic credincios, însă 

sufletele sunt înțelegătoare una cu alta. Datorită certitudinii credinței sale, Steinhardt privește lumea 

și ființele ei cu sufletul unui om care, oriunde, inclusiv într-un sinistru penitenciar, rămâne plin de 

bucurii și emoții. 

Scriitorul hotărăște să abandoneze ordinea cronologică în mod lucid și urmărind propriile 

opinii și credințe, preferând o dispoziție alcătuită din relaționări libere după cum reiese din nota 

explicativă care se află înaintea adevăratului jurnal: „Creion și hârtie nici gând să fi avut la închisoare. 

Ar fi așadar nesincer să încerc a susține că “jurnalul” aceasta a fost ținut cronologic; e scris [...] în 

temeiul unor amintiri proaspete și vii. De vreme ce nu l-am putut insera în durată, cred că îmi este 

permis a-l prezenta pe sărite, așa cum, de data aceasta în mod real, mi s-au perindat imaginile, 

aducerile aminte, cugetele în [...] conștiință.”  Cu toate că nu a fost redactată zi de zi, prin urmare în 

momentul întâmplărilor, și este structurată într-o altă manieră față de cea cronologică, evenimentele 

din viața autorului îi permit să creeze o oarecare ordine și să facă niște legături între trecut – fiind 

prezente descrieri cu privire la copilăria, la adolescența sa, la momentele în închisoare și de după 

închisoare – și momentul în care este scrisă opera. Ținând cont de natura teribilă a faptelor prin care 

a trecut – o criză a vieții personale, un moment crucial și dificil în existența sa, care a stârnit nevoia 

de a scrie și o criză din punct de vedere istoric, și anume procesul Noica și Pillat, adică un moment 

hotărâtor pentru Nicolae Steinhardt ca om – este natural că istorisirea cronologică și liniară a fost 

substituită cu istorisirea crizei lipsită de continuitate. 

Aparenta dezordine în interiorul cărții definește complexitatea vieții și capacitatea de a rămâne 

„umani” în ciuda situațiilor inumane și abrutizante, precum temnițele comuniste din teritoriul 

României, unde scriitorul s-a vindecat pentru totdeauna de supărări și certuri și a descoperit 

semnificativa dimensiune a iertării. Autorul susține că „Dumnezeu [...] pe om l-a creat liber, adică 

liber de a crea răul, de a-l introduce în lume. Acesta e riscul pe care și l-a luat Dumnezeu prin actul 
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creațiunii. [...] Omul a trecut de la idea de rău, de la posibilitatea răului [...] la înfăptuirea răului. [...] 

Introducerea răului în lume [...] este un act de creație, analog actului divin. Satana îl ispitea pe Adam 

șoptindu-i “veți fi ca Dumnezeu”.”212, demonstrând că viața este o continuă luptă împotriva răului, în 

exteriorul și în interiorul fiecăruia, în care bucuriile se pot amesteca cu suferințele, care nu se pot 

îndulci sau justifica și, în fragilitatea ființei umane își are origine suferința, însă, dacă o persoană este 

profund credincioasă, această luptă se poate transforma într-una plină de o  fericire autentică, uneori 

neașteptată. 

Steinhardt a fost eliberat din Zarcă în luna august a anului 1964, fiind inclus în lotul cel din 

urmă de persoane care au ieșit din temniță, în urma „decretului general de grațiere”213 datorită căruia 

Gheorghe Gheorghiu-Dej i-a eliberat pe toți prizonierii arestați din motive politice. În momentul în 

care se apropie eliberarea sa aproape regretă acest fapt, gândindu-se că „perspectiva liberării mă 

furnică, dar mă cuprinde apoi și presimțirea că mă voi întoarce în închisoare – și par că mi-o doresc. 

Poate că aici trebuia să rămânem cu toții, poate că era mai ușor, mai bine.”214 Se poate afirma că 

scriitorul s-a mutat dintr-un penitenciar mic într-unul mai mare, conform vorbelor tatălui său, fiindcă 

păzirea din partea Securității a existat atât în celulă, precum și în urma grațierii. Experiența din temniță 

i-a oferit autorului prilejul să modifice această insuportabilă suferință în „lecția creștină a 

închisorii”215. Dificultățile din penitenciar nu reușesc să îi umilească pe cei deținuți, deoarece râsetul 

și indiferența ajută la schimbarea circumstanțelor înjositoare. Steinhardt este contemplativ, învățat și 

sarcastic, ca de pildă afirmă: „ce curios lucru: văd că dacă vreau să apuc pe calea creștinismului 

trebuie să mint”216. 

Utilizând această energie și putere de schimbare, Nicolae Steinhardt este eliberat din temniță 

fiind înnoit, iar, tocmai înainte de a ieși din penitenciar mărturisește următoarele: „am întrat în 

închisoare orb [...] și ies cu ochii deschiși; am intrat răsfățat [...], ies vindecat de fasoane [...]; am 

intrat nemulțumit, ies cunoscând fericirea; am intrat nervos, supărăcios, sensibil la fleacuri, ies 

nepăsător; [...] acum știu să gust felioara de pâine cât de mică [...]; ies împăcat: cu cei cărora le-am 

greșit, cu prietenii și dușmanii mei, ba și cu mine însumi.”217 Această concluzie nu s-a desfășurat în 
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mod mecanic și inconștient, viața din închisoare distrugând diferite personalități și comportamente. 

Jurnalul Fericirii prezintă cel mai ridicat și evident grad de literaturizare a experienței carcerale, 

datorită sublimării acesteia prin intermediul credinței creștine, prin doctrina iubirii și iertării și, în 

subsidiar, prin intermediul culturii ca puternic element soteriologic. Cultura, cercetarea, legătura între 

diferitele religii se realizează într-un studiu zilnic, în relațiile cu ceilalți internați, în situațiile extreme 

din interiorul penitenciarelor, care capătă o trăsătură de existență umană nu mulțumită chestiunilor 

teoretice, ci datorită religiei și credinței, concepute ca o capacitate de a realiza gesturi de iubire, fie 

din partea credincioșilor fie a celor care nu sunt, afirmând următoarele: „puterea de a iubi, la ieșirea 

din închisoare, trebuie să fi crescut în proporții de necrezut.”218 

Fenomenul Pitești, în care sunt descrise faptele cumplitele care s-au desfășurat în perioada 

dintre anii 1949 și 1952 în temnița de la Pitești, este un remarcabil și fundamental eseu asupra unui 

subiect de tip istoric, care pune la un loc dovezi și texte cu privire la ceea s-a dovedit a fi un experiment 

infernal și înspăimântător. În cartea sa, Virgil Ierunca are o teorie, și anume că o mare parte dintre 

persoane cunosc faptul că dictatura și regimul comunist s-au răspândit inclusiv în România, însă 

chestiunea despre care, deocamdată, nu toți sunt informați este aceea că s-a realizat un loc al 

monstruozității nelimitate și că nu s-a întâmplat niciodată nimic la fel, fiind vorba anume de 

penitenciarul de la Pitești. Scriitorul utilizează mai multe surse pentru a furniza argumente în favoarea 

afirmațiilor sale, spre exemplu cărți, texte, amintiri și studii cu privire la internați sau la cei care au 

decedat ori inclusiv declarații ale unor deținuți care într-adevăr au reușit să rămână în viață în urma 

experimentului, spre exemplu cele ale lui Dumitru Bacu și ale lui Ion Lăncrănjan; alte referințe fiind 

doctrina elaborată de către Makarenko, care a fost inspirația și cel care a dat inițial indicații asupra 

procedeului, precum și persoana lui Țurcanu, care a declanșat teroarea la Pitești. 

În textul respectiv întâmplările sunt prezentate într-o ordine cronologică – aspect opus celui 

prezent în Jurnalul Fericirii, în care se găsesc trimiteri și flashback-uri fără ca cititorul să fie avertizat 

– și cu detalii privind epoca în chestiune: autorul a avut capacitatea de a descrie experimentul de la 

Pitești din clipa în care a pornit până în cea în care s-a terminat, cuprinzând descrieri privind 

suferințele, victimele și cei culpabili. Fenomenul Pitești, în care Ierunca a prezentat brutalitățile 

suportate de către cei întemnițați în închisorile comuniste, în special Piteștiul, face parte din scrierile 

care au o semnificație exclusiv informațională, din pricina faptului că domeniul lucrării este 

asemănător cu cel al mai majorității cărților, însă scriitorul analizează problema dintr-un punct de 
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vedere metodic, rațional și sistematic, ca de pildă descrie etapele procesului de reeducare, examinează 

evenimentele în mod detaliat și autentic, furnizează nume și prenume ai deținuților sau ai celor 

implicați ca torturatori, contând pe numeroase trimiteri informaționale și realizând, în același timp, o 

întrepătrundere cu firul narativ, și anume faptul că sunt istorisite faptele din temnița de la Pitești. 

Modalitatea impasibilă și imparțială de a scrie a lui Virgil Ierunca se desfășoară în absența 

voinței de a impresiona puternic publicul sau de a descrie faptele într-o modalitate emfatică și 

nenaturală sau cu forme retorice și podoabe literare – extrem de diferit în comparație cu stilul lui 

Nicolae Steinhardt, din care reies afirmații precum „ceainărie de opium și nici salon al suavelor 

miresme”219 – descrierile fiind precise și riguroase. Autorul expune cu amănunte intense și dureroase 

suferințele din punct de vedere fizic și moral prin care se succedau internații în interiorul acțiunii de 

reeducare. Unele dintre modalitățile puse în practică de către torturatori au fost denaturarea și 

substituirea valorilor cu niște absurdități, deteriorarea personală la cele mai ridicate niveluri și, nu în 

ultimul rând, pierderea de identitate și uniformizarea internaților. Textul nu se poate defini un 

adevărat roman, mai degrabă este o combinare de declarații și de manuscrise, în care scriitorul adună 

și pune cap la cap informații uneori disparate – autorul, spre exemplu, discută inclusiv despre 

personaje și locuri diferite față de cele de la Pitești, cum ar fi penitenciarele de la Gherla, Canal, Târgu 

Ocna și Ocnele Mari – relatându-le în mod gradat și impunându-se astfel prin valoarea sa 

documentară. 

Fenomenul Pitești nu a fost redactat de către Ierunca cu intenții literare, ci mai degrabă a fost 

scris pentru a aduce la un loc mărturisirile și documentele adunate cu privire la acest subiect, 

prezentându-le fără exagerări și efectuând comparații cu alte întâmplări din istoria omenirii care se 

aseamănă cu evenimentele ce au avut loc în România, cu toate că oroarea nu ajunge la același stadiu 

care se întâlnește în închisoarea de la Pitești. În nici un alt loc nu se poate întâlni componenta 

fundamentală a experimentului de la Pitești, care consista în modificarea organizată a victimelor în 

criminali și dezintegrarea lor psihologică și morală prin intermediul torturilor din partea deținuților 

împotriva altor deținuți. Este necesară o deplasare în China comunistă pentru a descoperi aceeași 

concepție, cu toate că modalitățile utilizate fuseseră mai moderate. Foarte importantă este declarația 

cu privire la „spălarea creierilor”220 făcută de către Dries Van Coillie, născut în Belgia și care a fost 
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încarcerat în 1951 la Pekin – și anume imediat după întâmplările de la Pitești – și a îndurat această 

practică pentru o perioadă de treizeci și patru de luni. 

În cartea intitulată Sinuciderea entuziastă și denumită în limba „franceză J’ai subi le lavage 

du cerveau”221, Van Coillie expune o conversație pe care a avut-o cu preotul Ulrich Lebrun: acesta 

din urmă a trăit nenorocirea de a fi întemnițat în lagărul de concentrare de la Buchenwald și în 

temnițele de la Pekin și, la întrebarea dacă îndurat mai multe suferințe la Pekin sau la Buchenwald, 

el afirmă că ar alege „zece ani de Buchenwald unui singur an de Pekin”222. Motivul este că în lagărul 

de la Buchenwald, în urma chinurilor suferite din partea torționarilor, deținutul își recupera 

stabilitatea sufletească în afectuoasa și solida amiciție a celorlalți internați, în vreme ce la Pekin 

colegii lui de necaz au fost aceiași care îl copleșeau cu dușmănia și cu agresiunile lor, aceștia fiind 

niște factori care se întâlnesc fie în experimentul de la Pitești, fie în cel chinezesc. Paralelismul cu 

experimentul de la Pitești se ivește, așadar, în mod natural, chiar dacă nu se poate trage concluzia că 

aceste două evenimente, cu toate că s-au înfăptuit în același timp, ar fi avut o oarecare legătură una 

cu alta. Mecanismul represiv românesc, de fapt, era direct subordonat de Moscova, iar implicarea lui 

Alexandru Nicolski la conducerea sa confirmă această chestiune, așadar nu a fost China cea care 

impunea regulile și directivele în România. 

Unele lucruri, totuși, se suprapun în mod impresionant. În legătură cu procedura de reeducare 

din China, se spune că nici o persoană nu avea posibilitatea să părăsească penitenciarul fără ca înainte 

să nu fi ajuns să fie comunistă în totalitate: nu era suficient, însă, să o spună prin vorbe, deoarece erau 

necesare acțiuni sau probe care să dovedească faptul că mărturisise toate crimele, că regreta acțiunile 

sale trecute, că înainta spre teoria comunistă și că îi obliga pe colegii săi de celulă să se familiarizeze 

cu a face auto-demascarea, acesta fiind un alt cuvânt care se găsește inclusiv în închisoarea de la 

Pitești. Era necesar ca victimele să se remodeleze, să elogieze regimul comunist, să se obișnuiască să 

admită propriile crime, să incrimineze alți deținuți, inclusiv prieteni, să urmărească în mod productiv 

colegii de celulă, să își manifeste disprețul față de inamicii neamului și să abandoneze concepțiile și 

obiceiurile împotriva progresului și a lucrurilor progresiste. 

Internaților nu le era permis să discute despre chestiuni private, ci numai despre marxism, să 

zâmbească în mod prietenos niciunei persoane, nicicând sau să protejeze un alt internat, din contră, 

erau siliți să îl contrazică, să îl dezaprobe și să îl insulte, să raporteze autorităților orice comportament, 
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vorbă, mod de a se mișca care nu era corespunzător comunismului. Cine nu făcea acest lucru era 

judecat mai aspru decât cel dintâi și era sancționat. Deținuții erau constrânși să declare opusul a ceea 

ce credeau, în mod tot mai frecvent, până când nu se convingeau de la sine: prin urmare, nu mai 

deosebeau realitatea de ficțiunea. În momentul în care ar fi luat parte cu bucurie la spălarea creierelor, 

în clipa în care și-ar fi distrus cu ardoare propriul caracter făcându-i, prin urmare, să dispară în 

mulțime și să înceapă să arate și să judece în mod egal cu ceilalți, doar după aceea autoritățile ar fi 

avut proba că internatul respectiv aparținea populației. 

În cazul în care victima nu mărturisea greșelile și păcatele comise, era constrânsă să rămână 

timp de o noapte în picioare și se putea întâmpla să fie lovită și insultată de către ceilalți deținuți: 

aceștia se năpusteau asupra unui alt deținut din aceeași celulă, chinuindu-l până în momentul în care 

aceasta nu se mai împotrivea, situație asemănătoare circumstanțelor de la Pitești, însă lipsită de torturi. 

În acest caz, este vorba despre o brutalizare practicată de către un grup contra unei singure persoane 

lipsite de protecție. Metoda consta în niște strigăte îngrozitoare, progresive și fără milă, care durau 

ore în șir, cu obiectivul să îl îndemne pe deținut să declare ceea ce ascundea: după o săptămână, acesta 

era pregătit să îndeplinească și să mărturisească orice lucru i se impunea. Criteriul era la fel în ambele 

locuri, și anume internații nu puteau să aibă conștiința împăcată sau o reconstituire din punct de vedere 

psihic și spiritual și erau constrânși să devină criminali împotriva colegilor de necaz, neputând să 

existe o oarecare uniune și coeziune între ei. 

Procedeul a fost asemănător celui din temnița de la Pitești, însă mult mai redus, cu toate că 

internații puneau în practică singuri șantajul și batjocura. Supliciile și torturile s-au întâmplat și la 

Pekin, dar nu în mod permanent și neavând un scop precum în cazul de la Pitești. Spre exemplu, în 

momentul în care victima declara totul, atunci torturile se opreau, însă se continua cu un „studiu”223 

individual cu privire la cărțile și cotidianele cu conținut de tip marxist, dar inclusiv cu privire la 

situația personală, și anume declarațiile pe care trebuia să persiste în a le face sau faptele negative pe 

care era obligată să le inventeze. Mărturisirile, din punctul de vedere al celor de la Pekin, ar fi fost 

mai bine să fie neforțate și din proprie inițiativă și să se ivească în mod instinctiv și mecanic. În 

închisoarea de la Pitești experimentul a declanșat o distrugere psihologică a persoanelor: spre 

exemplu, Dries Van Coillie a putut afirma că nu era de acord cu ateismul, în schimb la Pitești o 

asemenea împotrivire ar fi fost ceva de neconceput. 

                                            

223 Idem, p. 81. 
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În China forțarea psihologică permanentă a fost suficientă pentru a dobândi o dărâmare 

spirituală și psihică, iar spionajul și delațiunea nu se întrerupeau niciodată, cu obiectivul de a stăpâni 

modul de a gândi al victimelor, care nu aveau parte de nici un moment în care să reflecte pe cont 

propriu. În lagărele din Pekin, spre deosebire de cele românești ori sovietice, paznicilor nu le era 

permis să îi lovească pe internați. Aceștia, pe de altă parte, nu aveau nici măcar un moment de 

solitudine, întrucât aveau tot timpul o oarecare activitate, spre exemplu „ședințele de studiu”224, care 

au reprezentat renumita descoperire chinezească în ceea ce privește sistemul penal, fiind cea mai 

importantă deosebire dintre închisorile sovietice și cele din China, unde exista o atenție teribilă pentru 

a i face pe deținuți să se descotorosească de orice reminiscență a gândirii individuale. Virgil Ierunca 

afirmă că experimentul de la Pitești întrece în teroare și cruzime, însă nu în interval de timp, cel de la 

Pekin. 

În Fenomenul Pitești scriitorul scoate în evidență faptul că întâmplările desăvârșite în acest 

penitenciar au fost învelite cu mai mult dezinteres și nepăsare în comparație cu restul temnițelor din 

România, în principal din două cauze. Faptele sunt analizate într-o modalitate cât se poate de autentică 

și fidelă, cu scopul de a încerca să se cunoască momentele din trecut. Realitatea este, în acest caz, mai 

teribilă și înfricoșătoare decât orice istorisire, prin urmare obiectivul autorului a fost cel de a produce 

o serie de mărturisiri și atestări care să nu le permită cititorilor să se dezintereseze sau să piardă din 

vedere aceste brutalități. Aceste monstruozități copleșitoare nu ar trebui neglijate, chiar dacă 

constituie o rușine în sufletul și în principiul identității românești. În ciuda acestui fapt, paginile cărții 

se dovedesc o profunzime impresionantă, șochează publicul și cutremură cititorii, care aproape se 

sperie realizând ceea ce persoanele pot face semenilor lor. 

Cartea Jurnalul Fericirii, o rară dovadă a împotrivirii contra comunismului, publicată pentru 

întâia oară în 1991, și anume în urma decesul autorului – care a avut loc în martie 1989, înainte de 

revoluția din 1989 – a avut parte de o soartă tragică. Fiind redactată „între anii 1969 și 1971”225 a fost 

„confiscat de Securitate”226 în 1972 și înapoiată autorului doar în 1975. Pe parcursul acelor ani, 

Steinhardt scrisese încă două versiuni, deoarece crezuse că cea originară fusese pierdută, iar copiile 

acestora le expediase mai multor prieteni, printre care se numără inclusiv Virgil Ierunca. Textul este 

                                            

224 Idem, p. 92. 

225 https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/jurnalul-fericirii-in-varianta-noua-de-ziua-lui-steinhardt, 

vizitat în data de 17 iunie 2019. 
226 Nicolae Steinhardt, op. cit., p. 423. 
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o mărturisire, prin urmare este un text subiectiv; de fapt, este mărturia cea mai sugestivă și 

convingătoare a ridicării spre un nivel mai înalt prin intermediul credinței și a culturii, ridicat la cel 

mai înalt și pregnant grad de literaturizare carcerală, Nicolae Steinhardt ajungând să fie emblema 

împotrivirii contra opresiunii din cauza unei dictaturi. De cealaltă parte, Fenomenul Pitești se află la 

polul opus, fiind o carte de tip jurnalistic, lipsită de podoabe literare, în care granița dintre realitate și 

ficțiune este extrem de fină. Am putea spune că Ierunca a contribuit prin Fenomenul Pitești la 

literaturizarea detenției ca deținut al ororii, nerecurgând la figuri de stil sau elemente estetice. 

Alegerea mijloacelor literare pentru descrierea trăirilor sunt exprimate în limbajul și 

modalitățile personale în ambele texte: subiectele scoase în evidență și aspectul sunt complet diferite. 

Spre exemplu Jurnalul Fericirii uimește pentru seninătate și concepțiile pozitive, în contrast cu 

perioada istorică a întâmplărilor, uimește prin logica proprie care bulversează ordinea obișnuită a 

lucrurilor unde imposibilul devine posibil, unde spiritul reușește să evadeze în ciuda corpului 

încătușat, maltratat, renegat. Abordarea realității prin prisma adevărului personal îi permite lui 

Steinhardt de a revedea în întregime cadrul axiomatic al căutării atât în plan filozofic cât și în 

antropologic. Nicolae Steinhardt recurge la figuri de stil precum comparațiile pentru a exprima 

gândurile sale, iar un exemplu poate fi momentul în care susține că „durerea fără deznădejde e ca 

mâncarea fără sare, ca nunta fără lăutari”227, dar propune inclusiv o paralelă între Isus și Socrate 

spunând că „Socrate [...] se ridică de la starea de om la cea de zeu, Hristos coboară [...] până în 

straturile cele mai de jos ale condiției umane.”228 Virgil Ierunca, în schimb, are un ochi concret și 

raționalist asupra omenirii, dovedește caracterul lucid și o claritate în gândire, aceste caracteristici 

fiind prezente inclusiv în reflectările lui Steinhardt și în stilul său de a scrie uniform și plin de realism. 

Ierunca este mult mai atent la expunerea întâmplărilor, este un observator care descrie faptele în mod 

obiectiv și privind din afară, în vreme ce Nicolae Steinhardt a trăit pe propria piele evenimentele 

descrise în cartea sa, prin urmare asociază conținutul sufletesc cu cel literar și istoric. 

 

 

 

                                            

227 Virgil Ierunca, op. cit., p. 55. 
228 Idem, p. 58. 
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Concluzii 

 

Dificultățile majore întâmpinate de-a lungul acestui studiu au fost legate de anumiți termeni 

tehnici care fac parte din domeniul politic și economic, precum și necesitatea de a alege care surse 

puteau rezulta mai potrivite, cu toate că documentele sunt foarte numeroase și fiecare putea oferi o 

contribuție acestei teze. Cu toate acestea, obiectivul acestei lucrări de disertație a fost cel de a înțelege 

care a fost contextul istoric, politic și social care a permis instaurarea unui regim totalitar și, prin 

urmare, care au fost legăturile și influențele pe care România le a avut cu Moscova, cum Securitatea 

a jucat un rol fundamental în înlăturarea formelor de opoziție și cum s-a întâmplat că la începutul 

anilor Șaptezeci au încetat să mai existe clase sociale și întregul popor a fost obligat să susțină regimul 

și un singur partid. Mai mult decât atât, s-a dorit înțelegerea cauzelor pentru care în 1949 a început 

experimentul de la Pitești, terminat doar în 1952, motivele pentru care este considerat unic și că în 

nici un alt loc modalitățile nu au ajuns să fie la fel de teribile. În sfârșit, cauzele care explică de ce 

într-un astfel de regim dictatorial cruzimea a fost pusă în serviciul unei presupuse convingeri și 
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adevăruri gândite de către Partidul Comunist și de către statul român. 

Pe parcursul acestei teze a fost posibil să se dovedească că Partidul Comunist Român, înainte 

de sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, nu era considerat un partid de căpetenie și că, inclusiv 

în timpul perioadei în care era considerat ilegal, susținătorii lui organizau greve și discutau despre 

mai multe subiecte, cu scopul de a promova o activitate politică. Totodată s-a explicat că în anul 1944 

adepții comunismului au dobândit controlul asupra forțelor militare și al poliției, prin urmare au 

început să nimicească restul partidelor cu o ideologie democratică. S-a demonstrat, de asemenea, că 

au început să amenințe populația cu faptul i-ar fi fost refuzate rațiile și cartelele de alimente sau că ar 

fi fost întemnițați în cazul în care nu ar fi decis să îi voteze, oprind așadar orice tentativă de 

împotrivire: din cauza acestor sancțiuni, supravegheri, arestări și controale populația a început să 

simtă teama și s-a transformat într-un instrument la îndemână comuniștilor. Cu toate acestea, s-a 

arătat că, începând cu anul 1945 un număr mare de partizani a dat naștere unor organizații de 

rezistență: un exemplu important a fost oferit de către scriitorul Ion Gavrilă Ogoranu, care a explicat 

cum partizanii au luptat, s-au sacrificat și au îndurat momente dificile cu scopul de a oferi un viitor 

mai bun și lipsit de constrângeri și de opresiuni din partea sovieticilor. 

De-a lungul lucrării s-a dezvăluit inclusiv că Regele Mihai, care constituia simbolul de 

independența a națiunii și de speranță, a fost constrâns să renunțe la tron, punând așadar punct 

monarhiei, în urma unei amenințări cu începerea unui război civil. În continuare, s-a dovedit că în 

anul 1963 au fost întemeiate niște indicații împotriva sovieticilor, decretând o distanțare de Moscova, 

ceea ce a dus la un sprijin din partea poporului al regimului lui Gheorghe Georghiu-Dej. Mai târziu, 

în 1947 Nicolae Ceaușescu a devenit președintele Republicii, însă salariile au fost reduse, proprietatea 

personală a încetat să existe, s-a realizat raționalizarea alimentelor, au avut loc restrângeri cu privire 

la multe aspecte ale vieții, cu totul diferite față de ceea ce se petrecea în Gospodăria de Partid, ceea 

ce a dus la organizarea unor greve și proteste. 

În cadrul tezei s-a evidențiat faptul că legea cu privire la reforma educației a determinat, printre 

altele, folosirea doar a cărților care conțineau concepții comuniste, iar din interiorul bibliotecilor au 

fost înlăturate toate volumele care nu se conformau cu doctrina comunistă, cenzura ajungând să fie 

mai riguroasă. S-a explicat, totodată, că începând din anul 1951 au început primele deportări în 

închisori ale persoanelor despre care se considera că acționaseră împotriva României. De asemenea, 

s-a demonstrat că presa partidelor aflate în opoziție a fost abolită și mijloacele de comunicare au 

început să fie reglementate de către stat, spre exemplu despre evenimentele din Valea Jiului nu a 

vorbit nici un mijloc de comunicare. S-a dezvăluit, în continuare, că propunerile avansate de către 
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Nicolae Ceaușescu în 1971 au dovedit că acesta dorea o închidere față de influențele din exterior și 

că se susținea o viziune naționalistă în cadrul culturii: ca de pildă, nu era permis să se publice sau să 

se difuzeze în afara țării vreo scriere care putea pune în primejdie România sau, invers, românii nu 

puteau să intre în contact cu publicațiile sau posturile de radio străine care rezultau împotriva propriei 

țări. 

S-a dovedit, inclusiv, că o mare parte dintre scriitorii au continuat să comunice adevărul, că 

nu îi omagiau pe soții Ceaușescu: spre exemplu, scriitoarea Ana Blandiana l-a criticat pe președinte, 

prin urmare poeziile și cărțile sale au fost interzise. S-a arătat că, după anul 1983 au avut loc mai 

multe arestări, întemnițări sau constrângeri la domiciliul forțat împotriva celor care acționaseră contra 

regimului sau contra lui Nicolae Ceaușescu și care criticau acțiunile înaintate de către conducător: un 

caz demn de importanță a fost cel al lui Silviu Brucan, care a primit inclusiv susținerea din partea 

Uniunii Sovietice, a Mării Britanii și a Statelor Unite, fapt remarcabil deoarece triumfa asupra 

diferențelor de ideologii dintre Orient și Occident și președintele român a fost izolat. O altă situație 

remarcabilă a fost cea a Doinei Cornea și a lui Leontin Iuhas, care au fost eliberați din detenție datorită 

manifestărilor din Europa și a împotrivirii publice organizate de către mijloacele de comunicare 

occidentale: ca urmare a acestor condiții multe persoane au decis să plece din România, devenită o 

uriașă închisoare în care poporul era uniformizat și lipsit de mijloacele de subzistență, printre care se 

numără gimnasta Nadia Comăneci. 

Pe parcursul lucrării a fost ilustrată acțiunea de reeducare și de demascare în penitenciarul de 

la Gherla, în urma căreia au fost torturate mai multe persoane obligate să devină spioni în favoarea 

administrației și studenții au trecut prin reeducările din temnița de la Pitești, loc în care se urmărea 

eliminarea studențimii, cu obiectivul ca aceasta să nu mai aibă prilejul de a se împotrivi; s-au dovedit 

mult mai brutali atunci când loveau alți internați: gesturile violente se răsfrângeau inclusiv în modul 

de a vorbi, plin de injurii și cuvinte vulgare, în opoziție cu felul în care se comportaseră înainte de a 

fi întemnițați. S-a evidențiat faptul că a asista sau a participa la torturarea unui coleg rezulta mai grea 

de îndurat din punct de vedere psihologic, iar persoanele erau lovite în absența unui adevărat scop, 

inclusiv dacă nu aveau nimic de mărturisit, fiind obligați să mintă și să denigreze propria viața, 

familie, susținerea față de monarhie sau credințele religioase. De asemenea, scriitoarea Doina Jela a 

demonstrat cum torționarii au devenit niște roboți care nu mai înțelegeau nimic și simțeau plăcere 

atunci când băteau pe cineva: responsabilitatea, prin urmare, a devenit a tuturor din cauza faptului că 

victimele ajungeau să fie torturatori și să gândească precum cei care înainte îi bătuseră pe ei. 

Din această lucrare reiese faptul că în acea perioadă toată lumea era confuză și speriată de 
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posibilitatea de a muri, ceea ce forma o alienare față de ei înșiși. S-a arătat inclusiv că îngrijirile 

medicale aproape inexistente și condițiile de muncă și de viață, ca de pildă cele în lagărul de muncă 

la Canalul Dunăre – Marea Neagră, au fost o demonstrație a faptului că deținuții erau considerați niște 

sclavi, care aveau nevoie doar de minimul necesar pentru a reuși să lucreze. Totodată, s-a explicat că 

în închisoarea de la Târgu Ocna, în anul 1950, în 1951 în cea de la Ocnele Mari, iar mai târziu, în 

1952 la Peninsula, demascările au fost încheiate și procesul de reeducare a fost oprit, înfăptuindu-se 

un insucces al acestuia. În continuare, s-a dovedit că Piteștiul, penitenciar pentru elevi și studenți, a 

fost ales deoarece era retras, strigătele nu puteau fi auzite și se putea nega orice contact cu lumea din 

exterior, ceea ce era important deoarece se punea în practică abuzul psihiatric, torturarea permanentă 

și supliciile fizice fără încetare. S-a demonstrat, de asemenea, că procedeele și metodele erau 

planificate și urmăreau să fie violente, se citeau cărți referitoare la marxism cu obiectivul unei 

îndoctrinări: victimele erau constrânse să își inventeze lucruri diferite față de realitate și, printr-o 

manevrare absolută, trebuiau să își clădească noi concepții bazate pe ideile comuniste. 

S-a dezvăluit, în continuare, că prin intermediul demascărilor internații trebuiau să dovedească 

devotamentul și loialitatea lor față de Partidul Comunist, însă cine trecea prin procesul de demascare, 

prin doborârea psihologică și morală, pierdea propria personalitate și orice speranță de a fi cum era 

înainte: informațiile obținute în urma demascărilor erau utile celor de la Securitate pentru fortificarea 

și consolidarea regimului comunist. S-a arătat că șocul și uimirea de multe ori îi opreau pe deținuți, 

care nu mai reușeau să reacționeze, atât de puternic era șocul psihologic de a fi bătuți tocmai de cei 

care le erau colegi de suferință. În procesul de reeducare de la Pitești, s-a dezvăluit inclusiv că 

torturatorul și victima stăteau în aceeași celulă, ceea ce nu îi oferea internatului nici un moment de 

odihnă. S-a evidențiat că principiile umane de bază au încetat să existe și aceste evenimente au condus 

spre o degradare morală, ca de pildă deținuții nu puteau să își îndeplinească principalele nevoi 

primare. S-a explicat, totodată, că aceștia au fost uciși fizic și moral prin intermediul muncii silnice, 

faptă asemănătoare cu conceptul naziștilor de „Arbeit macht Frei”: conștiința lor a fost deformată și 

au devenit capabili de orice lucru pentru a putea supraviețui, dând naștere unei situații de abrutizare 

în care toate credințele și părerile au fost zdrobite. 

S-a dovedit, de asemenea, că impulsul de dominație și de autoritate a declanșat un mecanism 

de egocentrism în care, prin spălarea de creier, nu mai exista prietenie și amintirile din trecut se 

dizolvaseră și era preferabil pentru deținuți să îi lovească pe ceilalți decât să fie ei cei torturați, iar 

reflexele condiționale au fost importante pentru a provoca în ei o senzație de frică. În continuare, s-a 

dezvăluit că Eugen Țurcanu, împreună cu alte persoane, a fost manipulat și a fost o unealtă în mâna 
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Securității: asupra lor, de fapt, a fost proiectată toată vina, cu scopul de a lăsa fără pată statul, 

Securitatea, Partidul Comunist și administrația temnițelor, care, după 1952, nu a fost pedepsită. 

Torționarii, lipsiți de curaj și într-o stare de alienare și intimidare, au acționat pentru a obține avantaje 

personale, ca de pildă anumite privilegii referitoare la prezent și la viitor. S-a arătat că în anul 1956 

varianta care circula era cea că un grup de studenți reacționari, cu convingeri religioase și legate de 

capitalismul american, care primiseră indicații din exterior, începuseră să tortureze alte persoane cu 

scopul de a pune în pericol administrația penitenciarelor și Partidul Comunist. 

Totodată, scriitoarea Nicole Valéry Grossu a explicat că religia a ajutat-o să supraviețuiască 

și că penitenciarul a fost privilegiul atribuit de către Dumnezeu pentru a se apropia de El, să aibă un 

contact și să fie împăcată și fără preocupări, ceea ce i-a oferit un sentiment de seninătate prin 

generozitatea și ajutorul reciproc. Inclusiv pentru Nicolae Steinhardt, una dintre numeroasele victime 

inocente ale unui regim totalitar și opresiv, s-a dezvăluit o situație asemănătoare: scriitorul le dădea 

curaj altor internați și îi ajuta pe cei mai fragili, în plus a ajuns să se simtă liber în închisoare, locul 

caracteristic și specific pentru lipsa de libertate. Steinhardt s-a demonstrat sarcastic, ironic, uimind 

prin seninătatea și concepțiile pozitive pe care le avea, iar greutățile nu reușesc să îi înjosească pe cei 

reținuți deoarece râsetul și indiferența ajută la modificarea împrejurărilor umilitoare. S-a evidențiat 

că cultura și bagajul de cunoștințe le-a permis internaților să își mențină demnitatea și caracterul 

personal, reeducare reprezentând un procedeu pentru a pune capăt acelor valori, dar, mai important 

decât orice, a demonstrat că fericirea se poate obține inclusiv într-un spațiu macabru și înspăimântător 

cu ajutorul credinței, al bunătății și al puterii morale și sufletești. 

Virgil Ierunca a dovedit, de asemenea, că puține persoane cunosc faptul că a fost creat un loc 

teribil unde s-a desfășurat un experiment fără precedente, și anume închisoarea de la Pitești. S-a arătat 

că la Pekin oroarea nu a ajuns la același stadiu, întrucât tortura nu a fost permanentă și fără vreun 

scop precum la Pitești. Probabil nu ar fi greșită afirmația că ar mai exista multe informații și detalii 

care ar putea fi adăugate în cadrul subiectelor analizate și ilustrate de-a lungul acestei teze, din pricina 

faptului că regimul comunist instaurat în România este format din mai multe aspecte care ar putea fi 

cercetate: unul dintre acestea este teribilul experiment desfășurat în penitenciarul de la Pitești. O 

analiză ulterioară ar putea fi cu privire la comparația dintre experimentul de la Pitești și cel de la 

Pekin, pentru a sublinia punctele similare și pentru a dezvălui dacă poate exista o legătură între aceste 

două evenimente. Din punct de vedere literar ar putea rezulta interesantă o comparație între experiența 

lui Nicolae Steinhardt și cea a scriitoarei Nicole Valéry Grossu, amândoi având niște puncte în comun. 
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Ideologia comunistă a avut obsesia de a reconstitui societatea și de a întemeia un nou tip de 

individ, însă dramaticul rezultat a fost cel de a da naștere la milioane de crime și de asasinate prin 

intermediul deportărilor, al foametei, al torturilor, al execuțiilor, al muncii silnice și al absenței de 

libertate. Printre victime nu s-au numărat numai oponenții din punct de vedere politic, ci, în primul 

rând, persoanele aparținând tuturor categoriilor religioase, etnice, sociale și de vârstă. În suferința și 

durerile existenței desfășurate conform unui model, în care soarta era foarte similară pentru 

majoritatea internaților, în care trăirile unei persoane erau foarte asemănătoare cu cele ale unui alt 

individ, un spațiu de înseninare era produs de către lecțiile – culturale și spirituale – pe care deținuții 

le desfășurau în interiorul penitenciarului și la care toți luau parte cu interes. În obscuritatea temnițelor 

comuniste din România a apărut o strălucire și o învățătură, și anume că sufletul și intelectul nu puteau 

fi întemnițați.  
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