VICTIMELE GENOCIDULUI:
CULTURĂ : SAVANŢI, SCRIITORI, ZIARIŞTI, ARTIŞTI
[sinteză Livia Dandara]

CRONOLOGIE- LEGISLAŢIE - REPRESIUNE
1944
GUVERN Sănătescu ( I ) . 23 aug.-4 nov.'44.
/24-30 aug.'44: erupţia presei de toate culorile .
- "Libertatea" -oficios PSD - I.Pas (scriitor şi ziarist ), N.Deleanu (
activist socialist în sind. tipografilor , scoate şi ziarul "Ultima oră " )
-"România linberă "( organ ilegal al "Uniunii Patrioţilor" ,din '43 ,sub
inflenţa PCR )-redactor responsabil- Grigore Preoteasa.
- "Dreptatea" -oficios PNŢ - I.Liveanu
-"Universul" -cotidian independent ; dir.Stelian Popescu , codirector
, Ion Lugoşianu
/ 31 aug.-8 sept'44: lupta pentru organele de presă şi propagandă.
/ Corneliu Mănescu cerea înlocuirea crainicilor de la radio :<Să nu ni
se spună că lipsesc oamenii de meserie. Preferăm vorbitori mai
nepregătiţi decît oameni compromişi până în măduva oaselor ,de
pasiunea cu care se "produceau" pe vremurile când Stalin ,
conducătorul iubit de 200 milioane oameni era "măcelarul din Piaţa
Roşie " , iar Roosevelt "paraliticul de la gura sobei" >( România
Liberă, 31 aug.44 )
/ 9 sept.'44 :Desfiinţarea Ministerului Presei şi Propagandei
Salutând măsura ( având în vedere ce va urma ) Ion Lugoşianu
scria că un atare minister era <un instrument tipic al unui regim
totalitar în care minciunile repetate mere devin adevăruri > ,
<afirmaţiile gratuite devin realităţi> , iar <oamenii mici devin oameni
mari>, fiind un instrument de formare a <opiniilor dirijate> , rolul său
fiind de <a inunda străinătatea cu ştiri false "> şi <articole ditirambice
la adresa puternicilor zilei > ( Universul, 9 sept.'44 )
După 1948, funcţiile Ministerului au fost îndeplinite de Secţia de
propgandă a CC al PCR
/ 14 sept.'44: demascări pentru epurarea presei

George Macovescu pledează pentru epurarea aparatului de stat ,
a instituţiilor de învăţământ şi cultură, a presei , considerându-i
"duşmani ai poporului"pe cei ce le-au servit.
( România Liberă, 14 sept.'44 )
/ 24-27 sept.'44: Societatea Scriitorilor Români
Pentru alegerea noii conducerii ( 24 sept.) se depun două liste de
candidaţi.Este aleasă "lista Eftimiu" pe care figurau
NDCocea,Mihai Beniuc,Zaharia Stancu ş.a . Noul comitet îşi
propune ,printre altele, epurarea legionarilor şi sindicalizarea
scriitorilor după "exemplul Uniunii Sovietice" Pe 27 sept.,într-o
şedinţă extraordinară ,SSR a aderat la Platforma FND (elaborată şi
lansată de PCR ), care viza schimbarea guvernului.
/ 27 sept.'44 .Decrete :epurările în presă ; legea radiodifuziunii .
-Consiliul de Miniştri aprobă Decretul cu privire la interdicţia
activităţii de presă a celor care au propagat "idei fasciste" , cu
specificarea suspendării ziarelor ce i-ar fi publicat .
- În aceeaşi şedinţă, este abrogat Decretul de funcţionare a
Radiodifuziunii din timpul regimului antonescian, repunându-se în
vigoare legea veche .
/1- 11 oct.'44 :presiuni asupra Academiei, SSR, Operei, Filarmonicii
Scânteia şi România liberă fac o campanie virulentă de "demascări
".
- Se cere excluderea din Academie a scriitorilor Brătescu -Voineşti
,Rădulescu -Motru ,Tzigara-Samurcaş, Mircea Vulcănescu ,Radu
Tudoran ,ca <moaşte de care s-au slujit tâlharii fascişti >(Scânteia ,7
oct.'44 )
- Se publică o listă cu artişti lirici "indezirabili" - Mihai Arnăutu, Floria
Capsali, Valentina Creţoiu-Tassian, Emil Marinescu ş.a. - despre
care se spune că <nu se mai poate ca elemente otrăvite cu
legionarism să mai apară pe scena Operei > ( Scânteia, 6 oct.'44 )
- La rubrica "Figuri de trădători" , un oarecare Petre Iosif demască
pe filozoful Ion Petrovici şi pe scriitorul Al.Brătescu-Voineşti (
România liberă, 1, 7 oct.44 ) ; prof.univ. Mihail Manoilescu este
numit "canalie" şi "vagabond politic" ( România liberă, 11 oct. )
/ 15 oct.'44: Sindicatul Unic al Ziariştilor
S.U.Z . are la conducere pe NDCocea, Emil Socor, Emil Serghie,
Scarlat Calimachi şi Eugen Jebeleanu . În numele "Asociaţiei
Genereale a Presei" , George Macovescu cere eliminarea
"fasciştilor" şi, la propunerea sa, se formează o Comisie de epurare

: Emil Socor ( preşed. ), Scarlat Callimachi (secretar ), Ion Pas,
NDCocea, Emil Serghie , N.Carandino , Miron Constantinescu,
Cicerone Teodorescu,Nicolae Moraru. ( Scânteia , 16 oct.'44)
/ 16 -18 oct.'44 : "Liste negre " - " ziarişti fascişti "
- România Liberă publică prima listă de ziarişti cărora li se ridică
dreptul de a publica :
Pamfil Şeicaru (ziarist şi pamfletar ,avocat, dir.la "Curentul " şi
"Bucovina ",părăsise ţara înainte de 23 august '44 ),Stelian
Popescu( ziarist şi magistrat , dir.ziarului "Universul", ministru în
guvernări liberale .Părăsise ţara în aug.'44 ) ;Nichifor Crainic / Ion
Dobre (scriitor şi ziarist, membru al PNC ,secretar de Stat la
Departamnentul Propagandei în guv. Antonescu ) ;
Al.Hodoş (ziarist , membru al PNC, deputat , dir. al Soc. de Radio)
;Romulus Seişanu -ziarist deputat liberal,red. la Adevărul şi
Universul );Mircea Grigorescu ( redactor la "Timpul" -ziarul lui
Gr.Gafencu ) ; Eugen Titeanu (ziarist, deputat şi ministru în
guv.PNL, părăsise ţara ) ; Romulus Dianu (redactor la "Curentul "
).Se cerea suprimarea ziarului "Universul " - "fortăreaţă a reacţiunii
româneşti "
-Scânteia şi România Liberă -cu contribuţia lui Mihnea Gheorghiu ,
Nicolae Moraru ş.a. -sporesc atacurile la adresa PNŢ şi PNL ,
taxând liderii lor drept trădători, antidemocratici, antinaţionali,
deschis legionari .
- Dreptatea contraatacă cerând suprimarea Scânteii şi României
Libere , ziare care < într-un ton şi într-un stil care amintesc pe cele
ale oficiosului lui Goebbels, atacă vehement bazele marelui act de
la 23 august , partide, oameni politici ,ziare , ziarişti , care au
colaborat în mod eficient la răsturnarea dictaturii [....] se văd
împroşcaţi cu noroiul calomniei şi al relei intenţii >
/20 oct.'44: Serviciul de cenzură la Consil.de Miniştri.
Serviciul trece de la Ministerul de Război, în subordinea Consiliului
de Mininiştri.
Şeful noului departament, col. Gheorghe Marinescu ( de la Marele
Stat Major )
/ 20 oct-3 nov.'44 : "demascările " presei comuniste
...dirijorul George Georgescu
La rubrica "Figuri de trădători" , este "demascat" : <Vulgarul agent
nazist , George Georgescu,a avut îndrăzneala să anunţe o serie de
concerte ale Filarmonicii , sub direcţia sa.
Să ştie însă că nu invocarea artei îl va face să fie iertat şi că

publicul - altul decît acel "distins" al profitorilor Transnistriei şi
Odesei - îl va primi , dacă va avea necuviinţa să apară, aşa cum se
cuvine , cu ouă clocite şi cu strigătul "La puşcărie! " > ( România
Liberă, 20 oct.'44 )
...ziaristul Batzaria , zis Moş Nae
Se cere suprimarea rev. "Universul copiilor" , considerată
<publicaţie fascistă şi antisovietică >pentru că ...cei doi eroi-copii
trimişi să lupte contra "barbarilor sovietici" în războiul pentru
"cucerirea Basarabiei ". "Trădătorul" Bazaria <să ştie că nu mai
are ce căuta în presa românească de astăzi .> ( Scânteia, 22 oct.)
...scriitorul Ion Marin Sadoveanu
La rubrica "Figuri de trădători" ,este caracterizat drept "un nazist în
frac" ( Rom.Liberă, 25oct. )
...acad.prof.univ. C.Răduescu-Motru
< un capitol pitoresc în istoria lichelismului nostru naţional > (
Rom.Liberă, 27 oct.'44)
GUVERN Sănătescu ( II ) :4 nov.-5 dec.'44
/ 10 nov.'44: Societatea Scriitorilor elimină şi cooptează scriitori .
Este "primul lot de trădători" pe care SSR îi elimină din sânul său :
Al.Brătescu-Voineşti, Sextil Puşcaru, Dem Teodorescu, N.I. Herescu,
Radu Gyr, Al.Hodoş, Romulus Seişanu .
Ea primeşte printre membrii săi pe: Maria Banuş, Ion Călugăru, Ury
Benador, Geo Bogza,Miron Radu Paraschivescu, George Călinescu,
Ion Pas, Al.Mironescu, Al.Rosetti, T.Teodorescu -Branişte .
/ 12 nov.'44 : ARLUS : Asociaţia română pentru strângerea relaţiilor
cu Uniunea Sovietică
Din C.C. fac parte : CIParhon ( preşedinte ) , M.Sadoveanu, I.Stoilov,
G.Nicolau, S.Oeriu, Alex.Rosetti, N.Profiri, E.Masini , ş.a.
/ 2 dec.'44:Ministerul Educaţiei Naţionale : liste cu manuale
interzise.
Ministrul de departament, Ştefan Voitec. .Pe listă figurează numele
autorilor ale căror manuale erau interzise în şcoli, facultăţi şi
librării : I.Lupaş, C.Rădulescu-Motru, Simion Mehedinţi,
Const.Kiriţescu, Traian Brăileanu, Ion Petrovici, P.P.Panaitescu,
D.Caracostea, C.C.Giurescu , Gh.Alexianu, P.Papadopol,
Eug.Chirnoagă ş.a.
GUVERN RĂDESCU: 4 dec.'44-5 mart.'45
/ dec.'44- 12 ian.'45: Comisii de epurare

La ordinul g-ral Rădescu, Comisiile de epurare din toate
departamentele şi-au intensificat lucrările,pentru îndeplinirea uneia
din clauzele Convenţiei de Armistiţiu Se cerea urgentarea verificărilor
pentru a se putea şti pe cine se putea conta în administrarea
ţării.
/ Pe 16 dec.44 fuseseră excluşi din corpul profesoral de la Drept ,
Mihai Antonescu, Ovidiu Vlădescu şi Gh.Alexianu ,membri şi
colaboratori în cabinetele antonesciene ( cf.Dreptatea, 16 dec.'44 )
Indignat pentru prestaţia Comisiei , PCR a cerut imperativ
epurarea prof. Istrate Micescu, I.V.Gruia, Erwin Antonescu , Radu
Meitani ş.a ( Scânteia, 10 ian.'45 )
/ Prof. N.Profiri (cunoscut pentru poziţia sa filo-hitleristă şi
antisemită în regimul Antonescu ), devenise un acerb acuzator în
Comisia de la Politehnică ( Dreptatea, 10 ian.'45 )
/ Comisia de epurare a orchestrelor simfonice i-a invitat pe
George Georgescu ( dirijor Filarmonică )şi Ionel Perlea (dirijor
Radio )să completeze "formularul de interogatoriu ".
Ambii au fost îndepărtaţi din viaţa muzicală românească ( Ionel
Perlea va lua calea exilului , iar George Georgescu va fi reintegrat la
Filarmonică în 1947 , la insistenţele lui George Enescu şi Yehudi
Menuhin ).
1945
/ 10 ian.'45: Librăria "Cartea Rusă"
Sunt expuse operele lui Lenin, Stalin, Marx şi Engels şi alte
traduceri din literatura sovietică. La inaugurare participă Ştefan Voitec
( ministrul Ed.Naţionale ), CIParhon ( preşed. ARLUS ), VlădescuRăcoasa Traian Săvulescu, S.Stoilov ş.aş.a ( Scânteia, 10 ian.'45 )
/ 24 febr.'45 : "REBELIUNEA ROŞIE"
[Titulatură folosită de ziarul "Dreptatea" , care a comparat ziua de 24
februarie '45 cu rebeliunea legionară din '41. Pentru ca vocea PNL
şi PNŢ să nu mai fie auzită în ţară, pe 1 martie, la ordinul
autorităţilor sovietice, Dreptatea şi Viitorul şi-au încetat apariţia ]
/ 27 febr.45. Scrisoarea-protest a intelectualilor fedenişti
- C.I.Parhon, Mihail Sadoveanu, Mitiţă Constantinescu ,Traian
Săvulescu ,N.Hortolomei ( academicieni şi scriitori ) semnează o
Scrisoare-protest către Rege :<Ne luăm libertatea de a supune
Majestăţii Voastre dezaprobarea noastră hotărâtă faţă de modul
sângeros în care a fost reprimată manifestarea paşnică a voinţei
cetăţeneşti în ziua de 24 februarie 1945, precum şi faţă de

declaraţiunile cu desăvârşire necoresponzătoare sentimentului
general al ţării , făcute de dl.Preşedinte al Consiliului de Miniştri
[Rădescu] în seara aceleiaşi zile . >
GUVERNUL Petru Groza ( -I - ) : 6 mart.-30 nov.'45
[LD: Noua garnitură a fost o formulă politică pro-moscovită ,
formată din PCR şi sateliţii săi ,,printre care câţiva socialişti probolşevici , uzurpatori de doctrina şi sigla PSDR
şi dizidenţa liberal- tătărăsciană( introdusă la recomandarea lui
Vâşinski , pentru a demonstra aliaţilor că nu se încalcă principiile
Conferinţei de la Yalta ).
Petru Groza * nu a avut nici o remuşcare ,nici un scrupul, în
executarea cu zel a ordinelor ocupantului sovietic,când a fost
vorba de lichidarea clasei politice din care a făcut parte .
-----------------------------------------* În 1918 ,Petru Groza fusese la Alba Iulia , alături de unionişti ,
printre care se găseau şi naţionalii şi social-democraţii ardeleni .
n România Întregită - pe care în '45 o denumea persiflant <aşazisa Românie Mare > se înregimentase în Partidul Poporului condus de mareşalul
Alexandru Averescu, urcând în ierarhia guvernamentală până la
rangul de ministru în cele două cabinete averescane( mart.1920dec 1921;martie 1926-iun.1927 )care , printre altele , scosese PCR
în afara legii .Fusese coleg de guvernare cu bucovineanul Ion
Nistor şi basarabeanul Ion Inculeţ ,cu ardelenii I.Lapedatu,
I.Lupaş ,Octavian Goga, Vasile Goldiş ; cu regăţenii Constantin
Garoflid, PP Negulescu , C.Argetoianu ,Mihail Antonescu ,Ion
Petrovici , Mihail Manoilescu Cu al său "Front al Plugarilor" ( 8
ian.'33 ) creaţie "legală " a ilegalului PCR - devenise un mercenar
al "coloanei a V-a " cominterniste din România.
Ajuns prim-ministru , parcă nu a avut linişte până nu i-a băgat pe
toţi în puşcărie.
M ihail Ralea** ( Fr.Plug. ) -Arte ; Petre Constantinescu-Iaşi (
PCR, -Propagandă
Şt.Voitec ( PSD )- Educaţie Naţională
Preot C.Burducea ( "Preoţii Democraţi ") - Culte
** Mihai Ralea- fost lider marcant al PŢ, apoi PNŢ, până în '38.; fost
membru fondator al FRN şi ministru în guvernele regimului Carol II (
1938-'40 ) ;după 23 aug.'44, fondator al unui P.Ţărănist
Socilalist,trecut apoi la Frontul Plugarilor , secondându-l pe Petru
Groza
/10 mart.'45: inaugurarea Universităţii muncitorşti a PCR

Barbu Lăzăreanu - rector ; Ionescu-Gulian- secretar
ştiinţific.Discursurile abundă în citate din Lenin şi Stalin, subliniinduse <însemnătatea pe care o are Cursul scurt de istorie a Partidului
Comunist ( bolşevic) din URSS . > ( Scânteia, 11mart.'45 )
/22 martie'45: suprimarea de ziare "fasciste"
Sunt suprimate multe ziare locale , mai ales din Transilvania,
considerate "fasciste" :
Crainicul şi Bucovina ( Timişoara ), Hunedoara ( Orăştie ) ,Tomis (
Constanţa ), România Democrată ( Arad ), Avîntul( Braşov ), Cuvîntul
( Brăila ), România Nouă ( Sibiu ), Gazeta de Turda ( Turda ) ş.a.
/ 31 mart.'45:destituirea lui N.Carandino de la direcţia teatrelor
După 23 august '44, Carandino ( PNŢ ) deţinuse funcţia de director
general al teatrelor şi al Teatrului Naţional. Cele două funcţii sunt
încredinţate lui NDCocea, respectiv lui Tudor Vianu .
/5-9 apr.'45: Consiliul Consultativ al Ministerului Propagandei
- Pe lângă proaspătul minister al Propagandei - condus de Petre
Constantinescu-Iaşi se înfiinţează un Consiliu Consultativ din care fac parte
personalităţi la propunerea celor 7 organizaţii din coaliţia
guvernamentală : Elena Pătrăşcanu, Ella Cancicov , Şerban
Voinea , Scarlat Callimachi, Mihai Beniuc, Pompiliu Macovei,
Emilian Angheliu ş.a.
- Consiliul de Miniştri aprobă un credit de 370 milioane ptr.Ministerul
Propagandei, pentru montarea unor staţii de amplificare radio şi
instalarea de difuzoare în fabrici, uzine, cazărmi, şcoli, parcuri ( 9
apr.'45 )

/ 30 mai -4 iun.'45. Proces lot 2 : ziarişti "criminali de război "
Arestaţi la grămadă ,din presa de toate "culorile" , dar , mai ales,
cea naţionalistă.
Se organizează mitinguri de presiune , la care "cetăţeni indignaţi" cer
sancţionarea "ziariştilor fascişti " .La ele , iau cuvântul miniştrii de
resort :P.Constantinescu -Iaşi ( Propagandă ) , C.Burducea ( Culte ) ,
Vlădescu Răcoasa ( Minorităţi ) .
Râuri de cerneală înveninată , de mărturii demascatoare , curg în
presa „de stânga”. „Confraţi ziarişti" cu limbaj bolşevizat , se întrec în
a cere pedepsirea exemplară, chiar cu moartea .
Lotul inculpaţilor este format din : Pamfil Şeicaru ( dispărut ) ,

Ionel Dumitrescu , Stelian Popescu ( dispărut ), Romulus Dianu , Ilie
Rădulescu , Alex.Hodoş , Radu Dumitrescu -Gyr , Grigore
Manoilescu ( dispărut ) , Nichifor Crainic ( dispărut ) ş.a
Acuzatori publici : C.Vicol, Alexandra Sidorovici , I.D.Ioan şi Avram
Bunaciu .
În actul de acuzare dat publicităţii li se impută că " prin articolele de
ziare , broşuri sau conferinţe [...] s-au pus în slujba propagandei
fasciste sau hitleriste şi au contribuit , prin acţiunea lor ,la
menţinerea unui regim odios şi a unei politici externe nefaste ".
În corul demascator se întrec: Miron Constantinescu , Scarlat
Callimachi, Şerban Voinea, George Macovescu ,George Ivaşcu ,
Miron Radu Paraschivescu , Gh Dinu , Radu Boureanu. Mihai Beniuc,
Ion Pas, Ion Biberi şi mulţi alţii care , în interbelic , au reprezentat
aşa-numita "presă de stânga".
La proces , au fost audiaţi ca martori ai acuzării : Miron Radu
Paraschivescu, Radu Boureanu, Gh.Dinu, Elena Livezeanu, ş.a.
Comitetul Ziariştilor Profesionişti din Bucureşti dă publicităţii o
Declaraţie de conştiinţă luând act cu satisfacţie< de trimiterea în
judecata Tribunalului Poporului a primului lot de ziarişti trădători ai
intereselor populare şi de stat .>
Declaraţia era semnată de foşti colegi de breaslă cu inculpaţii, unii
dintre ei prieteni în trecut : Ion Pas, ND Cocea, Miron
Constantinescu , A Vogel, Scarlat Callimachi, Şerban Voinea,
George Macovescu , Grigore Preoteasa , N.Moraru, Cicerone
Teodorescu, Eugen Jebeleanu, George Ivaşcu, Gh.Dinu, Ilie
Zaharia, Emil Serghie.
"Sindicatul Salariaţilor" de la ziarul "Universul" cere <pedepse
exemplare> pentru Stelian Popescu ( întemeietorul, fondatorul şi
proprietarul ziarului ! ) şi ceilalţi ziarişti ( Rom.liberă )
Miron Constantinescu îi caracteriza pe inculpaţi : < gangsterii
presei , simbriaşii lui Goebels ,vânzători de ţară .Cu scârbă şi
ură priveşte poporul român la ei, cu ură şi scârbă privim boturile lor
mânjite de sânge > -Scînteia ) .
La 4 iun,Tribunalul Popoporului pronunţa sentinţa : 2 condamnări
la moarte -Şeicaru şi Grig.Manoilescu ; 8 condamnări la muncă
silnică pe viaţă -Romulus Seişanu , Ilie Rădulescu ,IPPrundeni ,
Gabr.Bălănescu , Pan Vizirescu , Aurel Cosma , Nichifor Crainic ,
Stelian Popescu ( în contumacie ) ; condamnări între 12 -20 de ani
-Ionel Dimitrescu , Al Hodoş, Radu Dumitrescu -Gyr .
La toţi li se confisca averea ( a lor şi a soţiilor sau descendenţilor ).
Grigore Preoteasa ,referindu-se la sentinţa dată ,
conchidea:<Dându-se fiecăruia pedeapsa meritată , democraţia îşi
dovedeşte tăria şi trăinicia de nezdruncinat .[...] urmărind cum se

perindă pe banca acuzaţilor uneltele conducătorilor hitlerişti,
poporul român aşteaptă să vină în faţa Tribunalului Poporului,
Antonescu şi banda sa > ( Scânteia )
/ 21 iun.'45: Epurări la Radiodifuziune
[LD O fi vorba de acele "Comisii de epurare " pe departamente,
înfiinţate pentru îndeplinirea uneia din clauzele Convenţiei de
Armistiţiu, înfiinţate de guv.Rădescu ,în dec.'44-ian.'45 ? ]
În baza legii epuraţiei din Radiodifuziune sunt îndepărtate 24 de
persoane definitiv ; 7 persoane -pe 3 ani ; 3 persoane pe 3 ani ; 2
persoane pentru 1 an şi 2 persoane pentru o lună
(cf. Şerban Rădulescu...)
LD: aş consemna astfel:Comisia de epuraţie din Radiodifuziune
,încheia operaţiunea de verificare cerută de lege .
38 de persoane erau epurate (unele definitiv, altele pe 5,3,1 an, 1
lună ) .
/ 29-30 aug.'45.Congresul I al scriitorilor, ziariştilor, artiştilor .
Bucureşti. Participă membrii guvernului, reprezentanţi ai partidelor
din FND - Petru Groza,Mihai Ralea ( Arte ), P.Constantinescu (
Propagandă ), Şt.Voitec ( Educaţie ), Mişa Levin (CGM ) - şi
reprezentanţi ai sindicatelor din presă şi cultură - Miron
Constantinescu , Marcel Breslaşu, Victor Eftimiu ş.a. ş.a
Se alege un Comitet - Mihail Sadoveanu, Cezar Petrescu, Mihai
Beniuc, V.Maximilian, Niky Atanasiu ş.a - şi se adoptă o
Rezoluţie de afiliere la CGM.
/ 16 oct.'45: Lista ziariştilor epuraţi
Este dată publicităţii prima listă de ziarişti cărora li se ridică
dreptul de a publica :Pamfil Şeicaru , Stelian Popescu , Nichifor
Crainic ,Eugen Titeanu , ş.a ş.a.
Se cere suprimarea ziarului "Universul " - <fortăreaţă a reacţiunii
româneşti > (România liberă ,16 oct.'45 ).
1946
/ ian-mart.'46 :Intelectuali convertiţi la remorca FND
...Şedinţa artiştilor şi scriitorilor PCR-Bucureşti
Pe 5 ian.'46 ,din partea CC al PCR , participă Iosif Kişinevski .Iau
cuvântul, printre alţii: Beate Fredanov şi Nicky Atanasiu ( fost
legionar ) ( Scânteia, 6 ian.'46 )
...Un nou partid satelit: PNP -Mitiţă Constantinescu

10-11 ian.'46:"Uniunea Patrioţilor" se transformă în Partidul
Naţional-Popular (partid satelit al PCR , cu pretenţia de a reprezenta
"păturile de mijloc" )
Preşedinte- Mitiţă Constantinescu (fost doctrinar economic liberal,
fost guvernator al BNR , fost membru FRN, fost ministru în
guv.carliste ).
Printre membri , intelectuali convertiţi la chemările FND /PCR :
George Călinescu ,Andrei Oţetea , P.Constantinescu -Iaşi ,
M.Dragomirescu ş.a.ş.a
...Universitatea PCR "Ştefan Gheorghiu "
Pe 10 febr.'46 , se inaugurează universitatea .Rector , Barbu
Lăzăreanu .Festivitate la nivel înalt.Participă Chivu Stoica,
Gh.Apostol, Liuba Chişinevski ş.a Cursanţii sunt peste 100
muncitori, ţărani , intelectuali, femei şi bărbaţi, recomandaţi de
organizaţiile de bază,ca fii d dintre cei mai buni activişti .
...Propagandă şi acuze
...George Călinescu consideră că :<[ în Universităţi ] nu s-a făcut
ceea ce trebuia făcut în sensul purificării de care era şi este
nevoie > ( Scânteia, 19 ian.'46 )
...acad.CIParhon crede că < [epurarea] n-ar trebui să înceteze
vreodată. Învăţământul universitar trebuie îndeaproape controlat. >(
ibidem)
...Zaharia Stancu :<Istoricii"[partidele ] sunt ultimii îndreptăţiţi din ţara
aceasta să se plângă de teroare > (România Liberă , 21 febr.'46 )
...Prof.dr ICParhon ( preşed.ARLUS ), prof Al.Rosetti ( rectorul
Univ.Bucureşti ,ex-senator în parlamentul carlist ) ,Victor Eftimiu ,
Andrei Oţetea ( rector univ.Iaşi ) ş.a. , la întoarcerea dintr-o vizită de
o lună în URSS , nu prididesc cu laudele vieţii ştiinţifice sovietice
.(România Liberă ,26 febr. )
...Miron Constantinescu cere epuraţie severă în universităţi .
(dir.Scânteia ):"Epuraţia din Universitate este departe de a fi
terminată. Numai curăţind Universitatea de "cuibarele fasciste"
,reeducând şi îndrumând tineretul pe o cale nouă , democratică ."(
Scânteia ,16 mart. )
/ febr.'46 .Informaţii şi opinii de la PNŢ şi PNL
- Pe 5 febr. apare primul număr din "Dreptatea" ( seria III ) DirectorNestor Badea.
În Manifestul publicat , PNŢ consideră situaţia creată după
Conferinţa miniştrilor de externe de la Moscova ca < o situaţie
nouă, ce reclamă un spirit nou şi un climat nou -climatul libertăţii

şi spiritul adevăratei democraţii :biruinţa voinţei majorităţii liber
exprimate [ prin alegeri libere ] şi respectul dreptului la critică şi de
liberă propagandă al minorităţii .>
- N.Carandino :<Alt mijloc decît al presei libere ,omenirea nu a
aflat în grija ei de a preveni abuzurile stăpânitorilor , de a limita
efectul unor măsuri de stat nepotrivite şi de a nu acorda
răspunderea conducerii treburilor obşteşti nechemaţilor care prin
înşelătorie s-ar fi strecurat la cârmă > ( Dreptatea, 7 febr1946 )
- Pe 9 febr.'46, apare primul număr din Liberalul" -oficios al PNLDinu Brătianu .
- Apar fragmente din cartea lui Grigore Gafencu ( ministru de
Externe în perioada 1938-'40 ) Ultimele zile ale Europei ( Timpul,
20 febr.'46 )
/ 20-21 febr.'46:Proces (lot 7) "criminali de război ":diplomaţi,
ziarişti, profesori univ.
[LD: constat unele inadvertenţe între datele de la Ioniţoiu şi
Rădulescu -Zoner.]
Un lot eterogen, format din doi inculpaţi ( Gh. A.C.Cuza şi Victor
Vojen ) ,ceilalţi fiind daţi "dispăruţi ".Compus din diplomaţi ,
cuzişti,simişti ,ziarişti pro-hitlerişti şi înalţi funcţionari
ai administraţiei româneşti în Basarabia eliberată după 1941 .
Inculpaţi :g-ral Platon Chirnoagă ( ex-ministru la Berlin ) , Sergiu
Vlad Cristi (ex-primar al Chişinăului ),Visarion Puiu ( mitropolit al
Odesei ), Ion Sângeorgiu (prof.univ. ) , Gh.A.Cuza ( prof.univ.),Ion
Victor Vojen .Ziariştii Alex.Cuzin, Vintilă Horia ,Caftangioglu ,
Horia Stamatiu .
Tribunalul Poporului dă sentinţa : 5 condamnări la moarte ,5 la muncă
silnică pe viaţă , 4 la 20 de ani muncă silnică. [Vezi Tablou Justiţia
comunistă )
/ 5 mart.'46:Lege:Ministerul Informaţiilor
[LD:Ministerul Informaţiilor ,prin structură şi competenţe,va ţine
sub control toată viaţa cultural-artistică a ţării , şi ,sub rigorile unei
cenzuri draconice, va fi instrumentul de mancurtizare a românilor
.Iniţiator şi răspunzător al noului minister, prof.Petre Constantinescu
-Iaşi ]
Noul minister avea misiunea <de a dirija ,organiza şi controla toate
acţiunile de informare prin presă, radio, film > din ţară şi
străinătate. ( M.O.5 mart.'45 )
Organele de execuţie erau organizate în 8 Direcţii : presă, relaţii
culturale cu străinătatea, culturală ,cinematografică , contencios
, contabilitate , administrativă, regionalelor .

Sub tutela ministerului , urmau să se înfiinţeze :Oficiul Naţional
de Turism, Oficiul Naţional Cinematografic,Societatea Română
de Radiodifuziune, Societatea de Editură şi Arte Grafice şi
Editura de Stat .
-Înainte de promulgarea legii, PNL-Dinu Brătianu îşi exprimase
punctul de vedere :
<O asemenea instituţie este prin ea însăşi caracteristica unui
regim totalitar şi nu se poate închipui decît în acele state care
admit o singură opiniune ,aceea a guvernului >
( Liberalul, 3 mart.'46 )
- Pe 20 mart., Constantinescu-Iaşi aducea precizări privind
organizarea, funcţionarea, menirea fiecărui serviciu şi personalului
Ministerului. Respingând existenţa cenzurii presei, el preciza că ,
în întreaga lume ,există <anumite dispoziţii de diriguire şi
reglementare a presei necesare în această perioadă de după
război > . ( Scânteia, 20 mart.'46 )
...Frontul Democratic Universitar
Se constitue pe 12 apr.'46, la Cluj . Alcătuit din studenţi şi cadre
didactice .Printre ei :C.Tătaru ( preşed.), C.Daicoviciu (decan al
Facultăţii din Sibiu în guvernarea legionară ( sept.'40- ian.'41
),George Sofronie, Şt.Paşca ş.a.
/ 6 mai '46 :Procesul (lot 1 ) mareşalului Ion Antonescu şi
colaboratorii
Printre cei 17 inculpaţi , Trăian Brăileanu (ministru Educaţiei
Naţionale,Culte şi Arte)
/ 20 mai'46:Proces (lot 2 ) guv.Antonescu
Constituirea lotului s-a desfăşurat paralel cu judecarea recursurilor
din procesul Antonescu .
Printre cei 27 de demnitari inculpaţi (în mare parte din aparatul
economic şi militar ) atunci au fost judecaţi şi condamnaţi : I.Petrovici
(ministr.Culturii Naţionale şi Cultelor (cab.II ),
Eric Oteteleşanu ( subscrt.la Educaţie Naţională , Culte şi Arte,
cab.II ), g-ral Victor Iliescu (subscrt.Cultură Naţională şi Culte
,cab.IV ).Lor li s-au mai adăugat în următoarele zile I.Sandu
( subscrt.la Culte ) şi Radu Rosetti ( ministr.Ed.Naţionale ).
/ 2 iunie '46:Campania electorală ( faza II )
Campania începe fără lege electorală şi fără a fi fixată data
alegerilor .
...CC Electoral al BPD este alcătuit din :Mihail Ralea ( Frontul

Plugarilor ) ,I.G.Vântu ( PNL-Tătărăscu ) ,B.Solomon ( PSD ),Miron
Constantinescu ( PCR, Scânteia ),Mihail Dragomirescu (P N.P)
...Petru Groza, miting la Iaşi , deschide campania :< Regele nostru ,
biserica noastră ,proprietatea individuală ,sunt lucruri la care noi
ţinem .Nu facem colhozuri ,aşa cum vă sperie partidele istorice
[...]Noi nu numai că nu urmărim desfiinţarea proprietăţii
individuale , dar o întărim chiar [...] >
-Pe 9 iunie ,intelectuali "democraţi" , aderă la Platforma -Program
BPD : C.I.Parhon, Dr.Fl.Bagdazar, Traian Săvulescu, Iorgu
Iordan, S.Stoilov, Şt.Nicolau, Al.Rosetti, M.Sadoveanu, George
Călinescu, Gala Galaction, Victor Eftimiu şi numeroşi alţi scriitori
<ce scriu şi militează pentru întărirea primului regim popular din
ţara noastră .>( Scânteia, 9 iun.'46 )
- 16-17iun.Congresul profesorilor secundari şi universitari
hotărăsc crearea Uniunea Sindicatelor Profesorilor ( afiliaţi la CGM
) şi hotărîrea de a adera la Platforma -Program BPD.
La congres au participat Al.Rosetti ( rectorUniv..Bucureşti ),Andrei
Oţetea ( rector Univ-Iaşi )
Ştefan Voitec (Ministru Ed.Naţ ) trasează "linia " :<a desăvârşi
epuraţia profesorilor , dar şi a elevilor şi studenţilor > ( România
Liberă, 16-18 iun.'46 )
...Ţinta "demascărilor" : partidele istorice
[LD: atrag atenţia asupra unui cuvânt-concept abuziv pervertit de
comunişti :DEMOCRAŢIE.El a trecut din discursul politic în terminologia juridică ; a fost
preluat de limbajul jurnalistic ;
a trecut în literatura proletcultistă şi istoriografia epocii.
Folosit astfel timp de jumătate de secol, este greu ..."să răzuim "
etichetele, să dezvăluim falsul,să explicăm pseudo-aplicările. ]
/ 14 iul . Dechiderea campaniei electorale a PCR (Arenele Romane
).Teohari Georgescu punea pe seama PNL şi PNŢ violenţele din
campanie "demascându-le " şi motivând astfel represiuni recente :
organizaţi în <grupări teroriste şi diversioniste >, de <conspiratori
fascişti >, în rândurile cărora < s-au operat arestări> [*Primele
organizaţii de rezistenţă anticomunistă capturate ,în perioada 10-26
iun.'46, sub directa lui organizare : Graiul Sângelui ,Haiducii lui
Avram Iancu ,Divizia Sumanelor Negre ,Mişcarea Naţională de
Rezistenţă ]
Închisorile şi arestaţii ? Comunistul şi ministrul concluziona : <azi în
închisorile ţării nu se află niciun democrat >
La acelaşi miting , în numele scriitorilor membri PCR , Zaharia
Stancu "demasca " scriitorii care aveau legături cu partidele istorice

: <s-au pripăşit numai scriitorii care au trădat poporul : Brătescu
-Voineşti la manişti şi Repreanu la brătienişti >
/ 8 aug.'46: prima serie de gazetari comunişti
Are loc solemnitatea de închidere a cursurilor primei serii de
gazetari de pe lângă Secţia centrală de Educaţie politică a PCR .
/ Comentariul PNŢ:<"Şcolile de cadre " organizate de PCR
reprezintă un pericol naţional >
Acestea sunt < o adunătură de indivizi > care ia contact cu
comuniştii şi < petrece sub supravegherea acestora câteva luni > ,
pentru ca apoi <cu tot arsenalul cunoştinţelor acumulate , tînărul
activist să fie trimis pe teren. > ( Dreptatea, 10 aug.'46 )
/ 5 sept.'46 :Legea organizării învăţământului superior
Legea este publicată în MO nr 195 , din 5 sept , în plină vacanţă
studenţească, şi fără consultarea cadrelor didactice din înv.superior
.Legea înlocuia criteriul de selecţie profesional cu cel politic şi , pe
fond , suprima autonomia universitară.
/ 3 oct.- 9 oct.'46:Proces (lot 3 )-miniştriantonescieni
/Pe 3 oct'46, la secţia a VIII-a a Curţii Criminale ( Bucureşti ) începe
judecarea "lotului de miniştri antonescieni ,autori ai aservirii
Rămâniei la carul imperialismului fascist german "
Preşed.completului -Damian Ştefănescu ;procurori generali -Octav
Vasiliu, N.Stăvrescu .
Printre cele 18 persoane inculpate ,câţiva importanţi oameni de
cultură ce vor fi condamnaţi la ani grei de închisoare :Mircea
Vulcănescu ( subsecret.la Finanţe, cab 1-3- ),Alex.Marcu (
subscrt.la Propagandă , cab.1-3 ), Petre Strihan ( subscrt. la
Educaţie Naţională ).
Tuturor condamnaţilor li s-au respins recursurile.Mulţi dintre ei au
murit în puşcăriile comuniste .[ Vezi Tabelul cu Miniştrii -victime ]
/ 4-6 oct.'46: Conferinţa Uniunii sindicatelor de scriitori, artişti,
ziarişti
Preşedintele Uniunii - Mihail Sadoveanu ; vicepreşed.-Ion Pas şi
Niki Atanasiu ; secretari g-rali, Ion Ţăranu şi Marcel Breslaşu .
Din partea guvernului participă P.Constantinescu -Iaşi ( ministrul
Informaţiilor ),Octav Livezeanu ( ministrul Artelor ) , CIParhon (
preşed.ARLUS ), George Macovescu ( secretar g-ral al Ministerului
Informaţiilor ), Gh.Vasilichi şi I.Chişinevski ( din partea CC al PCR
).
În Rezoluţia adoptată ,Uniunea se angaja să sprijine BPD în alegeri

şi să acţioneze pentru
< demascarea şi înlăturarea elementelor reacţionare din sânul
sindicatului > ( România liberă, 5-7 oct.'46 )
/13 nov.'46:Candidaţi BPD
-C.Chiriţă şi Alex.Balaci, prezintă <patru fruntaşi ai culturii
româneşti, candidaţi ai BPD > : Sadoveanu ( Bucureşti ) , George
Enescu ( Dorohoi ) ,George Călinescu ( Botoşani ) , Gala Galaction
( Vâlcea ) ( Scânteia, 13 nov.'46 ).
/ 19 nov.'46 : deputaţi -oameni de cultură
Miron Constantinescu (devenit indispensabil în frontul
intelectualilor ) ,Constantin Daicoviciu Vasile Maciu,( deveniţi
istorici "de linie", la Cluj şi Bucureşti ), Lucreţiu Pătrăşcanu
(intelectualul de "stânga" , cominternistul supravieţuitor al garniturilor
comuniste internaţionaliste din anii ' 37 ) , Mihail Sadoveanu (
"independent" pe listele BPD ) .
GUVERN Petru Groza ( -II - ) 1 dec.'46-5 nov.'47
Ministrul Artelor- Ion Pas Ministrul Informaţiilor - Octav Livezeanu
Ministrul Educaţiei Naţionale: Ştefan Voitec ,Miron Nicolescu,
C.Ţigăneanu ( înlocuit cu Gh.Vasilichi ,după demisia liberalilor
tătărăscieni, la 5 nov.'47 )
[LD: pe tot parcursul anului 1947,continuă şi se consolidează o
nomenclatură culturală aservită , formată din intelectuali avizi de
privilegii şi sinecuri în instituţiile politice- cutural-artisticeliterare, care vor promova şi susţine "linia partidului ",fără să le
pese ( dimpotrivă ! ) de represiunile contra confraţilor şi ale propriului
popor.]
1947
/ 2 dec.'46-28 ian.'47: Procesele ziarului "Dreptatea" ( Carandino )
-N.Carandino (dir )şi I.Filip daţi în judecată ptr.calomnie şi
defăimare ,de către Gheorghiu Dej.Procesul se judecă la secţia a IIa a Curţii Civile Constituţionale.
Se desfăşoară o impresionantă luptă între avocaţii acuzării şi cei ai
apărării şi procesul se amână .În perioada următoare , cca 30
avocaţi ai apărării vor fi daţi afară din barouri .
-23 ian.'47. A 6-a şedinţă în procesul intentat de Gheorghi-Dej
ziarului "Dreptatea" .
Avocaţii lui Dej, cer condamnarea autorului Leon Proca şi a
ziarului.Sentinţa se va pronunţa pe 28 ian. când Proca va fi

condamnat la 6 luni închisoare.
/ 5 dec.'46: Mihail Sadoveanu - preşedinte al Biroului Camerei
Deputaţilor
[LD: "apoliticul" Sadoveanu, tot ca "independent" , fusese ales
senator şi preşed. al Senatului ,în legislatura Iorga-Argetoianu (
1931-'32 ), care fusese prima încercare a Regelui Carol II de a
guverna fără partide.
În alegerile din 19 nov.'46, candidase tot ca "independent" , pe
listele BPD .
/ 5 ian.'47 : Alexandru Graur - Facultatea de Filologie
Alexandru Rosetti ( rectorul Univ. Bucureşti ) , la instalarea lui
Alexandru Graur la catedra de limbă latină a Facultăţii de Filologie :
< trecutul de luptător pentru cauza democraţiei va asigura d-lui
Graur un loc de frunte în învăţămîntul nostru superior >
(Rom.Liberă, 5 ian.'47 ).
/ ian.'47 : "orientări " politice printre istorici
[LD:cei care au trecut de partea PCR şi a forţelor de ocupaţie
sovietice , au avut parte de privilegii, posturi ( sinecuri ) şi viaţă
(operă ) lungă. Cei care, nu şi-au tranzacţionat conştiinţele şi nu sau dedat la falsificarea istoriei , au avut parte de persecuţii, arestări
, închisoare şi viaţă ( sau moarte )nefirească ]
- Constantin Daicoviciu şi Vasile Maciu aleşi deputaţi BPD/ PCR
la alegerile din 19 nov.'46
C.Daicoviciu a devenit ministeriabil, fiind numit subsecretar de Stat la
Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale.La instalarea sa ,participa
Petru Groza , Lothar Rădăceanu (ministr. Muncii ), Vasile Luca, Miron
Constantinescu.(Rom.Liberă, 15 ian.'47 )
- Petre Constantinescu-Iaşi ( PCR / PNP ) şi C.C.Giurescu ( PNLTătărăscu ) deputaţi din 19 nov.'46, participă la lucrările parlamentului
, reprezentând parlamentul românesc la al 36-lea congres
interparlamentar ( 6-17 apr.'47 ) .
-Andrei Oţetea - numit preşedinte al Consil.de Administraţie ARLUS
-"Cartea Rusă" ( Scînteia , 11 febr.'47 ) .
/Gheorghe Brătianu şi Mihai Berza - directori ai Institutul de Istorie
Universală "Nicolae Iorga " - prezintă comunicări privind Istoria
României în context universal.( Liberalul , 18 ian.'47 )
Pantelimon (Pan ) Halippa, Ion Hudiţă , Alexandru Lapedatu, Ion
Lupaş ,Ion Nistor, Victor Papacostea şi mai tinerii Dan Amedeo
Lăzărescu

/ 18 ian.'47.demolarea Teatrului Naţional
Bombardat de aviaţia americană, teatrul naţional este dărâmat, deşi
ing. Emil Prager şi arhitectul Creangă se opun. ( Liberalul, 18
ian.'47 )
/ Febr.-mart.'47: Rezistenţă anticomunistă prin cuvânt
[ LD:nu ne vom ocupa - acum şi aici - de drama existenţială a
acestei generaţii .
Amintim doar câteva nume şi exemplificăm : N.Carandino, Şerban
Cioculescu, Vladimir Streinu , la " Dreptatea" ;Ion Zurescu, Dan
Amedeo Lăzărescu , Vlad Hentzescu , Şerban Orăscu , la
"Liberalul".
Este greu de surprins şi analizat starea de spirit a unor intelectuali
care îşi exercitaseră dreptul la cuvânt ca pe o condiţie firească a
libertăţii de conştiinţă şi opinie. Am putea crede că a fost vorba de
un romantism idealist fără justificare obiectivă. Realitatea a fost
atât de dură ,surprinzătoare şi strivitoare, încât putem afirma ,fără
tăgadă, că nu fuseseră pregătiţi pentru înfruntarea cu un
asemenea regim opresiv. Spirite libere , nebănuind până unde vor
merge comuniştii cu represiunea, scriitori şi jurnalişti cu credinţe
democratice dezvăluiau ravagiile cenzurii , condiţionarea
libertăţii , dispreţul guvernului faţă de intelectuali , faţă de
proprietate şi munca liberă.]
- Vladimir Streinul arăta că pe unii intelectuali puterea <îi
ademeneşte şi chiar îi cumpără >, iar pe alţii <îi limitează
libertatea de a se exprima , îi supune la restricţii şi obligaţii
>(cenzura absurdă, acordarea hârtiei , autorizarea publicaţiei , etc.)
aceasta denotând <teamă de puterea glasului lor .> Optimist ,
Şerban Cioculescu prevedea că acţiunea acestor "spirite vigilente"
care îngrădeau libertatea se va prăbuşi .( Dreptatea , 6 , 11 febr.'47
)
- Lămurire în legătură cu cenzura -titra oficiosul PNŢ : <articolele
noastre acolo unde apar tulburi , poartă pecetea ghearelor cenzurii
speciale instituită în cinstea noastră.>( Dreptatea, 9, 10 febr.'47 ).
- Vlad Hentzescu [ Şerban Orăscu ] aborda criza morală ca o
consecinţă a măsurilor economice silnice luate de guvern:<Orice
muncă trebuie să aibă un imbold.Lipsiţi pe om de roadele muncii
sale şi nu va mai munci > În cazul naţiunii, acest principiu
fundamental trebuia să dea certitudinea în perspectiva unui viitor mai
bun, nefiind în interesul nimănui ca <deznădejdea să se infiltreze
pe nesimţite în sufletul tuturor şi să se compromită viitorul ţării
printr-un faliment economic. > ( Liberalul, 7 febr.'47 )
/ Bilanţul unui an de la reapariţia oficiosului PNL : < Ştiindu-se

mereu periclitată existenţa , scrisul supus unor nenumărate
controale şi amputări , ne-am obişnuit să numărăm săptămânile,
câteodată chiar şi zilele .Dar ne vine greu şi nouă să credem că am
putut rezista şi învinge greutăţile timp de 12 luni împlinite. >
Considerând refimul Groza trecător, PNL credea în menirea sa
istorică , deoarce era convins că < viitorul va fi al liberalismului
democratic. >( Liberalul, 9 febr.'47 )
- Nicolae Carandino, luând cuvântul la şedinţă a organizaţiei
muncitoreşti PNŢ , prezidată de prof.univ.Virgil Veniamin, explica
de ce ziariştii din opoziţie simt nevoia de a vorbi, atunci când nu
pot scrie ,<din cauza condiţiilor severe impuse de cenzură > ( 11
febr.'47 )
- Prof.univ. G.K.Constantinescu ( vicepreşed. PNŢ-Bucureşti )
constituie Cercul de studii de întreprindere la UCB ( 28 mart.'47 )
/ Febr. -mai '47 :"Războiul" de presă - anticiparea loviturilor
-1 febr.I.Totu :Scânteia şi România Liberă , ziare comuniste
,"răspund cu insulte şi calomnii însoţite de lozinci " , având
posibilitatea de a ataca,iar ziarele de opoziţie nu pot răspunde , din
cauza "regimului de oprelişte" (Dreptatea )
-3 febr.D.A.Lăzărescu :care este programul guvernului ? ( Liberalul )
-4 febr.:Marin Enăchescu :"Indiferenţii politici nu se deosebesc
prea mult de cei care devin partizanii tuturor guvernelor , schimbând
mereu ideile şi stăpânii pentru condamnabile interese materiale
"(Dreptatea )
-6 febr:Şerban Cioculescu :se pronunţă împotriva acelor "spirite
vigilente" care caută să îngrădească libertatea.(Dreptatea )
-Vladimir Streinu remarcă dispreţul guvernului faţă de intelectuali
:"pe unii îi ademeneşte şi chiar îi cumpără " , iar pe alţii " îi limitează
în libertatea de a se exprima , îi supune la restricţii şi obligaţii " (
cenzura ,acordarea hârtiei ,autorizarea publicaţiei etc etc )
-7 febr.Ştefan Voitec : PCR este în posesia unor documente cu
caracter senzaţional , care arată "gradul de decădere şi
descompunere politică " al partidelor istorice " transformate în
clici odioase de provocatori " (Scânteia ,art.Falsuri şi provocaţii
odioase )
- 9 febr.Vasile Luca :"opoziţia manisto-brătienistă şi lacheii lor titelişti
" concentrează în jurul lor " toate rămăşiţele fascisto-legionare ,
conspiră, asasinează,calomniază şi provoacă " .
"Înglodaţi până-n gât în acţiunile lor antisovietice , antisemite şi
şoviniste şi în conspiraţia împotriva democraţiei , ei uită că există şi
un art.5 al Tratatului de Pace " ( Scânteia ,art.Opoziţie sau bande
de conspiratori fascisto-reacţionari ? )".

- 14 febr.:După părerea lui V.Luca ,comuniştii nu cunosc noţiunea de
adversari , ci numai pe aceia de duşmani , care "trebuiesc distruşi ,
lichidaţi şi suprimaţi " ( Liberalul, art.Adversari şi duşmani " ).
-18 febr.Paul Dimitriu :presa comunistă acreditează ideea unui
"mare pericol fascist ", reprezentat de PNL, PNŢ şi PSDI ( Liberalul,
18 febr.)
-24 febr.Silviu Brucan :"măcelul din Piaţa Palatului organizat de
fugarul Rădescu, ajutat de Maniu şi Brătianu [ 24 febr.'45 ] ,de
complotul Sumanelor Negre şi al MNR-ului ,condus de Aldea ", a
avut drept scop de a transforma statul român "într-un stat de tip
fascist, unealtă servilă în mâna cercurilor reacţionare internaţionale "
( Scânteia, 24 febr '47 ).
-26 febr.L.Sărăţeanu :"Tentativa lui Rădescu de a arunca ţara în
război civil " , legăturile acestuia cu Iuliu Maniu , cu alţi fruntaşi
PNŢ şi PNL ,"au fost indubitabil probate " ( România Liberă , 26
febr.'47 ) .
/ Mart.'47 :sovietizarea culturală
...Universitatea Muncititorească "Ştefan Gheorghiu"
Se întrunesc pentru a-l omagia pe rectorul Barbu Lăzăreanu ( 65 de
ani ) floarea intelectualităţii marxiste în formare : Mihail
Sadoveanu, Iosif Chişinevschi, Zaharia Stancu, Alexandru şi
Sorin Toma, Ionescu Gulian, Barbu Zahareescu ş.a. ( 9 mart.'47 )
...Casa Prieteniei Româno-Sovietice
Pe 10 mart., este inaugurată în sala fostului cinematograf Fantasio
.Participă : gral-col I.Z Susaikov (locţ.preşed. Comisiei Aliate de
Control ), premierul Petru Groza,Gh.Tătărescu , Gheorghe
Gheorghiu Dej (prim-secretar PCR, ministru ) ,I.C.Parhon (
preşed.ARLUS ) ş.a Iau cuvântul :I.Z.Susaikov , g-ral Mihail Lascăr
( ministrul Apărării Naţionale),Mihail Sadoveanu.
...Stalin şi Molotov- cetăţeni de onoare
-18 mart:Molotov este declarat "cetăţean de onoare " al Clujului
.Şedinţa solemnă se ţine la primăria oraşului.Participă :ÎPSS N.Colan
( mitropolitul Clujului ) , g-ral Vasile Precup.
-21 mart:la propunerea lui Petru Groza , Preşedinţia guvernului
proclamă pe IVStalin "cetăţean de onoare " al României .
...Muzeul româno-sovietic
[LD: paralel cu interzicerea cărţilor şi lichidarea intelectualilor
oponenţi,a început un proces aberant de "rusificare culturală " .El a

început cu Istoria, dar s-a difuzat şi practicat în toate domeniile,
ajungându-se la acele sintagme consacrate: <cel mai [mare, înalt,
frumos, bun ] a fost rusesesc >, <primul , descoperitorul ,
inventatorul [fenomenului, avionului , teoriei, formulei, metodei,
medicamentului, performanţei ] a fost sovieticul x >.Tot ce era bun ,
venise de la Răsărit . ]
26 mart.'47.La deschidere , participă : gral-col I.Z Susaikov
(locţ.preşed. Comisiei Aliate de Control ) S.I. Kavtaradze (
ambasadorul URSS la Bucureşti ),premierul Petru Groza, g-ral
Mihail Lascăr (ministrul Apărării Naţionale).
În cuvântul de deschidere , istoricul Const.Daicoviciu (subscrt.de
Stat la Ministerul Muncii ), a subliniat efortul de înzestrare a
muzeului cu piese doveditoare a relaţiilor istorice româno-ruse :
<Se va vedea că înfiinţarea primelor tipografii , a primei armate, a
primelor bresle din ţara noastră, s-a făcut în urma unor lungi
raporturi culturale , comerciale existente între ambele popoare .
>
...Realismul socialist în literatură şi artă
Leonte Răutu lansează într-o conferinţă la sala Dalles Realismul
socialist în arta şi literatura sovietică , formulă estetică
teoretizată de I.V.Stalin după care scriitorul <trebuie să fie un
inginer al sufletelor > iar eroul <omul de tip nou care merge
totdeauna spre un viitor mai bun.>( 26 mart.'47 ) .
/ Martie-apr. '47: demascarea regimului burghezto-moşieresc
..."Reacţionarul " Tudor Arghezi
Miron Radu-Paraschivescu Îşi asumă "demascărea" scriitorilor
"reacţionari ".Una din primele ţinte a fost Tudor Arghezi (cunoscut
pentru filo-germanismul său încă din primul război mondial ) despre
care scrie că
< exaltându-i pe fruntaşii fascismului românesc şi străin,
combătîndu-i pe adversarii acestuia , d.Tudor Arghezi n-a făcut decît
să se înscrie cu fiecare dintre aceste greşeli politice , de partea
duşmanilor de moarte ai libertăţii > ( Scânteia, 3 mart.'47 ).
Fără să ţină cont de faptul că, după 23 august'44, în contextul politic
schimbat ,Tudor Arghezi
este împotriva forţelor de ocupaţie sovietice şi a comuniştilor, M.R.P.
scrie că < a fost de partea celei mai negre reacţiuni. Elogiile aduse
acum doi ani lui Rădescu care trăgea în masele de muncitori ce
protestau în stradă , cerând libertate şi democraţie, aceste elogii
infirmă mai mult ca orice pretinsa atitudine a poetului împotriva

celuilalt călău de pe vremea nemţilor : Killinger > ( Scânteia , 5
mart.'47 )
...Liste cu cărţi interzise
[LD : operaţiunea "spălării creierelor " a avut în vedere , în primul
rând, ştergerea - urmată de falsificarea - cunoştinţelor de istorie
naţională.Interzicerea cărţilor cuprinzând momentele fundamentale
care au dus la crearea statului modern şi întregirea în hotarele
fireşti ale statului naţional unitar. Ştergerea memoriei colective urmărită prin lichidarea elitelor intelectuale şi a patrimoniului
cultural - este , de aceea, una din dovezile peremtorii ale
genocidului etnic comunist abătut asupăra poporului român .]
Pe 25 mart.'47 , Comisia de pe lângă Ministerul Informaţiilor , publică,
în Monitorul Oficial , listele 25,26,27 cu cărţi interzise : România şi
panslavismul .Studii şi articole de Mihail Eminescu ( Bucureşti,
1944 ) , Semnificaţia Ardealului de I.V.Băncilă ( Bucureşti, 1944 ),
Basmele românilor de Petre Ispirescu ( Bucureşti , 1941 ), Unirea
Bucovinei cu România de Ion Nistor (Bucureşti, 1940 ), Însemnări
din războiul României Mari : De la pacea din Bucureşti până la
încoronarea de la Alba Iulia de dr.V.Bianu (Cluj, 1926 ), La
Moldavie et ses frontières historiques de Gheorghe Brătianu (
Bucureşti, 1941 ) , Le pays et le peuple roumaine de Simion
Mehedinţi ( Bucureşti, 1944 ) , Un observator prusian în ţările
române acum un veac de Voctor Papacostea ( Bucureşti, 1942 ),
Poezie şi cunoaştere etnică de Ovidiu Papadima
( Bucureşti, 1944 )ş.a. ş.a
..."Demascarea" liberalilor, a fam.Brătianu
Zaharia Stancu: liberalii şi familia Brătianu au dominat întreaga
istorie a României trăgând foloase pentru ei, în timp ce pentru ţară
şi popor a fost <un timp pierdut zadarnic >( România liberă, 26
mart.'47 ) .
/ 6-17 apr.'47 :Al 36-lea congres interparlamentar
Pentru reprezentare parlamentară internaţională, România a trimis o
delegaţie formată din proaspeţii parlamentari ai BPD .Printre ei,
Mihail Sadoveanu ( preşed. Camerei Deputaţilor ) , Petre
Constantinescu-Iaşi ( vicepreşed. Camerei , PNP ), Constantin
C.Giurescu ( PNL-Tătărăscu ), Maria Rosetti ( UFD ),Gala
Galaction .
/ Apr.-mai '47."Demascarea" profesorilor universitari "fascişti "
[LD: ceea ce părea- încă - un "zgomot de fond" ,o atmosferă de

"răfuială politică" ,urma să capete, peste puţin timp , aspectul unei
crâncene represiuni. După opinia noastră, societatea academică
românească care , în trecutele regimuri , se bucurase de o largă
autonomie,nu realiza deplin regimul opresiv pe care urma să-l
îndure. ]
- Presa comunistă atacă problema profesorilor universitari
"reacţionari " mirându-se că <Jorjică Brătianu mai este profesor
universitar şi director la Institutul de istorie universală >
Motivaţia ?:problema lui Gheorghe Brătianu < depăşeşte cu mult
persoana d-sale şi se întinde asupra unei întregi liste de profesori
universitari , care profesează astăzi de la aceleaşi catedre , la care
, cu puţini ani înainte făceau apologia fascismului . > ( România
Liberă, 4 apr.'47 ).
-Tudor Olaru :<ceasul unei largi epuraţii în învăţământul
universitar a sunat >
Enumera profesori universitari <complici ai dictatorilor fascişti >
,care au rămas <consecvenţi pe poziţiile ideologiei fasciste > ,< ale
huliganismului şi rasismului > : Istrate Micescu ,Nichifor
Crainic,M.Manoilescu ,Tr.Brăileanu ,I.Petrovici ,Gh.Strat ,
Gh.Brătianu , Victor Slăvescu ,Iosif Gabrea ş.a.ş.a ( Scânteia, 9
mai'47 ).
-Pe 13 mai '47,prof.Fl.Ştefănescu -Goangă susţinea o interpelare
în Parlament în legătură cu încălcarea autonomiei universitare.Cu
ani în urmă, fusese atacat de studenţii naţionalişti din ceea ce se
numea mişcarea extremistă de " dreapta"
Apărând aceleaşi principii, acum se confrunta cu extremismul de
"stânga" ,reprezentat şi susţinut chiar de guvern. Lansa atunci
formula < Politica până la poarta Universităţii > , considerând că
guvernul ar fi trebuit <să asigure universităţilor libertatea
academică şi să le ferească de imixtiuni de ordin politic , care
tulbură atmosfera senină în care trebuie să se desfăşoare
activitatea lor ştiinţifică şi didactică >
-Vigilent , ziaristul "marxist" Nestor Ignat îl demasca pe profesor
.<Universitatea nu-i o ţară a nimănui> îşi intitula articolul.Pe baza
listei negre indicată de partidul comunist, Universitatea
era < îmbâcsită de înverşunaţi duşmani ai democraţiei > ; istoricul
Gheorghe Brătianu <a servit în practică şi în teorie coloana a V-a
nazistă >; profesorii Fotino şi Strat erau < vechi şi activi
instigatori antisovietici >;prof. Grigore Popa era <un bătrân stîlp
al huliganismului > ; toţi la un loc erau nişte < abili falsificatori ai
ştiinţei .> ( Scânteia, 21 mai.'47 )
/ 24 mai '47.Arestarea lui Nichifor Crainic
Fusese condamnat la moarte ( în contumacie ) de către Tribunalul

Poporului,în lotul II al "criminalilor de război "-ziarişti (14-22 mai .'45
).Acum este arestat .
/Mai-iul. '47. Ideologizare intensivă : "Ştefan Gheorghiu " , "Instit.de
studii rom--sov." , Editura"Cartea Rusă",Muzeul româno-rus, apariţii
editoriale marxiste .
4 mai.'47 . Scânteia dedică întregul număr zilei presei sovietice
.Leonte Răutu : <pentru gazetarii comunişti pilda presei sovietice
este deosebit de preţioasă.[...] Noi nu scriem pentru a fi pe placul
omului de pe stradă. Nu depindem decît de ideile noastre , nu
depindem decît de năzuinţa noastră de a pune mai presus de
orice interesele muncitorilor .>( Scînteia, 4 mai.'47 )
-19 mai'47.Deschiderea Universităţii de partid "Ştefan
Gheorghiu". Rector -Barbu Lăzăreanu
În discursurile rostite,se evidenţiază importanţa marxismleninismului şi însuşirea învăţăturilor clasicilor marxismului în
folosul clasei muncitoare şi a poporului român.
-3 iunie'47.Inaugurarea Instit.de studii româno-sovietice -în fostul
palat Cantacuzino.
Festivitatea a fost onorată de IPSS patriarhul Aleksei al Moscovei,
Susaikov(reprezentantul sovietic în Comisia Aliată de Control )
Kavtaradze (ambasadorul URSS la Bucureşti )
Participă :Petru Groza,Teohari Georgescu ,Lucreţiu Pătrăşcanu
,Constantinescu -Iaşi
,Ana Pauker, CIParhon, Andrei Oţetea,Al.Graur,Matei Socor (
dir.Radidifuziunii ) ş.a.ş.a
- 6 iun.'47.La Congresul internaţional al ziariştilor , România este
reprezentată numai de ziarişti comunişti : George Macovescu (
vicepreşed. sindicatului ziariştilor ),Nicolae Moraru
( secretar g-ral ) Ştefan Tita( membru al Comit. Executiv ).
În calitate de "observatori" , participă Silviu Brucan şi Mircea
Florian .
-8 iul.'47. Editura Cartea Rusă inaugurează localul din
str.N.Filipescu nr.35.Sunt prezenţi :
Lyssikov,Biliov,Kriişkov ( reprezentanţii ambasadei sovietice ) ;Petru
Groza, Emil Bodnăraş,Ana Pauker,ICParhon,Chişinevski ,Ion
Pas,Florica Bagdazar,Octav şi Elena Livezeanu ,A Toma
Prof.Andrei Oţetea (preşed.Consil.de Admin.ARLUS şi preşed.al
"Societăţii Cartea rusă " )
a prezentat activitatea editurii:studii documentate despre
realităţile din URSS, traducerea operelor de valoare ,tipărite în
1.300.000 volume în l.română şi maghiară .
/Barbu Zaharescu :primul manual marxist de Economie Politică .

-Mircea Florian :Dialectica de la Platon la Lenin
- Începe publicarea Capitalului de Karl Marx
- M.Roller produce "prima abordare marxistă " a Istoriei României care va deveni manual obligatoriu pentru toate treptele de
învăţământ - şi va constitui "modelul " obligator pentru profesorii
de istorie , istorici, studenţi , elevi .
Ideologii PCR au confiscat "premergători " şi "rădăcini istorice" din
istoria naţională, menite să legitimeze PCR .Răscoalele şi
revoluţiile, Tudor Vladimirescu, Avram Iancu, Nicolae Bălcescu
ş.a.,au fost "decupaţi" din contextele în care au trăit şi luptat ,
cenzuraţi "retro" pentru idei "neconforme" şi serviţi drept "modele".
/ 29 iul.'47.LICHIDAREA PNŢ- Dezbaterea in Parlament
[Vezi context politic intern şi extern în Tabloul Genocidul comunist ]
[M.Sadoveanu - preşedintele Adunării Deputaţilor - a condus
dezbaterile acestui linşaj politic, dând cuvântul deputaţilor
,asistând imperturbabil la execuţia moral- politică - juridică a
PNŢ.
Apoi, într-o ceremonie care s-a desfăşurat "şnur", Teohari
Georgescu (Raportor )a inventariat <şirul de crime şi trădări ale
PNŢ > ;apoi ,deputaţii, "în numele poporului " ,au cerut <aspra
lor pedepsire > ;apoi Alex.Calotă (neîntâmplător din formaţiunea
politică a primului ministru Groza ) a citit Moţiunea de dizolvare
.Apoi s- a votat cu bile. ]
... Moţiunea de dizolvare a PNŢ
< Parlamentul ţării consideră că dizolvarea Partidului Naţional
Ţărănesc -Maniu constituie o măsură de dreaptă apărare a
regimului democratic din România , măsură prin care se contribuie
la consolidarea şi mai temeinică a tinerei democraţii româneşti.
Încercarea de fugă peste hotarele ţării a fruntaşilor PNŢ dezvăluie
şi mai evident caracterul antinaţional şi antipopular al acestui
partid şi activitatea dăunătoare a conducătorilor săi. [...]
Parlamentul ţării consideră că actul de dizolvare a PNŢ-Maniu a
fost dictat de interesele supreme ale ţării şi că Guvernul , luând
această măsură de apărare a Statului ,a îndeplinit o datorie
constituţională şi legală. [...]>
...Votul Parlamentului
- Mihail Sadoveanu : <Doamnelor şi domnilor deputaţi, consult
Camera dacă nu e cazul , potrivit art. 104 , alin.2 din Regulament ,
să se treacă imediat la votul cu bile > Adunarea aprobă. Se trece
la vot . Sadoveanu citeşte rezultatul votului ;Adunarea a adoptat

moţiunea.
/ 1sept.'47 :Epurarea prof.universitari
-De la 1 sept., prin două decizii succesive de "pensionare din oficiu "
sau "limită de vârstă " ,au fost disponibilizaţi cca 100 prof.univ.
din centrele universitare din Bucureşti,Cluj şi Iaşi Deloc
întâmplător, majoritatea "pensionaţilor" au avut şi o traiectorie politică
,guvernamentală sau diplomatică , înainte de 23 august '44.Printre
cei "pensionaţi " -în fond epuraţi - au fost :
La Bucureşti - D.Arion, CGAntonescu ,Ilie Bădescu, I.Bălteanu,
N.AConstantinescu ,M.Fălcoianu ,T.Gane, D.Gusti , D.IonescuBujor, Al Oteteleşanu ,Enric Otetilişanu ,D.Paulian, David Preda,
Anibal Teodorescu, Saucuic Săveanu ,ş.a.ş.a La Cluj - Vitold
Baroni, Alex.Borza, Balogh Ernest, Boga Ludovic, Silviu
Dragomir , Iuliu Moldoveanu, D.Negrea, Zoe Gheţu, Gh.Giuglea ,
Kiss Geza ,Sabin Oprea, P.Poroţiu ,Traian Pop ,Emil Panaitescu
, Al.Ştefănescu-Goangă ,Titus Vasiliu, Romul Vuia ş.a ş.a La Iaşi
- Al.Boldur,Agricola Cardaş, Valeriu Iordăchescu,Al.Ieşean,
I.Nubert, Mircea Volanschi , ş.aş.a ( Liste publicate în M.O, 4
oct.'47 )
/- Pe 14 sept.Prof.Traian Săvulescu ( ministrul Agriculturii ) ,
P.Constantinescu -Iaşi
( preşed. Uniunii Sindicatelor Profesorilor Universitari ) C.Daicoviciu
, Miron Niculescu şi Tigăneanu ( subsecretari de Stat ) , memmbri
ai Comisiei ministeriale speciale - propun epurarea unor colegi
<care au desfăşurat o activitate profascistă , au avut manifestări
reacţionare notorii în trecut, activităţi pe care le au şi acum de la
înălţimea catedrei > : :Gheorghe Brătianu ,Gheorghe Strat
,V.Gruia , I.Hudiţă , ICPetrescu ,Gh.Leon, Gr.Popa, I.Bordeianu
ş.a , ş.a
/ 21 sept.'47."Ziua Scînteii "
La festivitate, din partea CC al PCR participă Vasile Luca care
trasează sarcinile ziarului :
< judecarea şi condamnarea cât mai repede a conspiratorilor şi
spionilor manişti . >
/ Comitetul Sindicatului Ziariştilor Profesionişti
Sindicatul este format din ziarişti comunişti .Adunarea de alegeri a
noului comitet se face la Teatrul Naţional ( sala Studio ).Din "juriul
de onoare" fac parte Miron Constantinescu, I.Ardeleanu, Titu
Florescu, G.Spina şi I.Mureş.
În noul comitet fac parte Ion Pas, Octav Livezeanu, George

Macovescu, Gheorghe Zaharia, Nicolae Moraru, Gheorghe Dinu,
Silviu Brucan .
/ 6 oct.'47: Sindicatul Corpului Universitar
În prezenţa lui Gheorghe Apostol (preşed. CGM )are loc alegerea
CC al SCU.
Preşedinte- Petre Constantinescu-Iaşi ; membri - Ştefan Nicolau,
Traian Ionaşcu , Florica Mezincescu, Ştefan Milcu, Simion
Iagnov, G.Dumirescu, Lucia Gianu, Vera Iordăchescu, Ilie
Teaciuc, Kreidler, Blum, Gălăţeanu
/ 18 oct.'47.Uniunea Sindicatelor de Scriitori, Artişti şi Ziarişti (
congres II )
[LD: Din unghiul de analiză asumat de noi,dorim să atragem atenţia
asupra pătrunderii ideologiei şi criteriilor de clasă în judecarea
domeniului cultural- artistic.
La congres, "indicaţiile" PCR au fost date de Gh.Apostol şi Nicolae
Moraru. Cât despre intelectualitatea "sindicalizată" sau cea
"reacţionară" , recomandăm consultarea lucrărilor istoricilor şi
criticilor de după 1989 . Vezi la Bibliografie . Aici îi numim doar
:Marcel Breslaşu ( autorul Raportului )Iosif Chişinevschi , Ion Pas,
Zaharia Stancu,George Macovescu ,Ion Călugăru, Alfred
Mendelsohn,Dinu Negreanu,Al.Kiriţescu.]
În deschiderea congresului , Gh.Apostol ( preşed. CGM ) aducea la
cunoştinţa creatorilor că <România are un regim democratic şi
niciodată nu va mai putea fi întoarsă înapoi .>
Nicolae Moraru a abordat de pe poziţii de clasă problema ideologiei
în cultură afirmând că în lume existau <ideologia lumii muncitoare,
cea a socialismului şi ideologia claselor exploatatoare , a
burgheziei exploatatoare , a capitalismului .>
Continuând pe aceeaşi strună, arăta că ajuns în faza
imperialistă,<putrefacţia ideologică > a dus la <descompunerea
formei artistice în arta burgheză contemporană >.
Trecând la exemple din literatura românească interbelică, Moraru a
lansat câteva judecăţi de valoare care, pe atunci, duceau fie la
arestarea autorilor ( dacă erau în ţară ) , fie la interzicerea
operelor ( prin renumitele liste ) : <Nu din întâmplare Mircea Eliade
a cîntat pe legionari în Huliganii .Tot datorită acestei stări , un scriitor
de talia lui Rebreanu s-a rostogolit până la Golanii .Acesta este
rezultatul descompunerii şi intrarea în putrefacţie a clasei
stăpânitoare din România.> Arghezi scrisese o poezie
îndreptată<"împotriva omului > ;compoziţia lui Jora reflecta " aşa-zis
neputinţă a omului > fiind < o mănuşă aruncată clasei muncitoare >

ş.a. , ş.a. .Acestei "descompuneri" a artei burgheze, ideologia clasei
muncitoare a impus "realismul socialist din Uniunea Sovietică şi
noile democraţii "
/ 22 oct.'47: Ziarişti de la "Dreptatea" şi "Liberalul" excluşi din
sindicat
Pentru atitudine "antidemocratică şi antisindicală " au fost excluşi din
s indicatul profesionist.
Deloc întâmplător ,ei sunt redactori la "Dreptatea" sau "Liberalul "
:Şerban Cioculescu , Ilie Păunescu ,Vladimir Streinu , Ion Totu ,
Dan Amedeo Lăzărescu ş.a ş.a
/ 3 dec.'47. Direcţia Generală a Teatrelor
Este numit ca director Aurel Ion Maican .La conferinţa de presă de
la instalare , el anunţă că
Direcţia nu se va mărgini la aprobarea sau respingerea unei piese
de teatru, ci va urmări <felul în care spectacolul este pus în scenă
şi felul în care este interpretat de actori >, iar reorganizarea
Direcţiei urmând să se facă <potrivit principiului centralismului
democratic şi muncii în colectiv.>
/ 20 dec.'47 .Promoţia univ."Ştefan Gheorghiu"
[LD: Se poate constata că majoritatea cadrelor didactice de la
Ştefan Gheorghiu erau comunişti evrei.Sub nici un pretext ,
relevarea acestui aspect să nu fie pusă pe seama manifestării
unui "antisemitism" din partea celor care o remarcă. ]
-20 dec.'47 .Festivitatea de absolvire a "promoţiei'47 " .52 de
studenţi care au urmat < cel mai înalt for de învăţătură marxistleninistă din ţară > devenind apţi să îndeplinească funcţiile
încredinţate de partid.
La festivitate participă corpul profesoral :directorul Barbu
Lăzărescu şi lectorii universitari Alex.Moghioroş, Leonte Răutu,
P.Bodnarenco, Sorin Toma, Mihail Roller, Barbu Zaharescu,
Cristina Luca .Din partea studenţilor, vorbeşte Pavel Ţugui.
La închidere, Iosif Chişinevschi avertizează noii absolvenţi :<să
păziţi ca ochii din cap unitatea partidului.>( Scînteia, 21 dec.'47 )
GUVERN Petru Groza (- III - ) : 30 dec.'47-14 apr.'48
Ion Pas- ministrul Artelor Octav Livezeanu-ministrul Informaţiilor
1948
/ 4 ian.1948 .Reviste : Lupta de clasă , Flacăra ,

Apare seria II-a a rev. "Lupta de clasă " (1948 )
Zaharia Stancu ,"Desculţ" =piatra de hotar a noii literaturi a epocii
socialiste.
La 4 ian.'48 ,apare "Flacăra" ca săptămânal de artă şi cultură al
Uniunii Sindicatelor de Artişti, Scriitori şi Ziarişti .Este condusă
de ideologi comunişti intransigenţi : Nicolae Moraru , Mihai Novicov
,Sergiu Fărcăşan şi Petre Iosif .(Suspendată temporar în 1951, va
reapare în mai 1952 , ca revistă lunară )
/ 27 febr. 1948, Treceri de direcţii de la Min. Informaţiilor la MAI.
Serviciile corpului de presă şi corpul cultural din Direcţia Releţii cu
Străinătatea a Ministerului Informaţiilor au fost trecute la MAI.
GUVERN Petru Groza ( -IV- ) : 15 apr.'48-2 iun.'52
A dispărut din titulatură ministerul " Informaţiilor"
/Octav Livezeanu - ministrul Artelor şi Informaţiilor ( "eliberat" din
funcţie pe 23 mai'49 )
/ Eduard Mezincescu -ministrul Artelor ( din 23 mai'49 )
(pe 23 mai'49 ,a dispărut din titulatura ministerul " Informaţii " )
Comitetul pentru Artă ( din 12 iul.'50 )
Eduard Mezincescu-preşed. Comit.ptru Artă
/ Nicolae Popescu Doreanu - preşed. Comit.ptru Artă ( din 26
sept.'52 )
/ Iunie'48.Rezoluţia Plenarei CC al PCR :lupta de clasă
[LD: La Decretul de înfiinţare a Securităţii ( 30 aug.'48 ) această
instituţie consfinţea "o realitate istorică şi obiectivă "consacrată
de această Plenară . [ Vezi la tabloul PCR şi colaboratorii ]
În perioada de trecere de la capitalism la socialism - hotărâse
Plenara - lupta de clasă se ascute şi , ca o consecinţă a acestei
ascuţiri ,elementele burgheze şi reacţionare vor întrebuinţa orice
mijloace prin care speră să întoarcă înapoi roata istoriei , prin
care speră să-şi recâştige poziţiile pierdute .
/ 1948 (?) : Noul Cod Penal
[ LD: Codul Penal s-a combinat cu articole din Codul de Justiţie
Militară (CJM) ) ,cu Decrete -legi ( nr 16/'49, nr.31 /'49 ,nr.6 /'50,
nr.199 /50 , nr 163 /50 , 61 /'59 ş.a. ), cu Ordine secrete (ale
Guvernului, ale MAI sau ale DGSP din '52, '55, '59 ) Pe baza lor au
fost arestaţi şi condamnaţi sutele de mii de oameni ]
art.25, pct.6 : confiscarea totală a averii personale
art.58-degradarea civică (pierderea drepturilor )
art.121- " crima de acte de teroare şi constituire de bandă în scop

terorist "
art.157 - deţinere ilegală de arme
art.166 -infracţiunea de propagandă contra orânduirii socialiste
art.209 - "crima de uneltire împotriva ordinii sociale" sau "
schimbarea ordinii sociale" ;
art.267(? )-" trecerea frauduloasă a frontierei"
art .325 - "răspândire de publicaţii interzise" ;
art.327 - delictul de "instigare publică".
[ Vezi Genocidul comunist- cronologie, context etape ]
/ 8, 9 iun.'48.Decrete : Academia RPR.
Prin două decrete succesive,Academia îşi pierde independenţa
,devenind "instituţie de stat " Cu această manevră, noua Academie
apare cu o componenţă radical schimbată - 98 de academicieni
fiind omişi. Mulţi dintre ei, vor fi ulterior arestaţi, condamnaţi ,
găsindu-şi sfârşitul în puşcării .
/ 3 nov.'48 .Naţionalizarea întreprinderilor cinematografice
/ 3 nov.'48.Naţionalizarea instit.medico -sanitare şi cinematografice
[ LD:După naţionalizarea "mare" (11 iunie'48 ) cu această nouă
spoliere ,se poate conchide că,, în numai câteva luni , PCR a
reuşit să lichideze proprietatea privată de tip "capitalist" şi
categoria socială reprezentată de ea.]
-Au fost naţionalizate toate cinematografele .
/ 1945-1948 : Listele cărţilor interzise -8.438 titluri ( art.16
Conv.de armist. )
[LD:amărturie personală :studentă la Filologie ( '53-'57 ) , apoi la
Istorie ( '63-'67) ; redactor la "Magazin Istoric "şi cercetător la ISISP
('68-'89 ) , am cunoscut direct şi frustrant etapele traversate de
bibliotecile bucureştene - Biblioteca Academiei, Biblioteca Centrală
de Stat , Biblioteca Facultăţii de Istorie : de la interzicerea totală , la
consultarea cu aprobare a "fondurilor speciale" ( după '66 ), până la
liberalizare ( după '68 ). Un singur exemplu.Pentru licenţa la Istorie (
'67 ) , am avut aprobare să consult Nicolae Iorga ,
"Istoria Românilor " -ultimul volum - într-o cameră specială , sub
acoperiş, în care am fost închisă de bibliotecară , pe dinafară. ]
Interzicerea cărţilor, pe lângă consecinţele nefaste ale
mancurtizării, a constituit un pretext des utilizat pentru arestarea
şi condamnarea posesorilor sau cititorilor acestor cărţi.5 broşuri
au fost editate de Comisia de aplicare a art.16 din Convenţia de
armistiţiu ( 12 sept.'44 ), prin care România se obliga să şteargă din

memoria colectivă "ideologia fascistă ".
Prin această "operaţie" , peste 10 .000 de opere literare şi
ştiinţifice au fost interzise. Listele cuprindeau - pe lângă textele
doctrinare sau propagandistice naţionalist-extremiste ,de adversitate
faţă de URSS şi comunism - scrieri privind istoria şi identitatea
naţională a românilor, atlase cu hărţi privind evoluţia frontierelor,
opere ale scriitorilor români , abecedare şi almanahuri , cărţi cu
caracter religios,lucrări ştiinţifice din varii domenii , opere literare
de avangardă , cărţi în limbi străine .
Această "purificare" - aparent schizofrenică - a avut drept scop să
şteargă din memorie amintirea unei Românii necomuniste şi a
culturii occidentale în care ea fusese integrată .
Comisia de pe lângă Ministerul Informaţiilor a publicat în MO ,listele
( 1-27 ).
Câteva exemple cu atari cărţi :IVBăncilă ,Semnificaţia Ardealului ;
Mihai Eminescu ,România şi panslavismul ; Petre Ispirescu ,
Basmele românilor ;Simion Mehedinţi ,Le pays et le peuple
roumaine ;Ion.I.Nistor, Unirea Bucovinei cu România;Victor
Papacostea ,Un observator prusian în ţările române acum un
veac ;G-I.Brătianu ,La Moldavie et ses frontières historiquies ;
;V.Bianu ,Însemnări din războiul României Mari ş.a,ş.a [Cf.Paul
Caravia, Gândirea interzisă .Scrieri cenzurate
,Ed.Encicloped.,2000 ]
1949
/ 21 ian.'49.Ordinul nr.11.816 al DGSP: <Comandamentul Unic >
[LD Ordin confidenţial transmis de Gh.Pintilie (g-ral lct la Direcţia
Generală a Securităţii Poporului )către lct.col.K.Ambruş (şeful
Securităţii Timişoara )şi mr.Aurel Moiş (şeful Securităţii la
Caransebeş ).Conţinutul Planului Operativ urma a fi prelucrat
ulterior de g-ral Ion Bejenaru (comandantul zonei IV-Timişoara )
Ordinul a fost transmis către toate unităţile teritoriale ale
Securităţii .Pe baza lui s-au alcătuit "Comandamentele
Unice"Documentul este o dovadă explicită şi argumentată a
legăturilor întreţesute între structurile de putere ale regimului :
Partid -Securitate - Justiţie -Armată.
[ Vezi la tabloul Genocidul comunist- cronologie, context, etape ]
< Direcţiunea generală a securităţii poporului.
Cabinet.Nr.11.816/21 ian.1949.[...]
< Vă facem cunoscut că începând cu ziua de 22 ian.1949, se
formează în oraşul Caransebeş un Comandament Unic.În faţa
acestul Comandament Unic ,se pun o serie de sarcini ,pe care D-

ta Tov.Ambruş le cunoşti de când s-a discutat la Bucureşti, sarcini
ce revin atât trupelor Jandarmeriei MAI cât şi organelor de
securitate.>[...]
Tovarăşul General Bejenaru ,Comandantul zonei, va aduce un
plan de acţiune ,pe care va trebui să-l prelucraţi împreună.>[.....]
<Comandamentul Unic este organul care conduce întreaga
operaţiune de pe teritoriul fixat
Nici o operaţiune nu va putea fi luată , atât de organele de
securitate cât şi de celelalte organe, fără să ştie una de cealaltă,
atât în ce priveşte operaţiunile pentru prinderea bandelor teroriste,
cât şi celor de evacuare a chiaburilor , a deblocaţilor ,a elemntelor
suspecte etc.>
< În ceea ce priveşte evacuarea elementelor amintite mai sus,
se vor întocmi dinainte liste de cei propuşi pentru evacuare ,pe
care o veţi consulta de comun acord, mai ales în această
problemă, cu secretariatul judeţenei PMR, care vă va putea da un
ajutor preţios.>
<În ceea ce priveşte colaborarea dintre organele componente ale
Comandamentului Unic, aceasta trebuie să fie cât mai strânsă, o
înţelegere cât mai deplină , pentru ca nu cumva să se execute
operaţiuni grăbite, care să dea greş sau să producă în sânul
populaţiei agitaţii contra organelor ce execută aceste operaţiuni
,datorită acestor lipsuri.>[.....]
< Pentru aceasta trebuie să aveţi grijă de a ţine legătura
permanentă cât mai strânsă cu secretarul judeţean PMR ,în aceste
probleme şi mai ales în problema de evacuare ,amintită mai
sus.Partidul vă poate ajuta deopotrivă atât pe voi cât şi pe
celelalte organe.>
<De felul cum vă veţi îndeplini sarcinile trasate depinde rezultatul
operaţiunilor ,iar reuşita lor nu va avea decât să ridice prestigiul
Securităţii ,bastionul înaintat ,apărătorul libertăţilor clasei
muncitoare din RPR, care luptă pentru făurirea cu un ceas mai
devreme a societăţii socialiste.> General Locotenent de
securitate, Pintilie Gh.>
/ 25 -27 mart.'49.Uniunea Scriitorilor
Prin comasarea Societăţii Scriitorilor Români cu Societatea Autorilor
Dramatici şi Uniunea Scriitorilor Maghiari din România, se creează
Uniunea Scriitorilor din RPR.
Preşed.executiv-Zaharia Stancu Preşedinte de onoare-Mihail
Sadoveanu (care a plătit "tributul" de obedienţă scriind romanul de
propagandă "Mitrea Cocor " ).

/23 mai'49.Decrete :DGPS,Agerpres, DGRR
Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor ( organ de cenzură
);Agerpres ( Agenţia Română de Presă ) şi Direcţia Generală a
Radioficării şi Radiodifuziunii .
În toate instituţiile - fabrici, gări, spitale,cămine culturale, uliţe şi în
locuinţe - sunt transmise prin "difuzoare" programe de educaţie
comunistă.
/ 25 mai '49.H.C.M. : Canalul Dunăre-Marea Neagră
[ LD: Hotărârea prevedea construirea unui canal de 70 km.,
traversând Dobrogea, conceput de comunişti ca <un mormânt al
burgheziei româneşti > , deoarece 80 % din mâna de lucru
trebuia asigurată prin munca forţată a deţinuţilor politici .S-au
ţinut de cuvânt ! Canalul a devenit mormânt pentru mii de oameni
care şi-au găsit sfârşitul acolo, în cei 4 ani de funcţionare. În iulie
1953, şantierele s-au închis , după ce ,pentrua-şi ascunde eşecul,
în sept.'52 au fost declanşate cîteva procese de sabotaj, soldate
cu condamnări la moarte şi execuţii. [Vezi Genocidul comunist cronologie, context, etape ]
/ Dec.'49.Canalul Dunărea Marea Neagră : mormântul prigoniţilor
[LD: În viziunea PCR , Canalul trebuia să constituie < mormântul
burgheziei româneşti > Noi îl considerăm mormântul prigoniţilor
de urgia comunistă. Proiectul a demarat la sfârşitul anului'49 şi
va căpăta consistenţă juridică , organizare administrativă ,
populare cu <duşmani -sclavi >, în primele luni ale anului '50 şi în
anii ce au urmat. De bolnavi, de morminte n-au avut nici o grijă ,
dimpotrivă, urmele trebuiau să dispară : şanţurile , gropile,
taluzele au înghiţit cadavrele. O dovadă că acest procedeu a fost
deliberat aplicat , este faptul că "sintezele " , "rapoartele" de uz
intern ale Consiliului Securităţii Statului ( 1953,1955,1958 ), făcute
pentru conducerea PCR, erau făcute numai pe baza evidenţelor de
la ieşirea din detenţie , nu pe baza listelor de la intenare .Zecile de
mii de liste , au dispărut .] [ Vezi Cicerone Ioaniţoiu,
Dicţionare,volumele sau www.procesulcomunismului.com. ]
O sintetică şi adecvată concluzie privind Canalul Dunărea-Marea
Neagră, o datorăm lui Romulus Rusan : <Procedura copiată după
originalul NKVD ...>[Vezi Genocidul comunist/ cronologie,
context, etape ]
/ 21 oct.'49 : Înfiinţarea Uniunii Compozitorilor
/ dec.'49.BILANŢ: Realizări cultural-artistice

-Primul film al stud.Bucureşti :"Răsună Valea"(dec.'49 ),dedicat
brigăzilor de la Bumbeşti-Livezeni -primul film oglindind realităţile
socialiste
-Se înfiinţează :.Muzeu de Artă al RPR ;Instit de istorie şi filologie
(din 1963-"Xenopol")
-Sadoveanu :Mitrea Cocor; Dan Deşliu :Lazăr de la Rusca
-Decret ptr înfiinţarea "Premiului de Stat"(dec.'49 )şi a titlului de
"laureat" ( dec.'49 )
1950
/Ian.50 .HCM / MAI - Decret342 / Ordine / Ordonanţe : pedepsele
administrative
[LD: Pe baza acestei Hotărâri de Guvern, , Ministerul de Interne a
emis Decretul şi mai multe Ordonanţe ( cu o procedură copiată
după un "model" NKVD ) pe baza cărora urmau să fie arestaţi cei
ce <primejduiesc sau încearcă să primejduiască regimul de
democraţie populară şi construirea socialismului sau care
defăimează puterea de stat şi organele sale, dacă faptele lor nu
constituie infracţiuni >
Cei presupuşi <duşman> " ce nu intrau sub incidenţa infracţiunilor
prevăzute în Codul Penal şi nu puteau fi judecaţi şi condamnaţi ,din
lipsă de probe, să fie arestaţi pe baza acestui HCM. :Extrăgându-şi
legitimitatea din HCM-ul din 3 ianuarie, Decretul şi Ordinele
următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative "
,oameni închişi fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre "
întocmite de organele puterii .
/ 1 martie 1950- Închiderea Oficiilor de presă şi a bibliotecilor de la
ambasadele occidentale.
-1 martie 1950, Ana Pauker ia hotărârea înîn Biroul Politic.
-Gheorghiu-Dej cere ca , pe lângă închidere, Ministerul de Interne să ia
măsuri ca toţi cetăţenii români care frecventau aceste obiective să fie
trimişi în lagăre de muncă.
/ 3 martie 1950, Ordinul 100 al M.I., semnat de Pantiuşa Bodnarenco
cerea ca toţi cetăţenii români care întreţin legături cu legaţiile
imperialiste, care au frecventat sau frecventează bibliotecile, concertele
şi manifestările propagandistice, sau întreţineau relaţii cu funcţionarii
ambasadelor imperialiste, să fie trimişi în lagăre de muncă forţată.
( Vezi T- Diplomaţie-victime; T-Cultură-victime ş.a.)
- Pentru arestarea rudelor demnitarilor a urmat un Ordin din

aprilie 1952 .
- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut
condamnări "uşoare" , a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform
căreia ,cel eliberat urma să facă a doua condamnare , ca
pedeapsă administrativă )
[Vezi tablourile ,pe categorii de victime ]
Soarta a zeci de mii de oameni s-a hotărât pe linie administrativbirocratică .
Direcţia Canalului Dunăre-Marea Neagră cerea Direcţiei de
Anchete a Securităţii, un anumit număr de braţe de muncă
(necesarul zilnic ar fi fost de 40- 60.000 de salahori ).
Direcţia de Anchete o defalca numeric şi o dirija organelor
regionale ca pe o "normă de arestaţi " Subordonaţii întocmeau
şi transmiteau liste cu "contrarevoluţionari " [ CR ], reacţionari",
"paraziţi " , "duşmanii poporului " .
O Comisie de 7 generali şi colonei aproba lista, fixând durata
pedepsei ( între 12- 60 de luni ) .Apoi se proceda la arestări.
Dacă acţiunea depăşea necesarul la Canal, arestaţii erau trimişi pe
alte şantiere , munci agricole, mine ş.a
HCM-ul ,Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de
mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi fără mandat şi
fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele
Securităţii .
- Pentru arestarea rudelor demnitarilor a urmat un Ordin în
aprilie 1952 .
- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut
condamnări "uşoare" , a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform
căreia ,cel eliberat urma să facă a doua condamnare , ca
pedeapsă administrativă.
/ 5/6 mai'50. Arestarea lotului de demnitari *
[ Atenţie LD : Sintetizează şi completează „Memorialul Sighet”.
[LD: Pentru arestarea miniştrilor din perioada 1918 -1947
(cf.Deceretul nr.6 /14 ian.1950, primind ca nume de cod secret
titulatura „ Dunărea” )
38 de echipe speciale au acţionat concomitent , de la ora 0,5 ,
arestând peste 80 demnitari.
Această noapte de lichidare a elitelor politice , de mare amploare ,
trebuie studiată pentru a se putea stabili a cui a fost iniţiativa , cum a
fost pregătită, cine a executat-o , care au fost măsurile post-arestare .
[ Vezi pe larg prestigiosul Memorial Sighet ]
[Vezi tablourile Demnitari – victime]]
- Pe baza listelor întocmite de MAI ( care ,în 1951, vor fi transformate

în "decizii administrative" ) arestaţii au fost duşi la penitenciarul
Sighet , denumit "colonia de muncă Dunărea "
din care, în prealabil, deţinuţii de drept comun aflaţi acolo au fost
mutaţi în altă închisoare.
Comandantul penitenciarului a fost numit Vasile Ciolpan, un tăietor de
lemne analfabet, executant orbeşte al ordinelor primite.
Cu loturile ulterioare de demnitari - 25 clerici greco-catolici (1950 ),
fruntaşi PNŢ ( 1951 )- numărul celor închişi s-a ridicat la 200.
Mulţi din cei închişi ( 25% ) şi-au găsit sfârşitul în această temniţă
Fiind aruncaţi în gropile comune din „Cimitirul Săracilor”printre ei: Iuliu Maniu, Alexandru Lapedatu, Mihail Manoilescu,
Gheorghe Brătianu ş.a.
În 1955 penitenciarul a fost dezafectat iar supravieţuitorii transferaţi la
alte închisori.
-----------------------------* În istoriografia comunistă,inclusiv în "dicţionarele cronologice " ,
legile, decretele şi ordinele represive lipsesc. Asemenea date vor fi
căutate zadarnic în Istoria în date a României .
/ Sept.'50.Bucureşti."Mihai Eminescu" - şcoală pentru literatură şi
critică literară .
Şcoala este organizată după modelul similar sovietic .
/ Oct. -dec.'50.Procese ale rezistenţei anticomuniste
- 25.oct.Galaţi.Tribunalul Militar are pe rol procesul unui lot de 64
persoane- "grupul Paragină-Timaru " .
-1 dec. '50.Cluj.Tribunalul Militar dă sentinţa în procesul grupului de
partizani conduşi de Diamandi Ionescu . [ Vezi tabloul Militarivictime ]
1951
/ 1 febr.'51 :Decret :Arhivele Statului la Ministerul de Interne
Sunt luate din subordinea Ministerului Învăţământului
/ Primăvara? '51.Televiziunea Română .
Primele emisiuni.La ştiri - Sanda Ţăranu, Ioana Măgură ş.a.
/ Direcţia Generală a Serviciului Muncii ( DGSP )
Direcţia se ocupa de de recrutare a tinerilor care , datorită origine "
nesănătoasă"
- burghezi, chiaburi , fii de deţinuţi politici , sau cu rude în

străinătate - ce nu aveau voie să poarte arme Pentru că Tratatul de pace limitase plafonul de militari, "în termen " ,
tinerii din "prisosul de contingent " erau încorporaţi în "armata
cenuşie " şi să presteze muncă "în interes public "
Prin acest sistem de muncă forţată , au trecut , până în 1960,
peste 520.00 de tineri .
1952
/ Şcoala de Literatură şi Critică Literară "Mihai Eminescu"
Instituţie creată sub egida Uniunii Scriitorilor având ca menire
îndoctrinarea şi controlul viitorilor scriitori.Ea a fost absorbită din
1956,de Facultatea de Limba şi Literatura Română .
1953
GUVERN Gheorghiu-Dej: 28 ian.'53-19 mart.'57
- Nicolae Popescu Doreanu - preşed. Comit.ptru Artă ( până pe 30
nov.'53 )
- Ilie Murgulescu - ministrul Învăţământului Superior ( din 6 oct.'53,
al ministerului reunit )
- Nicolae Bellu- ministru Ciematografiei ( până pe 30 nov.'53 )
- Pe 30 nov.'53, ia fiinţă Ministerul Culturii care reuneşte: Comit.ptru
Artă, Comit.ptru Cinematografie, Comit.ptru Radio, Comit.ptru
Aşezămintele Culturale, Direcţia Generală a Editurilor, Industria
Poligrafică şi a Difuzării Presei ( de pe lângă Cosil.de Min. )
- Constanţa Crăciun -ministrul Culturii ( din 30 nov.'53 )
- Ilie Murgulescu ,urmat de Miron Constantinescu - Învăţământ (
din 24 nov.'56 )
/ Martie '53.Moartea lui I.V.Stalin ; Hrusciov -conducător PCUS .
-La Bucureşti, zi de doliu naţional ; depuneri de coroane de flori la
statuia lui IVStalin din Herăstrău ; o delegaţie PCR, în frunte cu
Gheorghiu Dej participă la funeraliile de la Mosacova.
- Abia la Congresul XX al PCUS -febr.1956 - într-un Raport
secret,va fi criticat "stalinismul" .*
În România, Dej s-a folosit de "destalinizare", pentru a elimina din
conducerea PMR rivalii politici. *
---------------------------------------* [ LD: După moartea lui Stalin ( 1953 ) şi condamnarea
stalinismului în URSS( 1956 )
ar fi existat şi un Decret de graţiere pentru <manifestări

antistaliniste > care nu mai erau considerate <crime împotriva
umanităţii > şi cei ce fuseseră condamnaţi pentru atari manifestări ,
ar fi fost graţiaţi .Criticul literar Alex.Ştefănescu vorbeşte despre
aceste graţieri ca fiind rezultatul unei înţelegeri de la Geneva.
Printre cei eliberţi atunci - afirmă el - a fost şi Ovidiu Papadima .]
/ 31 aug.'53.HCM:reforma ortografică a limbii române
[ LD: reformă având ca motivaţie înlăturarea "exceselor latiniste"
şi ca mobil real, apropierea de "substratul slav" .Ar fi fost de râs o
astfel de reformă - incultă, artificială,inutilă-dacă n-ar fi relevat
până unde mergea slugărnicia faţă de ocupantul slav ]
Înlocuirea lui " â" cu "î " , inclusiv în numele ţării - " Romînia "( se
va reveni la România abia în 1963 ) ; "sînt ", nu "sunt " ş.a ş.a
/ 30 nov.'53.Ministerul Culturii -reorganizare
Ministrul Culturii - Constanţa Crăciun
Se înfiinţează Ministerul Culturii , având în subordine :Comit.ptru
Artă / Comit.ptr.Cinematografie / Comit.ptr Radio / Comit.ptr
Aşezămintele Culturale / Direcţia Generală a Editurilor,Industriilor
Poligrafice şi a Difuzării Cărţii ( de pe lângă Consil.de Min. )
1954
[ LD: este primul an după sfârşitul "erei staliniste" şi începutul
"dezgheţului hrusciovist " în URSS. Vagi "unde de dezgheţ" ar fi
trebuit să se propage şi în RPR, în conduita PRM.
Paradoxal ,în România ,"stalinismul " se menţine , cunoscând noi
forme şi episoade de represiune. ]
/ 18 martie 1954."Gazeta Literară"
Organ săptămânal al Uniunii Scriitorilor din RPR .Redactor-şefZaharia Stancu .
/ febr.'54 .Decretul 62 / Art.193 Cod Penal / :activitatea contra clasei
muncitoare
[ LD:Pe baza acestui articol din Codul Penal ,au fost judecaţi şi
condamnaţi în anii 1955-'56 foştii angajaţi ai Poliţiei Siguranţei şi
Serviciului Secret de Informaţii , arestaţii din anii 1948-'50
;Decretul a avut un caracter secret , nefigurând nici într-o ediţie a
Codului Penal ,instituind o normă de drept penal cu caracter
retroactiv.]
Art.193 (indice 1 ),avea următorul conţinut :<Activitatea intensă
contra clasei muncitoare sau a mişcării revoluţionare desfăşurată
într-un post de răspundere în aparatul de stat sau într-un serviciu

secret ,pe timpul regimului burghezo-moşieresc ,se pedepseşte
cu detenţie grea pe viaţă şi confiscarea totală a averii .
Dacă fapta prevăzută în aliniatul precedent a fost săvârşită într-un alt
post decât unul de conducere , pedeapsa va fi detenţiune grea de
la 5 la 25 ani şi confiscarea totală ori parţială a averii .>
/ Decretul ? /Art.194 Cod Penal :trădarea de patrie
Cu acest art. a fost condamnat şi Dinu Pillat cu I.Mitucă , pentru
Memoriu privind deţinuţii politici (transmis în străinătate.)
1955
/ 12 febr.'55.Bucureşti."Muzeul VILenin- IVStalin "
/30 iunie'55. Decretul 421 :primele graţieri
[LD:După moartea lui Stalin ( 1953 ) şi condamnarea stalinismului în
URSS, manifestările antistaliniste nu mai erau considerate "crime
împotriva umanităţii "şi cei ce fuseseră condamnaţi pentru atari
manifestări , au fost "graţiaţi " ]
Prezidiul MAN a emis Decretul nr 421 prin care au fost graţiaţi cei
cu condamnări până la 10 ani , în baza Legilor nr.312 /
'45,nr.291/'47şi a Decretului nr.207/'48 .
A prevăzut graţierea celor cu pedepse mai mari de 10 ani , dacă
au participat la războiul antihitlerist .Nu beneficiau de graţiere,însă ,
membrii guvernelor "fasciste" , din perioada sept'40 -23 august'44.
1956
/ 14-25 febr.'56.Congresul XX al PCUS
Nichita Hrusciov a prezentat "Raportul secret" în care erau
demascate cultul personalităţii lui Stalin şi atrocităţile ordonate
de el.*
---------------------------------------* În România, după moartea lui Stalin ( '53 ) şi condamnarea
stalinismului în URSS( '56 )
Dej s-a folosit de "destalinizare", pentru a elimina din
conducerea PMR rivalii politici.
Ar fi existat şi un Decret de graţiere pentru "manifestări
antistaliniste " care nu mai erau
considerate <crime împotriva umanităţii > şi cei ce fuseseră
condamnaţi pentru atari manifestări , ar fi fost graţiaţi .
[ Criticul literar Alex.Ştefănescu vorbeşte despre aceste graţieri ca
fiind rezultatul unei înţelegeri de la Geneva. Printre cei eliberaţi
atunci - afirmă el -fiind şi Ovidiu Papadima .]

/ 3-12 apr.'56.PMR respinge "autocritica" în spirit hrusciovist
În Biroul Politic al PMR au loc confruntări fără precedent.Iosif
Chişinevschi şi Miron Constantinescu - vizându-l pe Gheorghe
Gheorghiu Dej -cer asumarea unei "autocritici" privind "cultul
personalităţii " şi de către PMR Cererea lor a fost respinsă de
ceilalţi membri ai B.P*
-----------------------------------* În partid , se fac auzite voci care cereau aceeaşi "autocritică
".Scriitorul Alexandru Jar a fost
exclus din Uniunea Scriitorilor pentru că, într-o şedinţă a activului
de partid din "raionul Stalin" -Bucureşti ,criticase conducerea PMR, în
spiritul congresului PCUS.
/ 12 iun.'56.Moscova."Restituirea" tezaurului României ( 1918 )
[ LD: motivarea făcută de guvernul sovietic la restituirea parţială a
tezaurului sechestrat , a fost că , în mod < legitim>, parte din tezaur
a fost cheltuit de PCR în perioada când regimul <burghezomoşieresc >( 1918-1944 ) a persecutat partidul, silit să activeze în
ilegalitate . ]
[ Vezi la Bibliografie şi tabloul Cultura- victimă ]
-În delegaţia care a preluat tezaurul a fost şi poetul Tudor Arghezi
( proaspăt "reabilitat " )
/ 18-23 iunie1956.Congresul Scriitorilor
[LD:pentru cei interesaţi, recomand Alex.Ştefănescu ,paragrafele cu
titluri sugestive din a sa Istorie a literaturii : Limbajul
intelectualului , limbajul brutei ; Folclorul şi poliţia politică
;Literatură scrisă la comandă; Realismul socialist -tehnologie de
import ; Chemarea la ordine a scriitorilor consacraţi ;Congrese,
conferinţe , plenare; Falsificarea literaturii clasicilor ;Falsificarea
folclorului ; Arta supravieţuirii literare" ş.a ş.a ]
- La acel congres , Mesajul CC al PMR conţinea instrucţiuni
riguroase pentru scriitori :
<Cetăţean al patriei sale socialiste ,purtător al ideilor înaintate ale
timpului său ,scriitorul este părtaş activ la marea luptă pentru
triumful ideologiei clasei muncitoare .La unii scriitori se manifestă
confuzii ideologice alimentate de existenţa în ţara noastră a
rămăşiţelor claselor exploatatoare , cât şi de influenţe ale
ideologiei claselor exploatatoare din afară.[....] scriitorii trebuie să
combată cu maximă hotărâre tendinţele de liberalism faţă de
naţionalism , faţă de recidivele de decandetism şi apolitism. Este

necesară o mai intensă muncă de însuşire şi aprofundare de către
scriitori şi critici a învăţăturii marxist-leniniste şi în special a teoriei
marxist leniniste a cunoaşterii > ş.a.m.d ,ş.a.m.d.
- Ca răspuns , preşed.de onoare al USR , Mihail Sadoveanu , cerea
scriitorilor să dea dovadă de < sinceritate , credinţă şi devotament
în lupta la care sunt chemaţi să participe >deoarece
< Scriitorilor de astăzi le sunt deschise în chip firesc situaţii
importante de munci de răspundere potrivite cu însuşirile lor , la
Academie, la Marea Adunare Naţională , în ministere....>*
-------------------------------------------* LD:Câteva remarci pe care le consider absolut necesare :
1.Sadoveanu rostea aceste îndemnuri,în vreme ce mulţi din foştii
lui confraţi scriitori zăceau în temniţele comuniste.
2. Sadoveanu nu figurase pe lista demnitarilor arestaţi în
noaptea de 5 / 6 mai 1950, deşi fusese preşedintele Senatului în
legislatura şi guvernarea Iorga-Argetoianu(1931-'32 .
şi aderase şi la regimul FRN - Carol al II-lea ( 1938-'40 )
3.Din păcate," meteahna funcţiilor "a motivat deseori conduita unor
intelectuali , şi Sadoveanu este , din acest p.d.v., emblematic.
/23 oct.-4 nov.'56 Revoluţia anticomunistă din Ungaria
Înăbuşită sângeros de către Armata Roşie .
Instalarea regimului Ianos Kadar
/ 27-29 dec.'56.Plenara CC al PMR : consecinţele revoluţiei maghiare
În Plenară, PCR au dezbătut consecinţele revoluţiei maghiare în
rândul studenţilor, intelectualilor şi membrilor de partid.
1957
/ 12 febr.'57.HCM: Instituirea domiciliului obligatoriu
Pentru cei care <prin fapte sau manifestări încearcă să
primejduiască regimul de democraţie populară >
/ 16 mart.'57.Paris.Moare Constantin Brâncuşi
Regimul de la Bucureşti refuză să accepte oferta testamentară a
sculptorului ,considerându-l <retrograd>, <cosmopolit> ,<
neavând nimic cu tradiţiile progresiste > .
GUVERN Chivu Stoica : 20 mart.1957-20 mart.'61
- Miron Constantinescu - Învăţământ şi Cultură
-Athanase Joja-Învăţământ şi Cultură ( din 15 iul.'57, în locul lui

Miron Constantinescu )
- Ilie Murgulescu Învăţământi şi Cultur ( din 16 ian.'60 , în locul lui
Atanase Joja ) )
1958
/ 4 mai.'58.Leonte Răutu: Principiile de educaţie a scriitorilor şi
artiştilor
În şedinţa Secţiei de Agitaţie şi Propagandă a CCal PMR, Leonte
Răutu prezintă principiile care trebuiau să stea la baza <luptei
împotriva ideologiei burgheze >
/ 4 aug.'58.Arestarea intelectualilor grupului de reflecţie "Rugul
aprins "
16 intelectuali arestaţi, judecaţi şi închişi la Aiud.
Conducătorul grupului de reflecţie- călugărul Daniel ( Sandu
Tudor ) - va fi condamnat la 25 ani muncă silnică şi va muri în
închisoarea Aiud ( apr.'1963 ) .
Poetul Vasile Voiculescu,condamnat la 8 ani , va muri în scurt timp
după eliberare.
/ 14 dec.'58. ( ? ) Arestarea şi judecarea lotului "Noica - Pillat "
/ Apariţii editoriale :
- Vasile Malinschi, Marxism leninismul şi problema agrară ;
-Eugen Jebeleanu, Surâsul Hiroşimei
- Titus Popovici, Setea ;
- Zaharia Stancu, Rădăcinile sunt amare ;
-Tudor Arghezi, Lume veche , lume nouă
. George Călinescu, Nicolae Filimon
1959
/ Apariţii editoriale :
- -Eugen Barbu, Şoseaua Nordului -;
- Marin Preda, Îndrăzneala ;
- Fănuş Neagu, Ningea în Bărăgan
- Dumitru Micu, Romanul românesc contemporan 1960
/ Febr.'60.Petru Dumitriu -refugiat în Franţa
După ani de colaborare şi susţinere manifestă a politicii PMR elogierea represiunii contra partizanilor , contra ţăranilor

răsculaţi şi a muncii forţate la Canal - scriitorul s-a refugiat în
Franţa .
/1 martie ' 60.Sentinţa în procesul Noica-Pillat
...Procesul a început la 11 dec.1958 - arestarea lui Noica - fiind
treptat lărgit cu "intelectualii din Muntenia" şi "moşierii din
Muntenia" ( aflaţi cu domiciliu obligator la Câmpulung -Argeş )
În timpul anchetei au fost interogate peste 300 de persoane ,dintre
ele, 23 au fost puse sub acuzaţie şi condamnate , iar 32 au fost
folosite ca martori ai acuzării.
Printre ei, 11 oameni de cultură ( scriitori,ziarişti, cercetători )
Sentinţa nr. 24 / 1 martie 1960 :
1)Noica Constantin - 25 m.s. 2) Pillat Constantin -25 m.s.3)
Lăzărescu Constantin -16 m.s.,
4) Florian Gheorghe -16 m.s. 5)Acterian Arşavir -18 m.s. 6) Ranetti
Constantin -15 m.s.,
7)Radian Nicolae -4 m.s. , 8) Vlad Aurelian -7 m.s., 9) Răileanu
C.Constantin -9 ani închis.,
10 ) Iordache S.Nicolae [Vladimir Streinu ] -7 ani ,11) Mitucă
Gh.Ion - 20 m.s.,
12)Vidraşcu Emanoil -8 ani închis., 13) Acterian Sadova Maria-8 ani
temniţă grea ,
14 )Paleologu Alexandru -14 m.s. ,15) Steinhardt Nicu Aurelian 12 m.s.,
16)Strelisker Beatrice -8 m.s. , 17)Enescu Teodor -7
închis.corecţională
18) Niculescu Remus -7 ani închis.corecţ ., 19 ) Noica P.Iacob - 13
m.s.,
20 ) Algeorge Sergiu -7 ani închis.corecţ.,21)Teodoreanu
Alexandru[Păstorel] -6 ani închis
22) Ionescu Anca- 6 ani ,23)Mironescu Sanda Simina -6 ani
închis.corecţională
La toţi s-a prevăzut şi confiscarea totală a averii personale .
[Vezi la Tablourile socio-profesion ale -cazurile ]
/ 21 apr.'60. Statuia V.I.Lenin în faţa Casei Scânteii
[ LD : statuia va fi demontată în 1990, în timpul manifestaţiilor
anticomuniste ]
/13 oct.'60 .Instrucţiunile nr.346 ale Ministerului Înv.şi Culturii
Fondul de Stat al Cărţii , prin care s-au stabilit Fondurile
"D"[documentare] şi
"S"[special ] la care au avut acces , cu aprobare specială , unii

cercetători .
/ Dec.'60.Scriitorul Vintilă Horia , şantajat la Paris.
Premiat de Academia " Goncourt" pentru romanul " Dumnezeu s-a
născut în exil " scriitorul român în exil , este silit să renunţe la
premiu după "intervenţia" guvernului de la Bucureşti şi
"demascarea " presei comuniste franceze, ca scriitor " fascist"
/ Apariţii editoriale:
--Istoria Românie , vol I ( celelate volume , II-IV , vor apare în anii
'62-'64 )
-George Călinescu, Scrinul negru
- Mihail Sadoveanu, Mărturisiri
- Ovid Crohmălniceanu, Tudor Arghezi
. Ştefan Bănulescu, Drum în câmpie
1961
/6 mai'61.Cluj.Moare Lucian Blaga
Interzis să publice încă din 1947, marele filozof se stinge din viaţă .
GUVERN Ion Gh.Maurer ( -I- ) : 21 mart.'61-17 mart.'65
Ultim guvern al "epocii Dej "
Ilie Murgulescu- ministrul Învăţământului şi Culturii
- Pe 9 iunie '62, reorganizarea ( despărţire ) ministerului
Constanţa Crăciun- preşed.Comit.de Stat pentru Cultură şi Artă
Ilie Murgulescu- ministru Învăţământului
1962
...Nichifor Crainc ne-a transmis
propria-i mărturie despre "întoarcerea din infern " a scriitorilor .Prin
1962,redactor la "Glasul Patriei " ( revistă întemeiată de George
Ivaşcu-el însăşi fost deţinut - , editată de Ministerul de Interne
,destinată emigraţiei şi exilului românesc, scrisă "aproape în
exclusivitate " de foşti deţinuţi politici sau de scriitori cu interdicţie
de publicare în presa curentă ),afirmă că redacţia arăta ca o "curte de
anchetă " :
<Aceştia lepădaseră - la ordin - hainele vărgate şi trecuseră la
ţinută civilă , la costumele din garderoba antebelică de care mai
dispuneau .Ei încercau să-şi revină , să se destindă după regimul
de carceră , să respire , să fumeze, să recapete uzul condeiului.
Aproape toţi se cunoşteau între ei deşi aparţineau unor generaţii
diferite sau făcuseră închisori diferite, aproape toţi , în chip spontan ,

cu impulsul primului pas "liber" , au încercat să participe la crearea
unei atmosfere de colegialitate sau de salon literar .[...]Se regăseau
astfel împreună istoricul Constantin C.Giurescu şi poetul Ioan
Vinea , Henriett Yvone Stahl şi Păstorel Teodoreanu , Şerban
Cioculescu şi Radu Gyr , istoricul PPPanaitescu şi publicistul
Romulus Dianu , Vladimir Streinu şi Neagu Rădulescu , ziarişti ca
Mircea Grigorescu ,Alexandru Hodoş sau Petre Ghiaţă , oameni
politici ca Gheorghe Tătărăscu sau Radu Budişteanu ,sau filozofi
ca Athanase Joja şi Constantin Noica > (Cf.Nedic Lemnaru
,Prefaţă la Nichifor Crainic, Zile albe, Zile negre .Memorii,
ed.Gândirea, Bucureşti, 1991 ).
/1963 .Primele graţieri
1964
...Tratate bilaterale;Ambasade române ;vizite diplomatice.
...Promoţia literară "1964 ":
Marin Sorescu ( Singur printre poeţi );Ana Blandiana ( Persoana întâi
plural );Adrian Păunescu ( Ultrasentimente ); Afirmarea tinerilor
:Nichita Stănescu , Fănuş Neagu,Ion Gheorghe .
[Vezi tabelele cu scriitorii şi poeţi aflaţi încă în puşcării ]
/3 mart.'64.Centrul naţional PEN (asoc.internaţ a scriitorilor )
[LD : Scriitori şi poeţi aflaţi încă în puşcării dar şi cu cei
eliberaţi,integraţi noii ordini ]
/ 15( sau 24 ) apr.1964.Decretul 411 : graţieri]
LD : Spre sfârşitul anilor de teroare, în închisorile regimului
concentraţionar se aflau câteva sute de scriitori . Academia Română,
Uniunea Scriitorilor, Asociaţiile ziariştilor,Institutele de cercetări,
Universităţile, Biserica, ş.a ş.a ar trebui să-şi întocmească "liste cu
martiri ai scrisului " , nelăsând această datorie numai pe seama
istoricilor ,a fundaţiilor sau memorialiştilor .Ar fi o recuperare a
trecutului , un avertisment pentru prezent, o lecţie pentru viitor.
...Petre Pandrea: "Uniunea Scriitorilor" de la Aiud.
La 4 ian 1964, Petre Pandrea întocmea o asemenea listă cu 44 de
scriitori şi publicişti întemniţaţi la Aiud ,intitulând-o cu umor negru
"Uniunea Scriitorilor de la Aiud "
Ion Petrovici, Traian Brăileanu , Gane (+ ),Radu Gyir, Titus
Cristureanu , dr.Sandu Liebkich , Anton Dimitriu , George Manu
(+ ),Sandu Tudor, Paul Sterian, Tudor Popescu , Dumitru

Stăniloaie, Dumitrescu-Borşa, Ioan Victor Vojen, Luca
Dimitrescu ,Cristofor Dancu , Fane Vlădoianu , Patre Pandrea,
Petre Ţuţea, Ion Gheorghiţă , Dorin Hasnaş , Cuza Marinescu ,
Popescu-Prundeni , Romulus Şeişanu , Romulus Dianu , Sergiu
Dan, Isac Peltz, dr.Ilie Rădulescu , Ion Dimitrescu , Arşavir
Acterian , Valeriu Ananaia, Nicolae Pătraşcu , Roman Braga,
dr.Vasile Voiculescu , Al.Mironescu , Gabriel Bălănescu , Ion
Manta (Cluj ) , Zaharia Boilă , Nedelescu , dr.Ilie Niculescu , Ion
Caraion, Ernest Barnea, Radu Budişteanu , Nichifor Crainic.(
Cf.Alex.Ştefănescu , op.cit. ).
1965
GUVERN Ion Gh.Maurer ( -II-) : 18 mart.'65-20 aug.'65
-Constanţa Crăciun - preşed. Comit. de Stat ptru Cultură şi Artă
- Ştefan Bălan-ministru Învăţământului
/19 mart'65. Moartea lui Gh.Gheorghiu Dej
"EPOCA CEAUŞESCU "
/ 22 mart.'65.Şedinţă comună : CC al PMR, Consiliul de Stat, Guvern
.
- Se adoptă Hotărârea cu privire la eternizarea memoriei lui
Gheorghe Gheorghiu Dej.
[ LD: în stil sovietic,la Plenara din aprilie '68 a CC al PCR va
denunţa public greşelile şi încălcările grave ale"legalităţii
socialiste" în epoca Dej ]
/ 19 mai.'65 .Nicolae Ceauşescu - întâlnire cu oamenii de cultură şi
artă
Prima lui întâlnire cu intelectualii , în calitate de prim-secretar al
PMR . Anunţă cu acel prilej , intenţia partidului de a încuraja
diversitatea creaţiei literar-artistice, prin renunţarea la <realismul
socialist > şi la < politica jdanovistă > .
1966
/ 3 iun.'66.Academia "Ştefan Gheorghiu "
"Şcoala Superioară de Partid pentru Pregătirea Cadrelor " devine
"Academia de Ştiinţe Social -Politice " .
1967
/31 iul.'67.Ratificarea Convenţiei de la Berna :protecţia operelor

literare şi artistice
[LD: nu ştim ce prevede această Convenţie. Ştim însă sigur că , în
regimul comunist operele literare şi artistice n-au avut parte de
protecţie fiind victime - la fel ca şi proprietarii lor- confiscărilor,
înstrăinărilor, distrugerilor .
Convenţia de la Berna , ulterior, a fost revizuită şi completată la
Conferinţa de la Stockholm ( 14 iul.'67 ). În România, Decretul a
fost ratificat cu unele" rezerve" .
/ 13-15 oct.'57.Bucureşti .Colocviu internaţional : Constantin
Brâncuş
/ 25 nov.'67.Decret : titlurile ştiinţifice în RSR
1968
/10 febr.'68.Crearea Societăţii de Ştiinţe Istorice a RSR
/ 19 - 21 iun.'68 : noul Cod Penal
-Pe 19 iunie, proiectul este adoptat de Plenara CC al PCR
-Pe 21 iunie, MAN l-a votat .
/ 24 iun., 3 iul'68.Consfătuiri CC al PCR cu minorităţi naţionale
- 24 iun.'68.Consfătuire cu oamenii de ştiinţă şi cultură maghiari
- 3 iul.'68. Consfătuire cu oamenii de ştiinţă şi cultură germani
-15 nov.'68.Consiliile oamenilor muncii de naţionalitate maghiară /
germană
[LD: Se constituie în aceeaşi zi, cu argumente, scop şi forme de
organizare similare. De altfel, în toată perioada de după 23 august
'44 - maghiarii activi ,germanii timoraţi - s-au încadrat mersului
epocii, având exponenţi pe ambele baricade.Din păcate , sursele
istoriografice accesibile,mai ales la naţionalitatea maghiară, ne
sunt limitate ]
/ 5 dec.'68."Debarcarea" lui Alexandru Bârlădeanu *
Este demis din funcţia de preşed. al Consiliului Naţional al
Cercetării Ştiinţifice.
În locul lui este numit Nicolae Murguleţ
/ 1 decembrie'68. Reabilitarea memoriei unor episoade de istorie
unionistă.
[LD: La semicentenarul Unirii din 1918, pe fondul resuscitării unui
naţionalism istoric

limitat la Transilvania - fără Basarabia şi Bucovina - a a fost o
"slobozenie ambiguă " la unele "reconsiderări " ,sub vigilentul
control al cenzurii şi al Secţiei de Propagandă a CC PCR .
În numărul pe decembrie '68 al "Magazinului istoric " există câteva
evocări a Marei Adunări de Naţionale de la Alba Iulia, iar câteva
nume de unionişti din partidele istorice - PNŢ, PNL şi PSD - sunt
pomenite.În anii ce vor urma, această reconsiderare va îmbrăţişa
noi aspecte şi nume, condamnările de după '44 rămânând
neexplicate , nereconsiderate . ]
-28 nov.'68.Alba Iulia.Comemorarea festivă a semicentenarului
Unirii Transilvaniei cu România.
1969
/ 29 iul.'69 .Convenţia inprescriptibilităţii crimelor de război şi
împotriva umanităţii
[LD: Este unul din "nodurile gordiene", netăiat nici până în ziua de
astăzi de justiţia din România. Convenţia a fost ratificată fără nici o
dificultate de regimul comunist din România ,fiind un paravan
juridic pentru lungul şir de condamnări sub acest generic ,în
miile de procese prin care s-a comis genocidul comunist .
[ Vezi tablourile tabloul Guvernanţi, Demnitari- victime ]
- Legea fusese adoptată de ONU
-Pe 29 iulie, Cosiliul de Stat al României , o ratifică .
1971
/ 10 febr.'71. Nicolae Ceauşescu . Misiunea culturii şi artei : < omul
nou >
[ LD: întâlnirile lui Nicolae Ceauşescu cu diverse categorii socioprofesionale s-au statornicit şi au devenit , după consumarea lor,
"linia partidului " , "recomandarea tovarăşului", "sarcina " ,
"datoria " tuturor celor vizaţi .Din această categorie a făcut parte şi
noua întâlnire cu oamenii de artă şi cultură, care abia răsuflaseră
uşuraţi de promisiunile anterioare ( ex.la întâlnirea din 19 mai'65
)
[ Vezi consecinţele la tabloul Cultura , arta, ştiinţa- victime ]
-La această întîlnire , Ceauşescu atrage atenţia că < datoria
scriitorilor şi artiştilor este aceea de a contribui activ la făurirea
omului nou >
/ 1-24 iunie'71.Soţii Ceauşescu : turneu diplomatic în Asia
[ LD : Pe seama acestui turneu se pune impulsul provocat lui
Ceauşescu pentru a iniţia în România "minirevoluţia culturală

".Fără a minimaliza efectul revoluţiei culturale chinezeşti asupra
cuplului , considerăm simplificatoare această interpretare, având
în vedere evoluţiile comportamentale ale lui Nicolae Ceauşescu
după 23 august'44, şi, mai ales, în cei şase ani de când preluase
puterea în România. ]
- Vizite oficiale de<prietenie> în China, Coreea de Nord,RD
Vietnam şi Mongolia .
/ 6 iul.'71.C.Ex.al CC al PCR: :<Tezele din iulie >
[ LD: document elocvent pentru a demonstra esenţa statului
totalitar comunist (prin exclusiva asumare de sarcini de către
partidul - stat ) şi rolul de conducător ( pretins şi acordat ) unui
singur om , investit astfel cu puteri dictatoriale A fost aplicat
acest <plan de măsuri > ? A contribuit la făurirea <omului nou> ?
Răspunsul nostru este : DA . ] [ Vezi tot setul de măsuri la
Cronologia genocidului `]
Comitetul Executiv al CC al PCR adoptă <Propunerile de
măsuri> iniţiate de Nicolae Ceaşescu privind creşterea rolului
conducător al PCR .Printre obiectivele cultural -artistice , figurau :
preponderenţa artei amatorilor asupra celei profesionoiste ;
reducerea cărţilor traduse ; promovarea muzicii româneşti;
programe radio - T.V , planuri editoriale , repertorii teatrale şi
cinematografice ,activitatea uniunilor de creaţie , orientate în
lumina indicaţiilor de partid..
-Pe 15 iulie ( În locul lui Pompiliu Macovei , care condusese
CSCA-ul de la înfiinţare, din 9 dec.'67), preşedinte al .Comitetul de
Stat pentru Cultură şi Artă a fost numit Dumitru Popescu,
promovat şi secretar al CC al PCR.
El va controla stufosul departament - propaganda, cenzura, presa,
cultura, artele, editurile, uniunile de creaţie - cu o mână "forte " , în
lumina "tezelor din iulie" în aşa fel încât , în cercurile intelectuale ,
va fi fi supranumit - blasfemiant, desigur - "Dumnezeu " .
/ 3 oct.'71.Academia "Ştefan Gheorghiu "
-Organizată "pe lângă "* CC al PCR , şcoala de cadre a partidului
devine < Academia pentru învăţământ social-politic şi
perfecţionare a cadrelor de conducere > pentru întreaga
piramidă birocratică a instituţiilor politice, economice, sociale ,
culturale, ş.a
---------------------------------* Acest "pe lngă " a fost adăugat şi altor instituţii .Ex. Institutul de
Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR ( fostul
Institut de Istorie a partidului ) revenindu-i sarcina de a cerceta

Istoria modernă şi contemporană a României )
/ 28 dec.'71. Programul de sistematizare a teritoriului şi localităţilor
[ LD: Lansat ca perspectivă la a Plenara CC al PCR ( 14 febr.'68 ) ;
resuscitat prin crearea acelei Comisii Centrale pentru
Sistematizare (15 iulie '70 ) ; demarat haotic în diverse zone ale
ţării şi Bucureşti ; Programul capătă putere de lege .Preconiza
urbanizarea localităţilor rurale şi modernizarea localităţilor
urbane,în 15-20 de ani Aplicarea sa discreţionară a declanşat
dărâmări, strămutări, exproprieri . După cutremurul din '77 , va
intra în fază culminantă şi se va solda cu "distrugerea
sistematică " a monumentelor istorice, a valorilor
arhitectonice,a aşezămintelor religioase, a instituţiilor culturale,a
parcurilor,a străzilor, a locuinţelor ]
[ Vezi la Bibliografie şi la Categoriile - victime ]
/ 8 mai.'72.Muzeul de istorie al României :proslăvirea
"conducătorului "
Inaugurat cu mare fast la aniversarea PCR, muzeul ilustra cultul
deşănţat al personalităţii lui Nicolae Ceauşescu, prezentat ca
simbol şi continuator al idealurilor naţionale .
/ Sept.'72.Spectacol teatral - interzis ; Lucian Pintilie şi Liviu Ciulei în exil
- Piesa " Revizorul " de Gohol , pusă în scenă la Teatrul " Bulandra
" , este interzisă .
Directorul Liviu Ciulei este demis ; regizorul Lucian Pintilie admonestat . Marii creatori fac cerere de exil şi părăsesc România.
1974
/ 1 mart.'73.Elena Ceauşescu membru al Academiei Române
[LD: un "mărţişor " - omagiu. Bacalaureat, licenţă , doctorat ,
academician - titluri şi diplome acordate de comisii "speciale"
care , odată şi odată, vor fi cunoscute ]
/ 28 mart.'74.Nicolae Ceauşescu - preşedinte RSR
- MAN votează instituirea funcţiei de preşedinte al RSR
- MAN îl alege pe Nicolae Ceauşescu preşedinte RSR , investitura
aducând o noutate simbolică : tronul şi sceptrul prezidenţial .-Va fi
reales din 5 în 5 ani de încă două ori 1960,1985 , ultimul mandat
întrerupându-se la 22 dec.'89.
/ 23-25 mai'74.Nicolae Ceauşescu - preşedintele FUS / FDUS

[ LD: <Frontul Unităţii Socialiste > ,iniţiat din oct.'68,nu reuşise
să fie decât o formaţiune artificială mamut , conglomerat de
organizaţii ( structurate pe orizontale şi verticale sociale sau
profesionale ) care îşi va schimba ulterior titulatura în < Frontul
Democraţiei şi Unităţii Socialiste> ,format din PCR , sindicate,
uniuni cooperatiste ţărăneşti, de tineret ,de studenţi, de femei,
de scriitori , pictori, oameni de ştiinţă, ş.a.ş.a , convocat la
Bucureşti în mari "congrese" ce trebuiau să demonstreze formula
megalomaniei unui dictator : < Strâns uniţi în jurul
preşedintelui RSR , Nicolae Ceauşescu, a PCR, în frunte cu
secretarul general Nicolae Ceauşescu , cel mai iubit fiu [ etc
etc ] >
/ 25-28 nov.'74.Congresul XI al PCR :Nicolae Ceauşescu , reales
A adoptat proiectul instituirii < Normelor vieţii şi muncii
comuniştilor , ale eticii şi echităţii socialiste > .<Comitetul
Executiv > a devenit <Comitetul Politic Executiv >
Secretar general al PCR a fost reales Nicolae Ceauşescu , iar
Elena Ceauşescu a fost realeasă membră a CPEx.
1975
Guvern Manea Mănescu (18 mart'75-28 mart.'80 )
Manea Mănescu -preşed.C.M
Dumitru Popescu [Dumnezeu] -Consiliul Culturii şi Educaţiei
Socialiste ;
Paul Niculescu[Mizil ]- viceprim,ministr.Educaţiei şi Înv.;
1976
/ 2-4 iun.'76.Congresul I al <Educaţiei politice şi culturii socialiste >
La acest congres s-a lansat organizarea bianală a festivalului
<Cântarea României > , care va domina propaganda şi
activitatea cultural-artistică naţională .
/ 1976 :promovări, remanieri şi rotiri ministeriale
[ LD: Hotărârea CC al PCR privind <rotaţia cadrelor > ( 18 apr.'72
), este aplicată adesea.Eliberările, numirile, rotirile pe funcţii se
produc atât de des, încât este dificil să stabileşti iniţiativele şi
răspunderile personale.]
-Suzana Gâdea-Educaţie şi Învăţământ (din 16 iun.'76,în locul lui
Paul Niculescu-Mizil )
- Miu Dobrescu -preşed.Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste (
din 4 nov.'76, în locul lui Dumitru Popescu )

1977
/ Ian.'77.Paul Goma : mişcarea ptru drepturile omului şi respectarea
legilor
-Iniţiată de Paul Goma printr-o scrisoare de solidaritate cu
"Charta'77 "
- Mişcarea este reprimată ; Paul Goma este arestat ; şi nevoit să
se exileze ( nov.'77 ) la Paris.
[ Vezi Bibliografie - cărţile lui Paul Goma ]
/4 febr. '77.Noi structuri la C.C.E S
- Ion Gălăteanu - preşed. Comitetului pentru Presă şi Tipărituri (
4 febr.'24 dec.77 )
- Ion Roşianu - preşed. Departamentului Cultelor
/ 22 mart.'77.Nicolae Ceauşescu : nou centru politico-administrativ.
- În psihoza provocată de cutremur, Nicolae Ceauşescu aa propus
construirea, în Bucureşti , a unui nou centru politicoadministrativ, cu sistematizarea principalelor artere ale Capitalei.
-Începând cu 1982 , a fost demolată 1/ 3 din suprafaţa zonei
centrale (cartierele 13 Septembrie, Uranus, Unirii , Dudeşti, Muncii
ş.a. ) , distrugându-se numeroase monumente istorice şi
arhitectorale , pe care s-a construit Centru Civic, Casa
Poporului,şi B-dul Victoria Socialismului .[ Vezi la Bibliografie ]
/ 26-27 mai'77.George Macovescu - ales preşed. Uniunii Scriitorilor
( La Externe, a fost numit Ştefan Andrei )
/ 28-29 iun.'77.Desfiinţarea formală a cenzurii : cenzura "ocultă " şi
"anonimă "
Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor încetează să dea aşa numitul "bun de tipar ".
În locul acestei cenzuri, se instituie un sistem încrucişat şi
"anonim " de control la mai multe nivele - Editura, Consiliul
Culturii şi Educaţiei Socialiste, Secţia de Propagandă a CC al
PCR - încât , până la apariţia unei cărţi, "indicaţiile " de interziceri
sau modificări au sporit .
/ 8 aug.'77. C.P.Ex adoptă "Regulamentul " de organizare a
<Daciadei>
[ LD: Asemănător "Cântării României " - şi cu acelaş scop : control
total al tineretului ]

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a competiţiilor
sportive naţionale s-a înglobat, alături de "sportul de masă " , în
<Daciada >
/ 28.0ct.'77.MAN adoptă noul imn de stat
[LD: De "râsu-plânsu ". După opinia noastră, un comportament
deviant al unui om incult, îmbătat de putere, cu autoadmiraţie
hrănită obedient de subalterni . ]
Pe un text scris de Nicolae Ceauşescu ,completat , după o
săptămână , cu încă o strofă )
1978
/ 23 ian.'78.Muzeul Naţional de Istorie : omagierea lui Nicolae
Ceauşescu
[ LD: în numele "frontului istoric " - din care fac parte - declar
sentimentul de vinovăţie şi de ruşine,pentru "contribuţia" adusă
- în scris sau oral - la inflaţia cultului personalităţii lui
Ceauşescu. De sigur ,se pot explica circumstanţe, impasuri,
supterfugii,frică ,dozaje, pentru aceste abdicări morale. Ele nu pot
scuti de răspundere - atâta câtâ e - profesia de istoric .]
-Crescendo, de la o aniversare la alta a lui Nicolae şi Elena
Ceauşescu , erau editate masive culegeri de <Omagii > , expoziţii
itinerante de fotografii .
- La Muzeul Naţional de Istorie s-a inaugurat expoziţia <Dovezi
ale dragostei , înaltei stime şi profundei preţuiri de care se
bucură preşedintele Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa Elena
Ceauşescu , ale amplelor relaţii de prietenie şi colaborare dintre
poporul român şi popoarele altor ţări > - cu prilejul împlinirii a 60
de ani de la naşterea lui Ceauşescu.
Expoziţia a rămas deschisă până în decembrie 1989.
1979
-Suzana Gâdea -Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste ( în
locul lui Miu Dobrescu );
-Aneta Spornic- ministru Educaţiei şi Învăţământului ( în locul
Suzanei Gâdea );
1980
/ 28 mart.'80.Nicolae Ceauşescu reales ( a III-a oară ) preşedinte
RSR
Guvern Ilie Verdeţ ( 29 mart.'80-20 mai'82 )

Suzana Gâdea-preşed.Consil.Culturii şi Educaţiei Socialiste
Aneta Spornic-Educaţie şi Învăţământ ;
Elena Ceauşescu reconfirmată preşed. al Consiliului Naţional ptru
Ştiinţă şi Tehnică .
/ 18 sept.'80.Grup de scriitori în audienţă la Nicolae Ceauşescu
La această audienţă, 22 scriitori cer desfiinţarea Uniunii
Scriitorilor - considerată <reacţionară > şi <vândută Europei
Libere > .
Propun formarea "Uniunii Scriitorilor Comunişti " .
( Cf. Romulus Rusan, România în timpul războiului rece )
/ 29 dec.'80.DSS,Plan de măsuri : control informativ al foştilor
condamnaţi politic.
Departamentul Securităţii Statului ( condus de.Postelnicu ) a
elaborat acest plan de măsuri
indicând explicit obiectivul urmărit .Planul prevedea <controlul
informativ complet asupra tuturor foştilor condamnaţi pentru
infracţiuni contra securităţii statului, aflaţi în ţară şi străinătate. >
( Cf. Romulus Rusan, op. cit ) [ Vezi tablourile MAI şi Categorii Victime]
[ LD: Planul acesta de măsuri dezvăluie câteva realităţi opresive
din timpul regimului ceauşist pe vremea căruia căruia - afirmă unii n-ar mai fi fost "genocid" :
a) Pesudo-libertatea declarată prin "graţierile" din '64 şi
"eliberările " supravieţuitorilor ;
b ) Hărţuirea celor care, după anii grei de puşcărie - cu
proprietăţile confiscate, cu familiile persecutate, cu carierele
distruse , stigmatizaţi şi bolnavi-au continuat să fie urmăriţi,
interceptaţi, interogaţi, plimbaţi pe la Securitate .
c) Justificarea organigramei umflate de "lucrători" de la DSS ,
inclusiv a celor de la DIE ;
d)Pescuirea de "informatori" ,de "turnători " ( din rândul familiei,
colegilor, vecinilor şi al foştilor "colegi" de închisoare) care să-i
urmărească .
e) Dovada unei degradări morale de proporţii ,reprodusă în
Rapoartele făcute ( transformată în tona de documente predate
de SRI, la CNSAS )
1981.
/ 17 apr.'81.DSS.Plan de măsuri:contracararea şi neutralizarea
posturilor-radio străine

Planul preconiza măsuri operative privind < contracararea şi
neutralizarea activităţii ostile desfăşurată de posturile de radio
străine >
/ 1- 4 iul.'81.Conferinţa naţională a Uniunii Scriitorilor
[LD: ultima conferinţă a Uniunii, până după revoluţia din dec.'89 .
Unii specialişti literari, consideră fenomenul un "boicot", datorat
radicalizării scriitorilor;alţii îl pun pe seama măsurilor luate de
"organe" pentru a împiedica atari întruniri. ]
[ Vezi la Bibliografie - Memorialistica scriitorilor ]
-Preşedintele Uniunii- numit de la CC al PCR - prozatorul
D.R.Popescu.
/ 28 iul.'81.Asasinarea lui Vladimir Georgescu de la "Europa liberă "
Munchen.Emil Georgescu - istoric, redactor la "Europa Liberă " - a
fost înjunghiat cu 22 lovituri de cuţit la ieşirea din locuinţă., de către
doi "mercenari francezi ", angajaţi de Securitate [ LD: Vezi la
tabloul Diplomaţia -victimă ] .
/ 28 dec.'81.Decret: "Casa Poporului " şi "Centrul Civic "
[ Vezi la Bibliografie - cărţi şi studii pe această temă ]
Prin acest Decret ,au fost alocate fondurile pentru executarea
proiectelor "Casa Poporului " şi a zonei supranumite "Centrul civic "
1982
/ Apr.'82.Nicolae Ceauşescu : regim de austeritate , pentru plata
datoriei externe
:[ LD: În conjuncturi geo-politice schimbătoare, voluntarist şi
dictatorial a apelat la aceste împrumuturi exorbitante,pentru
realizarea ambiţiilor sale "faraonice" .Voluntarist şi dictatorial a
hotărât să grăbească achitarea lor .Pentru a reuşi acest lucru, a
impus românilor un regim de strictă austeritate , pe care l-a
denumit <raţionalizare > dar care , în realitate, a luat aspecte de
insecuritate , deseori genocidare.Statistici pentru a dovedi această
realitate , nu avem.
Avem în schimb amintirea acelor cazne şi coşmaruri, produse de
"raţionalizare" : reducerea produselor alimentare din comerţ pâinea, laptele, carnea , ouăle, ş.a. - până la stadiul de înfometare ,
atât în oraşe , cât şi în mediul rural ( c.a.p-iştii , sărăciţi şi siliţi să
fure ) ; reducerea agentului termic ,până la îngheţarea
caloriferelor ( acasă , la serviciu , în spitale, în creşe, în şcoli,în
căminele studenţeşti , în instituţiile publice, în sălile de spectacol ) ;

reducerea energiei electrice , până la oprirea sursei ( cf. unor
programe speciale ) ; reducerea mijloacelor de transport în
comun - trenuri, autobuze, tramvaie- deplasarea între localităţi , dar
şi în oraşe , devenind o mare problemă ; reducerea programelor
TV - până la ridicolul celor 2 ore de transmisiune ; ş.a., ş.a.
Rezultatul acestor măsuri ? : radicalizarea nemulţumirii populare .
]
[ Vezi la Bibliografie : Memorii şi Jurnale ]
Guvern Constantin Dăscălescu ( -I -) ( 21 mai.'82- 28 mart.'85 )
- George Homoştean - Interne ; Gheorghe Chivulescu - Justiţie ;
Tudor Postelnicu - şeful Departamentului Securităţii Statului
Maxim Bergheanu - Muncă ; Suzana Gâdea- Consiliul Culturii şi
Educaţiei Socialiste ;
/ 5 iul.'82.Demolarea Bucureştiului : "Centrul Civic " , "Casa
Poporului " ....
[ LD: În vederea construirii "Centrului Civic" , a "Casei Poporului "
,a bulevardului "Victoria Socialismului " , încep marile demolări ale
"micului Paris " : străzi , monumente istorice , şcoli, magazine ,
pieţe ,mahalaua , case , biserici ( 22 ! ) , linii de tramvaie,
colinele de pe cheiul Dâmboviţei , cad sub asaltul buldozerelor,
la simpla arătare cu degetul a "tovarăşului " , care vizitează zilnic
şantierele, urmat de o cohortă de activişti, arhitecţi. ingineri,
constructori ..
/ 14 iul.'82.< Programul de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei >
[LD: o altă mostră de ipocrizie şi manipulare grosolană .Cu o
pretinsă grijă pentru sănătatea populaţiei - susţinută cu
"argumente ştiinţifice medicale " , o drastică raţionalizare a
alimentelor de bază ( trimise masiv la export , pentru "palata
datoriei externe" ).
1983
/ 28 mart.'83.Consiliul de Stat .Decret 98: regimul aparatelor de
multiplicat
[LD: Măsura s-a luat pentru a uşura depistarea materialelor
"subversive"- acele Proteste, Manifeste răspândite în cutii poştale
sau lipite pe pereţi, pe clădiri - Persoanele care aveau maşini de
scris , xerox sau alte alte copiatoare , au fost obligate să le
prezinte la Miliţie, pentru înregistrare ( marcă, serie ) şi luare de
"amprente" tehnice. Cei ce nu se conformau, primeau diverse

pedepse - confiscare, amenzi,închisoare. În pofida acestui Decret,
materialele de acest gen au sporit în anii ce au urmat ] . [ Vezi la
tablourile Categorii -victime ]
Prin Decret , se introduce controlul Miliţiei asupra aparatelor de
multiplicat şi asupra persoanelor care <prezintă pericol pentru
ordinea publică şi securitatea statului >
/ 26 iul.'83.CPEx : Program de măsuri pentru activitatea ideologică
şi politic-educativă
La propunerea lui Nicolae Ceauşescu , CPEx adoptă un Program
de măsuri ( cu titlu lung şi explicit , ca toate documentele din epocă
) privind <îmbunătăţirea activităţii ideologice şi politico-educative
în rândurile comuniştilor , al tuturor oamenilor de la oraşe şi
sate >
/ 3 august.'83.Nicolae Ceauşescu :"Tezele" de la Mangalia
[ LD: Foarte preocupat de activitatea ideologică şi politico educativă - recent lansată în "Programul de măsuri " - Nicolae
Ceauşescu critică agresiv filmul "Faleze de nisip " ( regizor-Dan
Piţa ; scenariu - Bujor Nedelcovici ) , care este , în consecinţă ,
interzis N-a fost nici primul , nici ultimul , cu aceeaşi soartă [ Vezi
la Bibliografie , în Memorii şi Jurnale ]
/ 13 dec.'83.Moartea poetul Nichita Stănescu
După opinia criticilor şi istoricilor literari, moartea poetului se înscrie
într-o lungă serie de pierderi în rândul scriitorilor tineri, datorate
climatului social-cultural apăsător - accidente, boli , sinucideri Mircea Scarlat, Daniel Turcea, Nicolae Velea, Grigore Hagiu ,
Virgil Mazilescu, Marius Robescu, Dana Dumitriu, Marcel
Mihalaş, Ioana Creangă .Având aceleaşi cauze ,un alt fenomen s-a
produs printr-un adevărat exod al oamenilor de cultură - câteva
sute de artişti, regizori, pictori, scriitori - spre lumea liberă. ( Cf.
Romulus Rusan, România în timpul războiului rece )
1985
/ 9 ian.'85.Hotărâre CPEx : demolarea Mănăstirii Văcăreşti
[ LD: Monument istoric, cultural şi religios din sec. XVIII ,
Mănăstirea Văcăreşti fusese profanată în "epoca Dej " , fiind
transformată în închisoare pentru deţinuţi politici.Luată iar în grija
Patriarhiei ( un deceniu de renovări ) , din motive de "sistematizare "
ateii comunişti hotărăsc demolarea ( amânată până în dec.'86 ) l[
Vezi tabloul Bisericile - victimă ]

/ 13 ian.'85.CPEx: Programul energetic : România în frig şi întuneric
[ LD: fără exagerare : este iarna când în case, şcoli, birouri ,spitale
,la teatru sau în biserici oamenii au fost siliţi să stea îmbrăcaţi în
paltoane, cu căciuli în cap, cu mănuşi şi pâslari , iar, la
respiraţie, le ieşeau aburii din gură.Iar la citit, au fost la mare căutare
lămpile cu gaz şi lumânările .Cum au supravieţuit bătrânii, copiii şi
bolnavii ?Statisticile sunt mute. ]
Programul pretins de <asigurarea producţiei de energie şi
folosirea ei raţională >, a prevăzut măsuri drastice şi obligatorii
pentru economisirea energiei electrice .
Printre altele , programul a pretins: reducerea iluminatului public
cu 50 % ( străzi şi oraşe în întuneric ) ; interzicerea aparaturii
electrice pentru încălzire sau gătit ( în birouri şi apartamente fără
căldură şi fără gaz ) ; eşalonarea consumului pe 3 schimburi ;
dumineca lucrătoare ; închiderea localurilor publice la ora 21 (
cu modificarea orelor de spectacol şi la restaurant ) ; interzicerea
firmelor luminoase ( pentru că reclame nu prea existau )
Guvern Constantin Dăscălescu (-II -) , 29 mart.1985-22 dec.'89 .
[LD: Ultimul guvern al regimului Nicolae Ceauşescu , format din
peste 60 de miniştri ,viceminiştri , subsecretari de stat
,preşedinţi de comisii şi comitete .] [ Vezi tabloul Cronologia
comunismului - context .legislaţie, etape ]
- Suzana Gâdea ( preşed. Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste
),Ion Stănescu ( Turism )
/ Martie'85.Paris." Asociaţia Internaţională pentru protecţia
monumentelor şi a siturilor istorice din România ."
Fondator- arhitectul Ştefan Gane - solicită sprijin la UNESCO
pentru a cere guvernului român să oprească vandalismul
demolărilor din România .
/ 11 iul.'85.Nicolae Ceauşescu - preşed. de onoare al Academiei
Române
Academia Română, întrunită în adunare generală specială, conferă
lui Nicolae Ceauşescu titlurile de membru titular al Academiei şi
preşedinte de onoare .
/ Iul.'85.Bucureşti.Gheorghe Calciu-Dumitreasa şi Dorin Tudoran
părăsesc România
Dizidenţi hărţuiţi de Securitate vreme îndelungată , celor doi li se
îngăduie să părăsească ţara, la presiunea opiniei publice
internaţionale.

1986
/ 22 apr.'86.Chicago.Moare în exil, Mircea Eliade
/Nov.-dec.'86.Bucureşti : Demolări de biserici
[ LD : rău augur pentru începutul de păstorire a Patriarhului
Teoctist ] Alte două biserici din Bucureşti sunt demolate : Biserica
Oltea Doamnă ( 27 nov. ) şi, după doi ani de amânări (datorate
diligenţelor făcute de arhitecţii din ţară şi a apelurilor unor asociaţii
internaţionale ) Mănăstirea Văcăreşti este demolată ( 2-15 dec )
/ 20 dec.'86.Bucureşti.Sesiune ştiinţifică : 2050 de ani de luptă şi
jertfe...
[LD : Toţi dictatorii au avut "modele" de eroi.( Hitler îl admirase pe
Napoleon , Stalin pe Petru cel Mare ).Ceauşescu îşi alesese ca
model pe Decebal, pe Mircea cel Bătrân, pe Ştefan cel Mare, pe
Mihai viteazul ( nu înainta în epoca modernă să ajungă la regi . )
În regimul Ceauşescu ,comemorările istorice s-au ţinut lanţ. şi au
fost organizate de către Secţia de Propagandă a CC al PCR , pentru
a lega cât mai departe , în trecut, rădăcinile şi continuitatea
luptei patriotice a PCR, a conducătorului său,Nicolae Ceauşescu.
Din păcate , aceste manifestări au fost cauţionate de "frontul
istoric " - cum se autointitulase în "limbajul de lemn " ] .
- <2050 de ani de lupte şi jertfe ale poporului nostru pentru
libertate şi neatârnare , pentru dreptul de a fi stăpân în propria
ţară .> - astfel s-a intitulat simpozionul dedicat statului dac
1987
/ 7febr,11 nov.'87.Decrete : raţionalizarea consumului de gaze
naturale şi energie electrică
[ LD: Decretul este dat tot iarna şi declanşează îndesirea
controalelor, oprirea gazelor şi întreruperea curentului electric
,la ore imprevizibile ,din zi şi din noapte. Pe lângă disconfortul zilnic,
măsurile au afectat şi folosirea aparaturii casnice (congelator,
frigider, calorifer, televizor ş.a ), determinând o stare de esiguranţă
şi revoltă ]
-Decretul, emis de Consiliul de Stat , prevedea noi restricţii pentru
consumul de gaze naturale şi energie, în gospodării şi instituţii.
Încălcarea "cotelor admise " era pedepsită cu amenzi
usturătoare.
- După 9 luni ( 11 nov. )Consiliul de Stat emitea un nou Decret , cu
norme mult mai drastice
pentru aşa-zisa "raţionalizare" ,declanşând nemulţumirea şi furia

întregii populaţii, afectată, într-un fel sau altul, de aceste măsuri.
/ 23- 24 iun.'87.Plenara CC al PCR : <Planul de sistematizare a
localităţilor >
[ LD : Plenara a fost precedat ă şi urmată de multe vizite "de
lucru" printre dărâmăturile Capitalei , la care "genialul arhitect şi
constructor al ţării" dădea indicaţii , în faţa unor planuri şi
machete expuse ( subiect amplu al reportajelor din scurtele
programe TV ).
La fel ca atâţia bucureşteni ( locuind pe Calea 13 Septembrie ,
trecând zilnic pe şantierele viitorului <Centru Civic > ) am fost
martoră la demontările de linii de tramvaie ce traversau Dâmboviţa,
la dărâmările de biserici şi case, la ridicarea schelelor
viitoarelor megaclădiri -<Casa Poporului>, <Hotelul Partidului
>,< Biblioteca Poporului > , ş.a. am avut deseori senzaţia unui coşmar: Hitler şi Speer dând
indicaţii pentru ridicarea simbolurilor arhitectonice ale celui de-al
III-lea Reich ]
-Pe 19 iunie,cădea demolată biserica Olteni ,deşi se zvonise că va
fi translată ;
-Pe 1920 iunie, biserica Sfânta Vineri cădea "spectaculos"
demolată ", în faţa unor bucureşteni credincioşi ce se rugau şi
vociferau [ LD:spun unii , eu mă-ndoiesc ]
- Pe 23-24 iunie, Plenara CC al PCR adopta aşa numitele <Planuri
de sistematizare > în care erau prevăzute < normele de
dimensionare judicioasă a localităţilor > *
- 26 aug, este demolată biserica Sfântul Spiridon Vechi
-7-9 oct .Sunt demolate alte 2 biserici: Sfânta Treime -Dudeşti şi
Bradu Staicu ;
----------------------------------------------* Aplicarea lor , ar fi dus la dispariţia unor sate şi oraşe..
Cu acel prilej, s-ar fi dat în studiu de în perspectivă. şi < oraşele
pensionarilor >, unde ar fi urmat să fie mutate persoanele vârstnice
ale Bucureştiului ( Cf. Romulus Rusan, România în timpul războiului
rece.... )
/17 auust '87.Congresul <Educaţiei politice şi culturii socialiste>
[LD: În dimineaţa congresului , moare Petru Enche( secretarul cu
Propaganda al CC al PCR ) care se ocupase de pregătirile ptru
congres.
/ 18- 19 nov.'87.Cluj.Doina Cornea , Leontin Iuhas - în confruntare
cu Securitatea

- În semn de solidaritate cu mişcările anticomuniste de la Braşov,
Doina Cornea , împreună cu fiul ei , Leontin Iuhas, distribuie
manifeste în jurul Universităţii şi în zonele industriale ale oraşului,
îndemnând clujenii la revoltă.
- A doua zi, sunt arestaţi ,anchetaţi,bătuţi la Securitate , fiind
eliberaţi după 5 săptămâni, în urma protestelor internaţionale.
/ 24 dec.'87.Bucureşti.Gabriel Andreescu - arestat pentru <trădare >
Transmisese în străinătate o suită de Articole, Apeluri, Proteste, cu
caracter anticomunist, anticeauşist..A fost arestat sub acuzaţia
de "trădare " , fiind eliberat în ian.'88 , în urma protestelor
internaţionale.
/ 1987. Numiri , remanieri, rotiri ,destituiri ministeriale
[ LD: din guvernul II Dăscălescu ( instalat pe 29 mart.'85 ), nu mai
rămăsese aproape nimeni pe post.Miniştri erau , pur şi simplu ,
mutaţi de la un minister la altul, în funcţie de dorinţele cuplului
Ceauşescu .Semnificativ este faptul că, nu s-a semnalat opoziţia
sau demisia unui ministru, faţă de măsurile impuse de cei doi . ]
- 30 sept.- 30 oct. Tudor Postelnicu -ministru de Interne ( în locul lui
Homoştean )
Iulian Vlad -ministru secretar de Stat la Interne, şef la
Departamentul Securităţii Statului ( în locul lui Postelnicu ) ; Maria
Bobu -ministru Justiţiei ( în locul lui Gh.Chivulescu )
Ioan Toma prim-secretar UTC -ministru ptru Problemele Tineretului
( în locul lui Nicu Ceauşescu )
1988
[LD. o simplă ipoteză , fără pretenţia unei argumentări solide :
Situaţia dezastruoasă - economică, socială, politică , morală - a
României era profundă nemulţumirea şi revolta oamenilor era
generalizată ; curajul, sacrificiul, eroismul, martirajul românilor
fusese manifest ( în război şi în etapa comunizării ţării ) .
Ce a intervenit - în mentalitatea şi conduita românilor - încât
manifestările de "rezistenţă anticomunistă" să fie reduse la câteva
acte minore cu aspect aluziv sau adolescentin ?
Şi acum ipoteza noastră : trebuie avuţi în vedere mai mulţi factori :
[ Vezi la Genocidul comunist -cronologie,context,etape ]
/ 27 apr.'88 .Londra.Prinţul Charles condamnă <sistematizarea
satelor > din România
Moştenitorul Coroanei britanice , rosteşte un discurs în care
condamnă planul aberant adoptat de autorităţile române.

/1 iul.'88.Hotărârea CPEx : construirea centrului naţional <Cântarea
României >
Conform acestei hotărâri , Casele de Cultură ( judeţene ) şi
Căminele Culturale ( rurale ) urmau să devină şi ele instituţii
locale ale "Cântării României "
/ 30 aug.'88.Interdicţie de publicare : poeta Ana Blandiana
După o primă interdicţie ( poeziile din rev. "Amfiteatru " , în 1985 ),
poeta este "sancţionată" pentru poemul "Arpagic " (dintr-o carte
pentru copii ), considerat de cerberii cenzurii ca
un atac la adresa lui Nocolae Ceauşescu. Efectul este de
bumerang : poezia circulă din mână-n mână , ca samizdat
1989
/ 28 ian.'89.Arestarea ziariştilor Băcanu, Creangă, Uncu
Ziariştii Petre Mihai Băcanu ( România Liberă ) , Mihai Creangă (
critic de artă la România pitorească ) , Anton Uncu ( ) şi tipograful
Nicolae Chivoiu ,pregătiseră în conspirativitate un ziar
anticomunist , numit " România".
Toţi patru sunt arestaţi şi anchetaţi .
¤ LD: Jurnal, meditaţie
/ Uniunea Scriitorilor de la Aiud :"lista lui Pandrea"
[ LD:apr- mai .2008 . Arestările scriitorilor, ziariştilor, oamenilor de
ştiinţă şi artă, în "epoca Dej" , s-au desfăşurat fără întrerupere ,două
decenii :1944-1964.Spre sfârşitul anilor de teroare, în închisori se
aflau cu miile .Mai întâi , au fost arestaţi luptătorii pentru
recâştigarea teritoriilor româneşti anexate abuziv de URSS Basarabia şi Bucovina - sau au propagat idei ortodoxiste sau au
scris despre ţara lor. A crescut şi numărul celor care au părăsit ţara:
între 1945-1949, peste 50 de scriitori ; în perioada 1975-1989,
peste 200 . Nu vă obosiţi să răsfoiţi vreun dicţionar, fie şi cel intitulat
pompos "enciclopedic " , apărut înainte de 1989.Nu veţi găsi multe
personalităţi din acest tablou, iar cele găsite vor fi "mute" în privinţa
perioadei genocidului comunist.
Datorăm lui Alex Ştefănescu , în a sa ISTORIA LITERATURII
ROMÂNE CONTEMPORANE , 1941-2000, o primă sinteză în care
subiectul nu a mai fost ocolit .
El afirmă că spre sfârşitul anilor de teroare , în închisorile comuniste
se aflau, simultan, sute de scriitori şi ziarişti .Invocă o listă
întocmită de Petre Pandrea ( el însuşi deţinut politic ) în 1964,

intitulată "Uniunea Scriitorilor de la Aiud ",cuprinzând 44 de nume
: Ion Petrovici, Traian Brăileanu , Gane ( + ), Radu Gyr, Titus
Cristureanu , dr.Sandu Lieblich , Anton Dimitriu , George Manu
(+ ), Sandu Tudor , Paul Sterian, Tudor Popescu ( teologie ) ,
Dumitru Stălinoaie, Dumitrescu-Borşa, Ioan Victor Vojen, Luca
Dimitrescu , Cristofor Dancu , Fane Vlădoianu , Petre Pandrea,
Petre Ţuţea, Ion Gheorghiţă , Dorin Hasnaş, Cuza Marinescu ,
Popescu-Prundeni, Romulus Seişanu , Romulus Dianu , Sergiu
Dan, Isac Peltz, dr.Ilie Rădulescu , Ion Dimitrescu, Arşavir
Acterian, Valeriu Anania, Nicolae Pătraşcu , Roman Braga,
dr.V.Voiculescu , Al.Mironescu,Gabriel Bălănescu, Ion MantaCluj , Zaharia B
oilă , Nedelescu, dr.Ilie Niculescu, Ion
Caraion, Ernest Bernea, Radu Budişteanu , Nichifor Crainic.
[ LD, 21 mai.'08.Vezi cartea ( cărţile ) lui Cornel Ungureanu care
avansează pentru Istoria literaturii româmne - implicit pentru
cultura română - concepte şi categorii nuanţate în ce priveşte
curentele literare,scriitorii şi epoca interbelică - europenism,
modernism, contextualism,naţionalism, spiritualism religios ş.a.pentru a realiza lovitura mortală dată de regimul totalitar comunist
prin reprimarea şi stoparea unei evoluţii fireşti .]
/H.R. Patapievici - Doina Jela :intelectualitatea românească
[ TVR -cultural, 6 sept.'08. Patapievici discută cu Doina Jelea o
carte de interviuri luată diverşilor "dizidenţi" .Trebuie s-o procur.
Discută despre "meditaţia trascedentală" ,cazul Radulian, ş.a.
Lansează câteva teme interesante... dar rămân la atât ...
Aceşti doi interlocutori ... îmi plac sau nu , sunt autori de câteva cărţi
de succes.
Să nu mă las împunsă de "criticism" cu orice preţ. Totuşi ! Câte
"circumstanţe atenuante " ; câte "menajamente" , când este vorba
de "intelighenţie" !
Notez câteva fugare remarci ]
..."identitate nesigură"
-HRP:puţină cronologie :30 aug.'80 -"Solidarnosci" ; Jaruzelscki cu
legea marţială ;arestările masive de intelectuali duşi la "mătură" (
cca 10.000 )
La noi, în '82, "meditaţia transcedentală " ;semnalul de alarmă dat
de Clătici....
-DJ: a fost ca o reacţie preventivă ca la noi să nu izbucnească
ceva similar ca în Polonia.
Şi în 1959, în România a fost acel val masiv de arestări , după cele
întâmplate în Ungaria (1956 ). Dar ea tot nu-şi explică de ce acei

intelectuali s-au speriat aşa de tare că li se ia carnetul PCR ?De ce
au suferit atât ? au făcut şocuri ! au murit ! Atunci ar fi fost mai bine
să fi fost în afara sistemului ;ce-ar fi fost aşa de grea, "munca de jos "
( electrician, paznic ş.a ) ?
În România de ce n-am avut disidenţă ca în Polonia ? [...]
A discutat despre asta cu studenţii ; i-a plăcut explicaţia dată de un
student : este un fenomen de "identitate nesigură " .
..."Amnistie" între putere şi intelectuali
La noi a fost un fel de "armistiţiu" între putere şi intelectuali
(intelectualii "se făceau" că erau supuşi / puterea "se făcea" că-i
crede şi nu-i represa ) ; intelectualii nu au relaţionat cu poporul (
cu Goma- că n-ar avea talent ; cu Paraschiv -că ar fi muncitor )
La întrebarea asta , Andrei Pleşu ar fi răspuns că este vorba de
"cuminţenia noastră " ; că intelectualii noştri sunt "deştepţi",
"descurcăreţi" ; iau totul în deriziune...
-H.R.P: Filipescu, Doina Cornea, Gabriel Andreescu , au fost foarte
SINGURI.În jurul lor s-a făcut un GOL.
...Deficit de solidaritate
-D.J: în Cehia,5 oameni au tras la sorţi ca să se aleagă cine să-şi
dea foc în semn de protest .
A căzut sorţii pe Pallah *, şi ceilalţi nu l-au oprit .(Ea deplânge acest
fanatism ;cei 4 nu trebuiau să-l lase să-şi dea foc ; mai bine că
românii n-ar face-o ! )
- HRP: s-a scris vreodată despre cei 4 ? "a fost eroul grupului
nostru ! "
Îl omagiam în ianuarie.(citând ) : Este foarte interesantă expresia
"funia văzută ca şarpe ";frica era reală ...spaima creştea.Securiştii
erau mai deştepţi ; activiştii se speriau ;Olivia Clătici chiar a crezut
că la Instit.de Psihologie era o "sectă " şi de aceea a reacţionat.
De aici semnalul care a declanşat acea prigoană. Care este
problema cu raportul dintre calităţile şi defectele noastre ?De ce
acest deficit de solidaritate ?
-D.J.: Mai bine ca la noi , decât ca în Iugoslavia .Uitaţi-vă la bulgari ,
câtă violenţă ! Mai bine "blânzi ca oaia dar vii ."
/ Liliana Corobca :Cenzura comunistă
( cf. Jurnalul literar, nr.17-20, sept.-oct.2008 )
...DGPT -11 iul.1973.
Stenogramă la constituirea Consiliului de conducere al DGPT
(Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor ) 11 iul.1973.

1.) Atribuţiile DGPT
- Cornel Burtică ( supleant al Comit.Executiv, secretar al CC al PCR
) : prin Hotărârea Consil.de Min. a fost reorganizat DGPT şi aprobat
Bir.Executiv al Consiliului.
- Ion Cumpănaşu ( preşed.DGPT) citeşte lista ( 46 de tovarăşi )
Consilului propus :
Nicolae Dragoş ( Scânteia ), George Ivaşcu ( vicepreşed.alUniunii
Ziariştilor ), Ion Cîrje ( Agerpres , Lumea ), Ion Mitran ( Era
Socialistă ), Marin Preda ( dir.la Cartea Românească ), Valeriu
Râpeanu ( dir Editura Eminescu ) , Constantin Măciucă ( Direcţia
instit.de spectacol artistic şi arte plastice ), Mircea Sântimbreanu (
de la Consil Culturii şi Edicaţiei Socialiste ) ,
g-ral mr.Const Antip ( Consil.Sup. al MAPN ) ş.a.ş.a
2.) Caietul de dispoziţii privind datele şi informaţiile nepublicabile
cf.Legii pentru apărarea secretului în stat (proiect) , pentru "a
preveni publicarea , difuzarea transmiterea sau sau comunicarea
materialelor care contravin Constituţiei , aduc atingere bunelor
moravuri ..."
-Cornel Burtică: el cuprinde datele şi publicaţiile socotite
neplubicabile .El este foarte necesar ptr. redacţii, edituri, pentru a se
evita difuzarea unor date şi informaţii nepublicabile. Caietul va fi
supus aprobării unui for mai înalt .
/ Mărgineanu Nicolae - tatăl şi fiul
[ TVR -1,2 nov.'08. Eugenia Vodă - Nicolae Mărgineanu -regizorul
despre cartea de Memorii a prof. Mărgineanu]
[ LD: Discuţie incitantă, patetică (din partea lui ) ; remarci pline de
"mirări" ,de " remarci fulgurante", de "cronicară de film " ( din partea
doamnei )Cteva notaţii - vezi la fişa Mărgineanu
- N.M.jr.:Când tatăl a fost arestat,fiul avea 10 ani ; când tatăl a
revenit în familie, fiul avea 26 de ani. 16 ani nu a comunicat cu
tata .Doar o dată la un "proces auxiliar" ( anunţaţi de un binevoitor
anonim ) l-au văzut câteva minute la Tribunalul de pe cheiul
Dâmboviţei : în zeghe şi lanţuri ,în sala tribunalului şi la încărcarea în
dubă .
A fost primit la şcoală cu nume schimbat ( Arvanidis ) ; n-a fost
făcut pionier ; iar o dată a intrat în clasă un "tovarăş" care l-a
"demascat" ,ridicându-l în picioare şi umilindu-l. A plâns .Atunci şi
alte ori .A făcut şcoala de şoferi - "şofer de noapte" - şi a mers pe
şantier la Hunedoara ; o vreme a învăţat arta fotografică.În 1964 (
după ce tatăl a fost"eliberat" ) s-a înscris la operatorie-film ,apoi a
făcut regia.
[ Atenţie LD: : "Binecuvântată fii închisoare ! " - este filmul lui ] .

-N.M:Când s-a zvonit că femeile ce divorţează nu mai sunt
persecutate , mama s-a recăsătorit ( formal ) , luând numele de
Arvanidis .S-a recăsătorit cu prof. Mărgineanu în 1964.
Sora sa- Daniela Mărgineanu - a fost respinsă de la facultatea de
matematică ; a fost admisă la L.Rusă ;a ajuns la un moment dat la
administraţia cimitirelor, unde făcea un soi de " învăţământ politic" cu
groparii. S-a căsătorit cu ea Cornel Ţăranu ( compozitorul ) , dând
dovadă de curaj şi verticalitate morală.
Toţi bărbaţii din familia Mărgineanu au fost închişi :
/ Fratele tatei -Petre - ţăran, primar în Obreja, a fost arestat condamnat - închis la Cluj - împuşcat şi aruncat la groapa de gunoi
[ cf. C.Ioniţoiu : executat la Timişoara ]
/ Tatăl- fusese preşed. "Asociaţiei de prietenie româno -americană "
a fost bătut sălbatec ( anchetat la Malmaison ) ; a adresat un
Memoriu în care cerea respectarea drepturilor omului ( l-a găsit la
dosarul de la Securitate ) .Fusese un bărbat înalt şi solid , ajunsese
doar de 45 kg.
Le-a povestit că foarte mulţi au cedat în puşcărie , dar nu trebuie
condamnaţi . Spunea :"orice om este vulnerabil şi poate ceda ",
părăsit de Dumnezeu (precum Isus "Doamne, de ce m-ai părăsit?! "
).A fost printre ultimii eliberaţi în 1964.
Prof.Roşca ( care-l dase afară de la facultate ) l-a reprimit , dar n-a
mai predat nici o dată.
Da, au existat intelectuali laşi, oportunişti,imorali : Sadoveanu,
Călinescu, Arghezi, Ralea, Daicoviciu A apucat să mai trăiască
încă 16 ani ( echivalentul închisorii )şi a scris , a scris mult ( ex.
"Psihologia adâncurilor" - neterminată ) ; a primit la 70 de ani o
bursă " Rockefeller" şi a plecat în SUA ; s-a reîntors în ţară şi a
murit la 75 de ani , bolnav de cancer ( operat la Cluj )
/ În 1998, fiul cu sora , au redeschis procesul ( "proces
extraordinar " ," în anulare " ? )şi toţi cei condamnaţi în lotul său, au
fost găsiţi nevinovaţi şi achitaţi .
/Vasile Paraschiv : Decorare la Palatul Cotroceni ]
1 dec.2008.40 de ani de luptă pentru adevăr şi dreptate ( 1968-2008
)
[ LD:Transcrierea documentelor, 1-2 ian.2009 .Vezi pe larg la tabloul
Munictori ]
...La Cotroceni ( TVR-1 )
Protocol festiv. La pupitru prezidenţial , Traian Băsescu.
În semicerc, viitorii decoraţi - Andrei Pippidi, Ştefan Câlţia, Radu
Beligan, Nicolae Manolescu, Mariana Nicolesco, Gheorghe

Dinică, Marin Moraru, ş.a ş.a.
Fiecare este apelat şi decorat. La un moment dat : a fost strigat
Vasile Paraschiv:
-V.P :" D-le preşedinte, vă mulţumesc pentru înalta cinste ce aţi
hotărât să mi-o acordaţi astăzi, dar eu sânt obligat să refuz
primirea ei de la un comunist ,la fel ca toţi ceilalţi care ne-au
condus ţara de la revoluţie şi până azi, împotriva cărora eu am
luptat din 1968 şi voi continua să lupt pe cale legală şi
democratică până la ultima bătaie a inimii.
Eu nu sunt ca un câine căruia , dacă îi dai o felie de salam, el nu mai
latră, tace din gură şi te lasă să intri în curtea stăpânului său şi să furi
totul.Eu vreau de la dvs, dle preşedinte, dreptate ; eu nu vreau de la
dvs, d-le preşedinte, decoraţii ,bani , funcţii etc.Eu vreau dreptate şi
adevărul pentru întregul nostru popor , adică exact ceea ce aţi
promis d-vs poporului nostru în noiembrie 2004, care pe mine m-a
atras ca un magnet ,dar din nefericire nu v-aţi respectat
promisiunea făcută. M-aţi minţit şi m-aţi dus în eroare şi pe mine,
şi întregul nostru popor, cu promisiuni pe care nu vi le-aţi
respectat niciodată " [....]
...La talk-şoc Doru Braia ( Naţional TV )
17 dec.'08.
-D. B. : Revenim în partea a II-a , o ediţie , drept să spun, şi pentru
mine şocantă, împreună cu vechiul disident anticomunist ,dl
Vasile Paraschiv. În prima parte a emisiunii ,
aţi lecturat întregul text pregătit pentru discursul de la Palatul
Cotroceni , cu ocazia decernării Ordinului Steaua României în grad
de Cavaler, cea mai înaltă distincţie a statului român , pe care v-a
conferit-o preşedinţia României ,recte dl preşed. Traian Băsescu , şi
v-am văzut reacţia. [...] Cei prezenţi, au luat vreo poziţie? erau şi
alte distinse personalităţi acolo...
- N.P.: "Da , erau poate mai mult de 15 înalte personalităţi ,
oameni de cultură şi ştiinţă , oameni pentru care eu am o deosebită
stimă şi respect pentru talentul şi pentru ceea ce au făcut ei " [... ]
- D.B: ...venerabilul actor Radu Beligan ...printre altele, fie spus,
membru ,până în decembrie 1989, al CCal PCR ...
-N.P.: "Bineînţeles ,dânsul a fost în frunte. A fost şi dl. Nicolae
Manolescu, preşedintele Uniunii Scriitorilor, istoricul Alexandru
Pippidi [...] . D-lor au aplaudat - asta regret - justificarea d-lui
preşedinte , că nu-mi înmânează decoraţia un fost membru al
PCR , ci şeful statului ."
...La 3X3 ( Relitatea TV )

/La emisiunea lui Stelian Tănase- cu Sorin Roşca -Stănescu
(Realitatea TV )
Pe marginea episodului decorărilor din 1 dec .2008 , de la Cotroceni
.-Sorin Roşca Stănescu: "Impresionant ce s-a întâmplat,
impresionantă declaraţia d-lui Paraschiv şi pe mine m-a
impresionat şi răspunsul preşedintelui Traian Băsescu[...]
Şi al treilea lucru pe care l-am observat , erau acolo câţiva
intelectuali subţiri, invitaţi la această ceremonie, şi care au băut
şampanie şi nu au protestat că d-lui Paraschiv i-a fost tăiat
microfonul. " [....]
-Paraschiv :"...toţi cei prezenţi erau nişte personalităţi , recunosc
meritele lor, dar nu pot să fiu de acord niciodată , dl preşedinte
Traian Băsescu a condamnat crimele şi nelegiuirile Partidului
Comunist la 18 dec. 2007, iar la 1 decembrie 2008, deci peste doi
ani , d-lui îi decorează pe membriii Comitetului Central al PCR ..."
-St.T : daţi-ne nişte nume...
-V.P.:"dl Radu Beligan .Este un fost membru al CC al PCR , şi a
fost cu mine în aceeaşi ceremonie .[...] Este adevărat că d-lor au
merite pe linia profesională, dar d-lor nu pot să lase moştenire
tineretului nostru, viaţa de sclav, de târâtură, de oameni fără
demnitate, pe care au dus-o în timpul dictaturii comuniste, până
la revoluţie. Oameni lipsiţi de demnitate, de curaj ..."
-St.T. aţi schimbat cu cineva vreun cuvânt ,v-au întrebat de ce aţi
refuzat, v-au spus vreun cuvânt de compasiune ?
-N.P.: Nu, cu nimeni .
- SRV: Dar a intervenit cineva acolo să spună să vi se lase
microfonul , să fiţi lăsaţi să vorbiţi ?
-N.P.: "Nu, absolut nimeni.Toţi au fost solidari şi l-au aplaudat pe
dl preşed.Traian Băsescu , pentru că nu mi-a mai dat voie să
vorbesc [....]
-St.T. :"Dvs spuneaţi mai devreme că oamenii au acceptat să
trăiască în umilinţă ...
Din 22 milioane de oameni, oameni ca dvs au fost cât degetele
unei mîini .Dvs, Radu Filipescu, Doina Cornea ... şi că aţi fost
foarte puţini .În România n-a fost o disidenţă ca în Polonia, cu
zeci sute de mii de oameni ...ca în Cehoslovacia , unde erau câteva
mii ...
-N.P.:" Pentru motivul că intelectualitatea noastră, ca cea care a
fost pe 1 decembrie la Palatul Cotroceni , a pus în totdeauna
interesele sale personale deasupra intereselor generale ale
poporului .Nimeni nu a îndrăznit să renunţe la interesele lui şi să
lupte..." "
-St.T.:Trebuia ca cineva să refuze decoraţia ca şi dvs ?

-N.P.:" Nu, mă refer la faptul că atunci, în timpul dictaturii, să fi
ridicat capul împotriva dictaturii,împotriva demolării satelor, a
crizei de alimente,a foametei şi a frigului pe care-l suportam cu
toţii în case. Ori d-lor , în condiţiile acestea , îl aplaudau frenetic pe
Ceauşescu şi întreaga nomenclatură.Şi atunci ,a tăcea din gură ,
este egal cu aprobare . [...]
Cel puţin o voce aş fi dorit să aud că spune < lăsaţi-l ,dle
preşedinte să vedem ce are de spus > [....] erau cca 20
personalităţi care au fost decorate , şi în afară de dumnealor , erau
membrii familiilor... erau cca 40-50-60 de persoane. Au aplaudat
frenetic pe dl preşedinte ...
St.T.: dar înainte de asta, aţi purtat cu dânşii vreo discuţie ? L-am
văzut pe Nicolae Manolescu, Mariana Nicolesco, Ştefan Câlţia ...care
unii vă cunosc ...
-Paraschiv : "...am discutat cu dl Pippidi, pe care îl cunosc bine şi
cu dl Dinică ...am vorbit şi cu dl preşedinte ( când m-am dus să-mi
pună decoraţia ) , rugându-l să mă lase să vorbesc doar 6 minute, şi
mi-a spus că <nu se poate acum, altădată >
Atunci eu am hotărât să înapoiez decoraţia. "
/ Gheorghe Grigurcu versus Norman Manea ]
( Cf. Jurnalul literar, an XIX, nr. 21-24, nov.- dec.2008 .La rubrica
"Insectar" , sub titlul Echilibrul conştiinţei civice , pe marginea art.
lui Norman Manea " Otravă cu efect de durată" ( din România liberă,
28 nov.2008 ).
[LD; 22 mart.'09 .Vezi pe larg la Cronologie -genocid comunist ]
...Holocaust şi Gulag:înfrăţirea celor două categorii de victime.
-Gricurcu : "Nu mai puţin deconcertant ni se înfăţişează importantul
scriitor care e Norman Manea când socoteşte că <un
anticomunism bolşevic, similar în dogmatism cu comunismul
însuşi, a bântuit din timp în timp părţi întregi ale Europei de Est >
Citind această propoziţie , am avut senzaţia că n-am înţeles-o bine ,
aşa că am recitit-o. Va să zică decomunizarea , atât de dificilă, atât
de dureros defectuoasă , la care sîntem martori de aproape două
decenii , să nu fie decît un echivalent al...comunismului ?
Asta vede şi crede autorul Întoarcerii huliganului , din depărtările în
care domiciliază, când vine vorba de vitregita noastră parte de
lume ?"
-[Norman Manea ]: <" Ţară după ţară , această mentalitate
maniheistă , cu suprasimplificările şi manipulările ei, a fost
reşapată pentru a-i servi pe noii guvernanţi >
"sus ţine dl. Manea,într-o stranie necunoştinţă de cauză ".

[Grigurcu ]:"Nădăjduiesc că dl Manea nu ia în serios <condamnarea
comunismului >, act de o izbitoare convenţionalitate, oficiată de
populistul prezident de ţară care e Traian Băsescu."
...Unităţi de măsură diferite pentru "colaboraţionism " ?
[Grigurcu ]: < Intolerant la sânge cu totalitarismul brun ( postură
ce-l onorează ), d-l Norman Manea se înmoaie subit când vine
vorba de reminiscenţele , din păcate încă masive, grav perturbatoare
,inclusiv în zona mentalului obştesc, ale totalitarismului roşu. " [...]
"D-sa trece rapid de la refuzul "resentimentelor" , de la
recomandarea "uitării" , similare desigur cu uitarea, la o
învolburare justiţiară legată de comportarea unor scriitori pătaţi de
un colaboraţionism de dreapta. Aici "consensul naţional" nu mai
funcţionează>
... Extremiştii : hitlerişti (dreapta) ... stalinişti ( stânga)
[ Manea:] < Nu sunt de acord cu cei care spun că nu ar trebui să fim
interesaţi de episoadele întunecate din viaţa unui mare scriitor. De
ce să nu fim ? >
[Grigurcu ]:" E drept, de ce să nu fim ?" [...]
[Manea:] < Un exemplu strigător la cer pentru o astfel de atitudine
a fost modul în care adepţi ai filozofului român Constantin Noica
i-au luat apărarea în chestiunea susţinerii sale pentru Garda de
Fier şi, mai târziu, a colaborării cu comunişii > .
[Grigurcu: ] "Cu privire la colaboraţionismul lui Noica se impune
neapărat o precizare. El a fost pedepsit ,pedepsit cu asprime ,prin
întemniţarea în Gulagul autohton, aidoma altor deţinuţi de
conştiinţă, de la V.Voiculescu , Nichifor Crainic, Radu Gyr,
Gheorghe Brătianu,la Al.Paleologu, N.Steinhardt, Ştefan
Aug.Doinaş, I.D.Sârbu, I.Negoiţescu, Ovidiu Cotruş, Ion Caraion,
Nicolae Balotă etc. , fapt ce explică şi unele gesturi , la un moment
dat , de subordonare la interesele comuniste ale unora dintre ei,
fiinţe chinuite , slăbite, timorate, ameninţate în continuare. Nici o
sancţiune nu s-a abătut însă asupra altor colaboraţionişti notorii,
cei în favoarea comuniştilor, aflaţi mereu pe val .Prosperi de la un
capăt la altul al carierei lor. Socotind că exemplul lui Noica e
"strigător la cer " , n-ar fi nimerit ca dl Manea să se pronunţe
asupra celor din categoria secundă, bunăoară Maria Banuş ,Nina
Casian, Aurel Baranga, Ov.S.Crohmălniceanu, J.Popper, Silvian
Ionescu, Z.Ornea, Ion Ianoşi, N.Tertulian ,în duhul unei obiectivităţi
ce l-ar face negreşit mai convingător ? Anatema aruncată asupra
celor care au ilustrat extrema dreaptă nu se cade cumpănită printr-o
analoagă osândire a celor ce-au ilustrat extrema stîngă ? Ce-au

săvârşit cei din urmă nu e "strigător la cer " ? De ce să clamăm
pedepsirea hitleriştilor şi să ne facem că nu-i vedem pe staliniştii
la fel de vinovaţi ?" [...] " Grijuliu în a conserva "puritatea"
Holocaustului, doreşte cumva romancierul a conserva şi o
intangibilitate a unor slujitori zeloşi ai cîrmuirii comuniste , în
virtutea originii etnice comune ? Oricum, conştiinţa civică are nevoie
de o stabilitate prin proporţionalitatea obiectivelor sale critice"
/ Şeicaru- colaborator al Securităţii !?
[ B-24 TV, 30 mart.'09 .Emisiunea Doru Braia .Invitaţi Dan
Zamfirescu, Sorin Ioniţă şi Dobre de la Instit.Exilului Românesc .
Discută despre situaţia reabilitării juridice a celor condamnaţi sub
comunism.
România,Justiţia post-comunistă , la 20 de ani de la căderea
comunismului încă nu are o lege de reabilitare. ]
[LD: 30 mart.'09 - "bombă "! iată aceşti bărbaţi - istorici şi "analişti" vorbesc o oră despre asta , se lamentează Cât priveşte "informatorii
" securităţii , am hotărât să nu mă ocup de ei în Tablourile mele....
pentru că pe cei ce au fost condamnaţi şi , după ,au devenit
"informatori" ,eu îi consider VICTIME - din diverse motive, în diverse
împrejurări,cu diverse motivaţii Fără a fi felicitaţi, fără a fi iertaţi, ar
trebui să le acordăm anume circumstanţe atenuante ( cum a
încercat , cu timiditate, tânărul istoric Sorin Ioniţă ,dar n-a putut să
spună nimic de "furia " "indignarea", "frustrarea" lui Doru Braia ) ]
-Doru Braia: Pacepa scrie că peste 500.000 patrioţi anticomunişti
continuă să fie nereabilitaţi. Ogăranu a murit fără să fie reabilitat .
-Dinu Zamfirescu: Ar fi de dorit ca toate aceste procese să fie
revizuite.Toate condamnările prevedeau şi confiscarea averii
.Bunurile Biserica greco-catolice au fost confiscate şi preluate de
Biserica ortodoxă , care nici acum nu le-a retrocedat. De aceea nu
s-au grăbit cu revizuirea.Profitorii averilor celor arestaţi şi
condamnaţi - securiştii şi nomenclaturiştii - au furat atunci din
averile celor condamnaţi, de aceea nu se revizuiesc procesele..
-Braia: Bomba serii : Pamfil Şeicaru - colaborator al Securităţii
-Sorin Ioniţă: Pamfil Şeicaru a colaborat cu Securitatea ...a fost
condamnat la moarte şi confiscarea averii ...
-Dan Zamfirescu : Palatul "Curentului" a fost confiscat de
Securitate ....el Zamfirescu , acolo a fost anchetat.
-Doru Braia : Palatul de pe strada Eforiei, din palat de ziar, a devenit
sediul Securităţii...
-Braia ( furios, dezamăgit, tulburat ) :am colaborat şi eu la Curentul 2
ani...Ziarul era portdrapelul exilului românesc... Sunt acum profund
afectat .Este prăbuşirea unui mit ...

- Ioniţă: ...procesul de "recuperare a naţionalismului" , început sub
Dej şi continuat sub Ceauşescu, a mizat pe "antisovietismul
exilului " ( marcat profund de acest resentiment )
-Braia: Da, dar regimul acela îi asuprea pe românii din ţară ! ...
-Ioniţă: Se trecuse de la "comunismul de război" la "comunismul
de lagăr" ...Aceşti oameni din exil au vrut să-şi ajute ţara ...Prin
trecutul său, Şeicaru era ascultat şi respectat în lumea exilului ...
Şeicaru a fost şi informator şi agent de influenţă. Dădea soluţii ptr.
captarea celor din exil...Nici ei nu mai sperau ,eliberarea ţării de sub
comunism.
-Braia: Cunosc acea expresie : "Mai bine cu Ceauşescu, decât cu
ruşii "
-Ioniţă:...au vrut să-şi ajute ţara ... au fost influenţaţi şi de exilul
maghiar ( naţionalist şi unit ) Şeicaru a venit în ţară în 1976 , sperând
să-l întâlnească pe Ceauşescu ...Atunci Ceauşescu a semnat pentru
el - stict secret - un Decret de amnistie , care nu s-a publicat în M.O.
Nu s-a întâlnit cu Ceauşescu , ci cu altcineva (" Viforul" ) .a cerut ( şi i
s-au promis ) bani pentru o revistă la Munchen ...
-Braia: Cel mai mare ziarist al României, a fost plătit de Securitate !
- Ioniţă:a fost un plan general de atragere a exilului ...La fel ca pe
Emilian ( scotea ziarul "Stindardul " ;fusese agent american, şi a
devenit agent al Securităţii )
-Dobre: A cercetat la CNSAS...Şi Viorel Tilea ( diplomatul ) şi
Eftimie Gherman ( PDSR-istul ) ar fi fost racolaţi de Securitate şi
au devenit informatori. ]
/ Gabriel Liiceanu :în această ţară eu nu vreau să trăiesc ...
[ TVR-Cultural, 29 iun.'09 .]
[LD:încerc să-mi păstrez obiectivitatea şi redau ce spune. Numai că
este o discrepanţă izbitoare între aceste declaraţii şi
comportamentul său faţă de scena politică românească. Să te agăţi
de Băsescu pentru diversiunea cu condamnarea comunismului
.... aduce a oportunism cras.Acum ?:declaraţiile sale patetice apar
ca simple vorbe. ]
...Constată înmulţirea"faptelor de rău " Românii au trăit timp de 50
de ani pentru "un blid de mâncare"
...România este "ultimul stat din Europa "la toate capitolele
importante .
...În locul comuniştilor ,au devenit "stăpânii României capitaliste
,vechii comunişti care şi-au întors haina pe dos "
...În această ţară , "eu nu vreau să trăiesc "
/ Monumente istorice - demolate -părăsite- refăcute - retrocedate ]

[LD, sept.-oct.2009. Îmi plânge sufletul când văd în fiecare duminică
la TVR -Cultural sau la alte televiziuni că se discută problema
conservării monumentelor istorice.
În România ar exista peste 13.000 castele şi conace părăsite.
Personal, ştiu soarta Conacul şi parcul Ion Pillat ,din Miorcani (
Botoşani ), care este şi satul meu natal. Fotografia "Curţii Pillat" (
cum se spunea la noi ), se găseşte şi în Istoria literaturii lui George
Călinescu : a fost Cămin Ciltural şi spital .Institutul pentru literatură
George Călinescu reuşise să înjghebe un mic muzeu- casă
memorială Ion şi Dinu Pillat .
După dec.'89, familia l-a donat bisericii ortodoxe, care n-a făcut nimic.
"Autorităţile locale" au făcut , totuşi, "ceva" :au îngăduit unora să-şi
construiască "o căsuţă" , în incinta parcului ]
Din lipsă de fonduri,din 3 monumente istorice, Comisia trebuie să
aleagă 1 pentru restaurare .
... Bucureştiul demolat
/ Prof.univ.arh.Sorin Vasilescu :Bucureştiul demolat de comunişti ar
fi cât suprafaţa Veneţiei ;cei 50 de ani de totalitarism şi-au pus
pecetea distrugătoare nu numai pe clădiri, ci pe istoria
Bucureştiului . "Cum să vindecăm cancerul ?" Din lipsă de
fonduri,din 3 monumente istorice, Comisia trebuie să aleagă 1
pentru restaurare.( TVR-Cultural, 3 sept.'09 )
/Av.Paula Iacob şi arh.Roguski : vorbesc despre Muzeul
Zambaccian ( donaţie a marelui negustor de artă ), Palatul
Cantacuzino-Nababul, Casa Branişte ş.a ş.a , bucşite de obiectele
confiscate de la " vechii boieri şi burghezi" , ajunse în posesia unor
activişti de partid sau securişti ( N-24 TV, 6 oct.'09 )
... Castele şi conace părăsite
/ Castelul Cantacuzino de la Buşteni ( construit în 1911 ) : după
naţionalizare, a fost o vreme GAS, apoi s-a făcut grădiniţă . După
'89 , a fost dat bisericii romano-catolice , care n-a făcut nimic.(
TVR-Cultural, 6 oct.'09 )
/ Castelul Bethlen ( Ana , fiica lui Gabriel Bethlen ) :cel mai frumos
castel din Transilvania .
După '44, naţionalizat de comunişti .În 1997, Ministerul Culturii l-a
refăcut.Acum se află în proces cu moştenitorii. ( Pro-TV, 10 oct.'09 )
/ Mihai Şora : Intelectualitatea generaţiei sale
[ TVR -1, 25 iul.'09 .Emisiunea lui Cătălin Ştefănescu , "Garantat 100
la% " .
[LD: deşi l-am cunoscut cu mult înainte de '89 (mai ales din spusele

fiicei sale, Sanda Şora -"profa" mea de italiană )iar după dec.'89, mam aflat deseori în consonanţă punctuală cu d-sa - vremea marşurilor
din '90 prin Bucureşti - ipostazele sale filozofice, politice sau
civice păreau a fi întruchipate în trei oameni diferiţi.Aici şi acum ,
extrag câteva idei stimulatoare de meditaţie,privind specificul
comunismului românesc;generaţia sa -acomodări şi respingeri ;
...Umanizarea comunismul stalinist - o mare iluzie
-M.Ş: <Să nu ne răzbunaţi ! > ar fi rostit Mircea Vulcănescu, în
temniţă ,înainte să moară
Din păcate, testamentul lui "s-a tradus în mod românesc " ...
Şi în Franţa s-a încercat "umanizarea" comunismul stalinist.
Ulterior s-au lămurit lucrurile: "a fost o mare iluzie " . El s-a vindecat
şi a rămas "un om de centru, de echilibru" [....]
...Decupaje biografice ale generaţiei sale
- M.Ş:A fost o lume aparte , care a avut problemele ei , teribilismele
ei, descurajările ei.
Emil Cioran "nihilistul" , Cioran "scepticul" , Cioran "contestatarul",
Cioran "mâncătorul de oameni " . A fost un mit. În realitate,Cioran
era un om de o bunătate rară . Omul Cioran era cu totul altfel decât
Cioran din "Schimbarea la faţă ." [....]
Mircea Eliade , cu care a fost prieten,era un mare susţinător al
"activismului cultural ".
El ,Şora , crede în "acţiunea europeană" , dar echilibru este foarte
slab.
..."Turnătorii-victime" nu trebuie judecaţi
-C.Ş.: A mai rămas prieten cu Sorin Antohi -cu care a scos carteainterviu "Mai avem un viitor ?" după ce a aflat că a fost informator al
Securităţii ?
-M.Ş.:Obţinerea unei semnături luate în condiţii limită n-ar trebui
să conteze. Doinaş, prietenul lui , nu trebuie judecat. Lucrurile
trebuiesc decantate .
...
...Urma alege
M.Ş: O coroană dezvoltată în universalitate n-are şansă fără "omul
local " ...
Abstracţiunile sunt universale .Da, el este religios, fără a fi
"practicant" Există şi caractere profund religioase .Trebuie să existe.
"Dezvrăjbirea " are o înfăţişare profund înfricoşătoare, dar el "n-a
disperat niciodată."

A fost dat afară din slujbe de 5 ori .N-a disperat. Venea soluţia.
Prin 1954, a fost dat afară de la Institutul Cultural ; l-a înlocuit pe
A.Toma la editură .Aşa a apărut BPT . A fost dat afară de la editură.;
l-a chemat la el Mircea Maliţa. Nu consideră că " a pactizat ; urma
alege " .
/ Petre Romoşan: poveste cu "dizidenţi" şi "turnători "
B-1 TV, la emisiunea "Vine presa " - confruntare cu Roncea
[ LD: o mare bălmojeală .A fost declarat "colaborator" al Securităţii
, de nişte "bârfitori": GDS , sub influenţa lui Tismăneanu ,
HRPatapievici, NTMorar şi Dinescu .]
-Romoşan :a trecut frontiera , a ajuns la Budapesta , apoi la Paris,
unde a primt "azil politic" . S-a alăturat emigraţiei anticomuniste ;
a lucrat la "Europa Liberă ( Monica Lovinescu, Virgil Ierunca,
NCMunteanu, Emil Hurezeanu ) .A scos cartea lui Caraion ...
Faţă de alţi scriitori care au călătorit foarte mult pe atunci, au avut
burse -Nicolae Manolescu,Ana Blandiana , Dinescu, HRPatapievici au fost "colaboratori ai Securităţii " ? !
La "Fondul Plastic" a fost prieten cu Paul Gherasim, Horia Bernea,
ş.aş.a
- Roncea: De ce este acum atacat, ars pe rug ?
- Romoşan : I se plătesc poliţe.
[14 febr.2011 :spunea Sergiu Celebidache în '90
[ LD, 14 febr.2011 .La 76 de ani, transcriu unele fragmente din
jurnalul meu post- decembrist . Regret că nu am dat evenimentul..A
fost la începutul anilor '90 :Am mers la această conferinţă de presă
cu nostalgia melomanului care am fost. Seara, pelerinaj la statuia lui
Eminescu din faţa Ateneului ; apoi în sala de conferinţe de la hotel "
Bucureşti ". Erau acolo,Dan Grigore, Iosif Sava, Ada Brumaru, şi alţii
( necunoscuţi pentru mine ).Ştiu că, la întoarcere acasă, m-am simţit
foarte tulburată, derutată .La concerte nu am fost, fiind ocupată cu ...
"revoluţia" .Celebidache avea 77 de ani. Acum o transcriu pentru a
valoriza o idee despre ce a însemnat pierderea suferită de România
prin atâtea absenţe .]
-Dan Grigore :în numele Filamornicii şi a muzicienilor din România,
salută orchestra Filarmonicii din Munchen.Cum a fost posibil să vină
atât de repede printre noi ?
-Sergiu Celebidache :"Mă aflu printre românii mei" .Important este ce
se întâmplă în România.
Am scăpat de anonimat şi ne aflăm în mijlocul atenţiei generale. S-ar
putea să facem şi muzică bună .Sunt timpuri tragice .În dec.'89, am
stat câte 16, 17 ore la radio să aud ce se întâmplă în ţară ... Am fost

întrebat de la Bon : plec în România ? Am acceptat imediat ; am
improvizat. Eu nu mai dau de 2 ani interviuri ...
- x : Vă aşteptăm de 11 ani ! Am avut multe necazuri, multe probleme
.Acum 11 ani aţi concertat pentru "o anumită lume". Acum aţi venit
în România liberă .Aţi luat din nou cetăţenia română ?
-S.C : M-am născut român, am îmbătrânit român, am să mor
român. A fost greu. În România , dacă se ia iar razna, mă veţi putea
vedea "elveţian " Când am fost data trecută ,am fost minţit cu
neruşinare... Se vorbea de "Cântarea României" , de fapt erau
interese meschine... Nu mă ocup de politică , am chiar repulsie de
politică .... Dumnezeu ştie cu câţi oameni politici am avut de-a face
...Dacă aş fi propus preşedinte, aş fi ultimul om să accept .
-x: ce părere aveţi despre exodul germanilor din România ?
-S.C.: Să meargă unde se simt bine .
-x : Ce mesaj aţi transmite artiştilor români din străinătate ?
-S.C:După ce criterii să-i numim " artişti români " ? Nu avem artişti
români peste hotare .
-x:un mare dirijor a fost întrebat cine este cel mai mare dirijor ? A
răspuns :<Din păcate, Celibidache ! > .Altul v-a întrebat Aveţi
vreun tânăr talent, vreun discipol al dvs ?
Aţi răspuns < Nu ! >.Ce părere are despre muzica contemporană ?
-S.C.: Nu am răspuns "Nu ! " ,Nu ne lipseşte talentul, ci şcoala
.Muzica nu este sunet , ci este ceva trascedental. Dacă m-ar întreba
Dumnezeu cum vreau să fie muzica, n-aş şti să răspund. Până la 33
de ani, aveam succes, dar nu ştiam ce voiam de la muzică.
-Iosif Sava :Documentele, înregistrările... s-a scris mult despre dvs
prin anii '30.Se datorau talentului, României , Moldovei,
Iaşului,Siretului ?
-S.C : Tot.Şi acum tânjesc după Siret .De la 40 de ani am ştiut ce
vreau de la muzică.
-Iosif Sava : Ne şocaţi pe toţi cu gândurile dvs despre Enescu.
Pentru noi, el este totul...În 1979, aţi spus că a fost o iluzie ( sau un
ideal ) ca Filarmonica română să devie o forţă .
- S.C: "Eu am ştiut că aici este comunism." Nevastă-mea îmi
spunea să nu confund comunismul cu românii. Am venit în ţară.
Orchestra era puternică ."Dar m-am simţit trădat de confraţii mei ,
cu <Cântarea României >".Eu nu mă bazez prea tare pe urechea
matale [ iosif Sava] Este ceva în rasa noastră care lasă o poartă
deschisă spre muzică Am vrut să pun în valoare muzica
românească .N-am putut. Acum am 77 de ani.
-x: cum ne anticipaţi evoluţia noastră spirituală ?
-S.C: Doresc să ajungeţi şi voi la trăirea noastră. Concertele astea
nu vor însemna mare lucru ...Vreo 4000 de oameni, din atâtea

milioane de români ! Singurul lucru : să-i ajutăm şi pe ei cu ceva .
-x: Noi, aici, am trăit cu iluzii...
-S.C.: Aţi ştiut bine ce se întâmplă .Aici este şi vina voastră. Cine
ştie ce se va întâmpla cu România ? Avem un vecin, o ţară uriaşă,
care încă nu şi-a spus cuvântul.
Ştiu eu, oare, ce se va întâmpla aici ? Ştiu eu ce voi putea face
pentru România ?!
Vrem să facem multe ...
- Iosif Sava: Entuziasmul pentru dvs .Atâtea s-au spus despre dvs !
.Vă iubim !
-S.C: Mă tuşează entuziasmul d-tale ".Dar eu nu cred că în
România s-a clarificat situaţia."
-Iosif Sava : "România a scăpat de comunism şi de teroare "
-S.C: Să te audă Dumnezeu !
-x:Ce vă face să fiţi sceptic ?
-S.C: Sunt sceptic în toate ." Cum trăiţi fără mâncare ? Sunteţi aşa
de spirituali ". Eu am 77 de ani , am toţi dinţii în gură ...
¤ Miniştrii la Artă, Cultură, Presă
Miniştrii în "epoca-Dej " , "epoca Ceauşescu " epoca Iliescu" ....
copărtaşi la genocid şi la ascunderea genocidului. Responsabili
direcţi între 23 aug.'44 - 28 dec.1989 .
Iată-i :
1.Guv.Sănătescu I ( 23 aug.-3 nov.'44 )
G-ral Ion Boiţeanu -ministru la Cultură Naţională şi Culte / şi Şcoala
/
2.Guv.Sănătescu II ( 4 nov.-5 dec.'44 )
Gheorghe Pop - ministrul Cultelor şi Artelor
3.Guv.Rădescu ( 6 dec.'44-5 mart.'45 )
Gheorghe Pop - ministrul Cultelor şi Artelor
4.Guv.Petru Groza I ( 6 mart.'45-30 nov.'46 )
Mihail Ralea - ministrul Artelor
Petre Constantinescu -Iaşi - ministrul Propagandei
5.Guv.Petru Groza II ( 1 dec.'46-29 dec.'47 )
Ion Pas -ministrul Artelor
Octav Livezeanu- ministrul Informaţiilor
6.Guv.Petru Groza III ( 30 dec.'47-14 apr.'48 )

Ion Pas -ministrul Artelor
Octav Livezeanu- ministrul Informaţiilor
7. Guv.Petru Groza IV ( 15 apr.'48-2 iun.'52 )
Octav Livezeanu- ministrul Artelor şi Informaţiilor (înlocuit pe 23
mai.'49 )
Eduard Mezincescu - ministrul Artelor ( din 23 mai'49 )
Eduard Mezincescu- preşed. Comit.ptr Artă ( din 12 iul.'50 )
8.Guv.Gheorghe Ghorghiu-Dej ( 2 iun.'52 rocadă ; 28 ian' 53-4 oct.55
)
Nicolae Popescu Doreanu- preşed. Comit.ptr Artă (până pe 30
nov.'53 )
Nicolae Bellu - preşed. al Comit .ptr.Cinematografie
Nicolae Bădescu- preşed.Comit.ptr Arhitectură şi Sistematizare
Constanţa Crăciun - ministrul Culturii (reînfiinţat din 30 nov.'53 )
având în subordine :
Comit.ptru Artă/ Comit.ptr.Cinematografie/ Comit.ptr Radio/ Comit.ptr
Aşezămintele Culturale/ Direcţia Generală a Editurilor,Industriilor
Poligrafice şi a Difuzării Cărţii ( de pe lângă Consil.de Miniştri )
9. Guv.Chivu Stoica ( 4 oct.'55-rocadă - 20 mart'57-20 mart.'61 )
Miron Constantinescu -ministru Învăţământ şi Cultură -reunite (
"desărcinat" pe 15 iul.'57 )
Athanase Joja - ministru la Învăţământ şi Cultură (15 iul.'57- 16
ian.'60 )
Ilie Murgulescu - ministru la Învăţământ şi Cultură (din 16 ian.'60 - )
10.Guv.Ion Gh.Maurer I ( 21 mart.'61-17 mart.'65 )
Ilie Murgulescu - ministru la Învăţământ şi Cultură ( până pe 9
iun.'62 )
Constanţa Crăciun - preşed. Comit.de Stat pentru Cultură şi Artă
( separat iar de Învăţământ pe 9 iun.1962 )
11.Guv.Ion Gh.Maurer II ( 18 mart.'65-20 aug.'65 )
Constanţa Crăciun - preşed. Comit.de Stat pentru Cultură şi Artă
12.Guv.Ion Gh.Maurer III ( 21 aug.'65-8 dec.'67 )
Pompiliu Macovei - preşed. Comit.de Stat pentru Cultură şi Artă
Roman Moldovan -preşed. Consil.Naţ. al Cercet.Ştiinţifice (din 23
dec.'65 )
13.Guv.Ion Gh.Maurer IV ( 9 dec.'67-12 mart.'69 )

Pompiliu Macovei - preşed. Comit.de Stat pentru Cultură şi Artă
Alexandru Bârlădeanu - preşed. Consil.Naţ. al Cercet.Ştiinţifice (
până în 5 dec.'68 )
Nicolae Murguleţ - preşed. Consil.Naţ. al Cercet.Ştiinţifice ( din 5
dec.'68 )
14.Guv.Ion Gh.Maurer V ( 13 mart.'69-27 febr.'74 )
Pompiliu Macovei - preşed. Comit.de Stat pentru Cultură şi Artă
Dumitru Popescu- preşed. Comit.de Stat pentru Cultură şi Artă ( din
15 iul.'71 )
Nicolae Murguleţ - preşed. Consil.Naţ. al Cercet.Ştiinţifice
Gheorghe Buzdugan - preşed. Consil.Naţ. al Cercet.Ştiinţifice ( din 1
aug.'69 )
Gheorghe Cioară - preşed. Consil.Naţ. al Cercet.Ştiinţifice ( din 17
sept.'70 )
15.Guv.Manea Mănescu ( 27 febr.'74 -rocadă ;18 mart-'75 -28
mart'80 )
Dumitru Popescu- preşed. Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste
Miu Dobrescu - preşed. Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste
(din 4 nov.'76 )
Ion Ursu- preşed. Consiliului Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie .
Ion Gălăteanu - preşed. al Comit.ptr.Presă şi Tipărituri ( 4 febr.- 24
dec.'77 )
Ion Gălăteanu- secr.de Stat la Consiliul Culturii şi Educaţiei
Socialiste ( din 9 sept.'78 )
Suzana Gâdea- preşed. Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste (
din 28 aug.'79 )
16.Guv.Ilie Verdeţ ( 30 mart.'79-rocada - 29 mart.'80-20 mai '82 )
Suzana Gâdea- preşed. Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste
Elena Ceauşescu - preşed.Consiliului Naţional pentru Ştiinţă şi
Tehnologie ( din 8 apr.'80 )
Gheorghe Cioară-ministr.secr.de Stat la Consiliului Naţional pentru
Ştiinţă şi Tehnologie
17.Guv.Const.Dăscălescu ( 21 mai'82- 28 mart.'85 )
Suzana Gâdea- preşed. Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste
Ioan Ursu -primvicepreşed. al Consiliului Naţional pentru Ştiinţă şi
Tehnologie
Mihail Florescu - ministr.secr.de Stat la Consiliului Naţional pentru
Ştiinţă şi Tehnologie

18.Guv.Const.Dăscălescu ( 29 mart.'85-22 dec.'89 )
Suzana Gâdea- preşed. Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste
Ioan Ursu -primvicepreşed. al Consiliului Naţional pentru Ştiinţă şi
Tehnologie
Mihail Florescu - ministr.secr.de Stat la Consiliului Naţional pentru
Ştiinţă şi Tehnologie
¤ REVOLUŢIA din dec.'89
"Epoca Iliescu "
1.Guv.proviz.Petre Roman ( 26 dec.'89-27 iun.'90 )
Andrei Pleşu - Ministrul Culturii ( nou înfiinţat )
Horvat Andor - secretar de Stat la Ministerul Culturii (din 12 ian.'90 )
Coriolan Babeţ - secretar de Stat la Ministerul Culturii (din 12
ian.'90 )
2.Guv.Petre Roman ( 28 iun.'90-demisie -26 sept.'91 )
Andrei Pleşu - Ministrul Culturii
Eugen Vasiliu - secrt.de Stat la Ministerul Culturii ( din 22 febr.'91 )
Radu Boroianu- secrt.de Stat la Ministerul Culturii( 20 mai'90 )
3.Guv.Teodor Stolojan ( 1 oct -remaniere ; 16 oct.'91-18 nov.'92 )
Ludovic Spiess - Ministrul Culturii
4.Guv.Nicolae Văcăroiu ( 4 nov.'92-remaniere ; 20 nov-'92 - nov.'96
)
Mihail Golu - Ministrul Culturii
5.Guvernul Nic.Văcăraoiu II ( 12 mai-1995- nov ? '96 )
Viorel Mărginean - Ministrul Culturii
"Epoca Constantinescu "
/Ion Caramitru ( ? ) -ministrul Culturii ( 1996-2000) guv.CDR
/ ? - ministru Culturii ( 2000-2004 ) guv.Adrian Năstase
"Epoca Băsescu "
/ Iorgulescu - ministru Culturii ( 2004-2008 ) guv. Tăriceanu .
/ Kelemen Hunor - guv. Boc
EXEMPLE DE VICTIME

[ LD: din cele peste 2 milioane de victime, am extras [ de fiecare
dată , cu strângere de inimă pentru cei nepomeniţi] o selcţie care să
îngăduie percepţia corectă a substratului ideologic şi politic al
genocidului comunist, a mecanismelor terorii , a metodelor
experimentate , ş.a. ]
Dicţionarele lui Cicerone Ioniţoiu (format carte - editura "Maşina de
scris " ; format electronic la www.procesulcomunismului.com ) ;
Lucia Hossu -Longin ,Memorialul Durerii ; Documente ,
Memorialistică , Istoriografie ,Biografii , Procese, Cazuri , ( vezi la
Bibliografie ) ;Documentare, Interviuri ,Dezbateri Radio ,TV ;
Presă , s-au aşezat pe rafturile unei veritabile BIBLIOTECI dedicate
acestei monstruoase crime colective prin care a trecut poporul
român.Ca orice bibliotecă, ea va fi îmbogăţită pe măsură ce arhivele încă ferecate - se vor deschide.]
A.
-Acterian, Arşavir C.
[LD:Pentru acest "caz" , recomandăm volumul
PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI , C. Noica, C.Pillat ,
N.Steinhardt , Al.Paleologu, A.Acterian, S.Al-George ,
Al.O.Teodoreanu etc.Editura Vremea, Bucureşti , 1996 ( prefaţa,
Florin Constantiniu ),care cuprinde documentele procesului celor 23
de intelectuali ,implicaţi în "procesul Pillat-Noica "
Apreciem pozitiv editarea acestor documente ,dar avem mari rezerve
privind posibilitatea receptării adecvate de către cititorii neavizaţi (sau
tineri ) ]
Avocat, scriitor, ziarist.N.în 1907,în Constanţa (de origine armeană,
fiul lui Coram ; Haiganus -fost comerciant- şi Haiganus ).Licenţiat în
Drept Arestat în 1949 ,ca legionar, condamnat 3 ani, eliberat în
febr'54..În 1959, vânzător la "Librăria Noastră " .Rearestat în
sept.'59; implicat în "lotul Pillat-Noica ".
a).La interogatoriul luat de cpt.Onea Mircea( anchetator penal de
securitate din Direcţia de Anchete Penale a MAI ), Acterian declara
la 14 sept.1959: <În anul 1937,subsemnatul am fost atras în
organizaţia legionară [...] să lucrez la redacţia revistei legionare"
Ideea Românească" ,şi apoi am făcut parte efectiv din cuibul
legionar din cadrul redacţiei [...] şi la o altă revistă legionară
denumită "Vremea", şi la care , pe lângă alţi legionari , a mai
colaborat şi NOICA CONSTANTIN, CIORAN EMIL , MIRCEA
ELIADE şi alţii . [...]
În anul 1938, atât revista "Ideea Românească" cât şi "Vremea" , au
fost interzise de dictatura carlistă, şi ca urmare am încetat de a mai

scrie articole legionare, participând însă la şedinţele de cuib şi la
colectarea de ajutor legionar .[...]
După ce organizaţia legionară a reuşit să acapareze conducerea
Statului Român [ LD: guvernarea Ion Antonescu -Horia Sima
,sept.'40-ian'41 ] [...] mi-am continuat activitatea legionară ca
publicist la ziarul "Buna Vestire " [...] "Vremea" , "Ideea
Românească" şi " Axa" [...]
la rebeliunea legionară nu am avut nici o participare [...] După
rebeliune , am continuat să ţin legătura cu legionarii din cuibul "Ideea
Românească" .[....]
În anul 1946 , legionarul PETRAŞCU , a trecut la reorganizarea
legionarilor [...] începând de la această dată şi până în anul 1949 ,
mi-am continuat activitatea legionară , tot în cadrul cuibului "Ideea
Românească" [...] În luna februarie 1949 , activitatea subvesivă a
organizaţiei legionare fiind descoperită , am fost arestat şi eu .>
b) În "CONCLUZIILE DE ÎNVINUIRE " ( 10 febr.1960 ) acelaşi
Onea Mircea ,caracteriza astfel profilul şi activitatea lui Acterian
Arşavir după eliberarea din 1954: < ...s-a ocupat intens de procurarea
a numeroase publicaţii ale autorilor fascişti .El intermedia
legionarilor cu care era în contact , vinderea şi procurarea literturii
subversive îndreptate împotriva regimului nostru . Astfel el a preluat
de la NOICA CONSTANTIN , scrierile " Anti Goethe" şi "Lisis" ,pe
care le-a difuzat unor elemente ostile regimului . De asemenea a
difuzat cărţile scrise , până în anul 1940, de legionarii ELIADE
MIRCEA,CIORAN EMIL> Prezentând mai departe cazul, rechizitoriul
abundă de epitete: "fascist notoriu " , " duşman înrăit" "discuţii
duşmănoase" "injurii la adresa regimului " "în slujba trădătorilor de
patrie" ş.a.ş.a
c.)La proces ( 24 febr.'60 ), răspunzând interogatoriului
preşedintelui Completului (col.Dimitriu Adrian) Acterian declara :
<Am fost membru al mişcării legionare din 1937şi am făcut parte din
cuibul "Ideea românească" de sub conducerea lui Marţian Ion.Am
activat până la dezlănţuirea prigoanei , [1938 ] când ne-am rezumat
la strângerea de ajutoare. Am reluat activitatea în 1940,lucrând sub
guvernarea legionară la diferite ziare ca: Vremea, Axa, Ideea
Românească. Noica a colaborat la vremea în 1937, cu Cioran şi cu
Mircea Eliade şi alţii.[...] N-am participat la rebeliune. >
<În 1946 sau 1947 , ajungându-se la o înţelegere între guvernul de
atunci [ Groza ] şi Petraşcu , ce ţinea loc de comandant legionar în
ţară [...] s-a trecut la o reorganizare şi eu am făcut parte din acelaşi
cuib cu Bîrcă Mihai avocat, un arhitect Frâncu, sub conducerea lui
Marţian. Am dus activitate până în februarie 1949 pentru care am
şi fost condamnat .>

<Cu Noica am reluat legăturile în 1955 când începusem să mă ocup
de anticariat şi când soţia lui a apelat la mine să-i vând o parte din
biblioteca sa , ceea am şi făcut [...]
Pillat îşi vindea cărţile [...] mi-a vorbit de un roman cu privire la
trecutul legionar la prigoana din 1938-1939 şi mi-a cerut să-i dau
ceva material. I-am dat o lucrare "Pe margine prăpastiei " şi o
lucrare a unor ziarişti francezi "Trimisul arhanghelului", material
referitor la viaţa şi moartea lui Codreanu .>
< Cărţile legionarilor Mircea Eliade, Cioran Emil şi Nae Ionescu , şi
anume " Logica , istoria logicii şi metafizica I şi II "ale lui Nae
Ionescu ; a lui Cioran "Pe culmile disperării ", " În amurgul
gândirilor" , " Lacrimi şi sfinţi" şi "Schimbarea la faţă a
României" , ce au un caracter politic mai accentuat , le-am primit la
anticariat.
Am primit şi de la Maria Sadova , în 1956, aduse de la Paris[...] >
d.)LD:comentează : luându-i apărarea, av. George Dunitrescu
spunea:
<...a fost legionar şi a fost condamnat pentru activitate interzisă. A
reluat activitatea aceasta în cadrul anticariatului cu care ocazie a
intrat în contact cu inculpaţii din grupul Pillat şi grupul Noica
.[...]faptele sunt stabilite şi recunoscute atât cele anterioare cât şi
cele posterioare actului istoric de la 23 august 1944 . Inculpatul este
exponentul clasei burgheze veche , el a recunoscut şi roagă
instanţa să ţină cont de toate împrejurările de fapt şi de
circumstanţele personale ale inculpatului care au fost sincere în faţa
instanţei...>
e.) Sentinţa nr 24/ 1martie 1960 , dată de Tribunalul Militar al reg.a
II-a militare ,acuzele au fost menţinute fiind învinuit de " crimă de
uneltire contra ordinei sociale p.p. de art. 209 pct.2 lit.a a C.P.
comb. cu alin.penultim al aceluiaşi articol "
ÎN FAPT - se sintetiza în sentinţă - <Inculpatul Acterian Arsavir ,
membru al organizaţiei legionare din 1937 [...]Fiind un fascist
notoriu şi un duşman înrăit al transformărilor revoluţionare ce au
avut loc în ţara noastră , inculpatul a continuat această activitate
legionară şi după 23 august 1944.[...] în anii 1946-1947 cînd
comandantul legionar Petraşcu Nicolae a trecut la reorganizarea
clandestină a legionarilor din ţară, inculpatul [...] a reorganizat cuibul
"Ideea românească" în care activase în trecut [...]au fost depistaţi
de organele stat , judecaţi şi condamnaţi [...]Acterian Arsavir a fost
condamnat la 3 ani închisoare, eliberîndu-se în 1954.
După eliberare [...] s-a ocupat intens de procurarea a numeroase
publicaţii ale autorilor fascişti , intermediind legionarilor [...]
vinderea şi procurarea literaturii subversive îndreptate împotriva

regimului nostru.[...]a preluat de la coinculpatul Noica Constantin
scrierile acestora "Anti Goethe" şi " Lisis" pe care le-a difuzat unor
elemente ostile regimului , difuzând de asemenea şi cărţile
legionarilor Cioran Emil şi Mircea Eliade [...] Reluînd legătura cu
coinculpatul Pillat Constantin [...] împreună au dus discuţii
duşmănoase la adresa regimului.La cererea lui Pillat [...] pentru
documentare în vederea scrierii romanului legionar "Aşteptând
ceasul de apoi" , i-a dat cărţile: "Pe marginea prăpastiei " şi "Trimisul
unui arhanghel" în care sunt descrise formele concrete ale activităţii
legionare.[...] în cadrul legăturilor de rudenie cu coinculpata Acterian
Sadova Maria, a primit [...] scrierile recente ale fugarilor legionari
Cioran Emil şi Mircea Eliade [...] pe care le-a difuzat altor legionari
[...]
Ca atare pe baza recunoaşterii inculpatului şi a celorlalte probe
administrate în proces [...] tribunalul reţine ca dovadă în sarcina
inculpatului Acterian Arsavir faptele imputate.[....]
5/ Făcând aplicaţiunea art.209 lit.a C.P. comb. cu alin.penultim al
aceluiaţ articol şi art.25 pct.6 C.P.cu unanimitate de voturi
condamnă pe ACTERIAN ARSAVIR la 18 ( optsprezece ) ani
muncă silnică ,8(opt ) ani degradare civică şi confiscarea totală a
averii personale pentru infracţiunea de uneltire contra ordinii sociale
.>
Semnează preşed.-col. de Justiţie Dimitriu D.Adrian ; judecător maior de justiţie Petrescu Ion ; col.Chimirel Iancu ; asesori- lct.col
Bobb Horaţiu , mr Cosmiţă Aurel ).
A trecut prin penitenciarile MAI, Jilava, lagărul de la Peninsula.
Eliberat în 1964 (Decretul 411 )
-Algeorge ,Sergiu
[LD:Pentru acest "caz" , recomandăm volumul
PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI ,Editura Vremea,
Bucureşti , 1996 ( prefaţa, Florin Constantiniu ),care cuprinde
documentele procesului celor 23 de intelectuali ,implicaţi în
"procesul Pillat-Noica "
Medic , cadru universitar ,om de ştiinţă şi cultură în Bucureşti a lucrat
ca medic la Opera Română şi Casa Armatei..N.în 1922, la
Tg.Mureş.Îndepărat din învăţământ în 1950 .
Arestat la 18 dec.1958, în "lotul Noica -Pillat "
a.) Un anchetator cu semnătură indescifrabilă ,prezentându-i
Ordonanţa de punere sub învinuire (10 dec.'59 ),îi aducea la
cunoştinţă ( pe 14 dec.'59 ) că era învinuit pentru faptul că
<...luând legătură cu legionarul NOICA CONSTANTIN , ai primit de
la acesta scrierile sale idealist-reacţionare şi duşmănoase

regimului democrat popular din RPR .[...] ai acceptat să difuzezi
aceste scrieri în rândul altor persoane ostile regimului ,de la care să
strângi "ajutor" pentru Noica Constantin.[...] ai cunoscut faptul că
Noica Constantin are legături cu fugarii legionari CIORAN EMIL şi
MIRCEA ELIADE din occident, cărora le trimitea scrierile sale
duşmănoase spre a fi publicate în occident cu scop de propagandă
împotriva RPR şi că la rândul său primeşte asemenea scrieri de la
fugarii în cauză [...] >
Recunoscând că a primit de la Noica scrierile; că a citit "scrisoarea"
lui Cioran şi "răspunsul" lui Noica ;că a citit lucrările lui Mircea Eliade
,s-a ferit să implice alte persoane că le-ar fi citit , drept pentru care
declaraţia nu i-a fost considerată sinceră .
b.) În CONCLUZIILE de ÎNVINUIRE prezentate la proces de
procurorul cpt.Mircea Onea ( 10 febr.1960 ) , la poziţia 20 ) se
conchidea că <AL GEORGE SERGIU , element ostil regimului,
încă din anul 1948 , a intrat în legătură cu legionarul Noica
Constantin de la care , ulterior, a primit scrierile duşmănoase "Anti
Goethe" şi "Povestiri despre Hegel" [...] a acceptat să difuzeze aceste
scrieri altor persoane [ ...] i-au fost date de către Noica Constantin
scrierile duşmănoase ale trădătorilor de patrie CIORAN EMIL şi
ELIADE MIRCEA , intitulate "Ispita de a exista" , "Scrisoare către un
prieten din depărate" şi "Pădurea interzisă" ,ce au un conţinut
duşmănos la adresa poporului român ,regimului nostru şi în
general la adresa lagărului socialist [...] >
c.) Răspunzând interogatoriului luat în proces de preşed.
Completului, col.Dimitriu D.Adrian ( 25 febr.'60 ) , Sergiu Algeorge
,pe lângă declaraţiile anterioare ,a făcut câteva afirmaţii de un
deosebit curj în acel context:<În scrisoarea lui Cioran acesta făcea
afirmaţia că în RPR nu ar exista libertate >;<Noica se simţea un
exilat în ţară şi-şi manifesta acest regret în răspunsul său către Emil
Cioran din Franţa >;<N-am priceput că lucrările lui Noica
,Antigoethe şi Povestiri din Hegel , au caracter duşmănos >.
d.)În apărarea sa, av. Perciun Sozont arăta :<Inculpatul a
recunoscut că a primit aceste scrieri şi a citit , dar că nu le-a difuzat
şi nu au fost restituite lui Noica [...] inculpatul neaga că a elogiat
scrierile citite a lui Noica şi a fugarilor Cioran şi Eliade .Pe el l-a
preocupat cultura orientală şi aceasta l-a făcut să se ocupe de
asemenea probleme.Prezintă o serie de referinţe de la oameni de
ştiinţă străini care l-au apreciat şi-l invitau ca un colaborator. Arată că
Algeorge Sergiu a descifrat hieroglifele descoperite la Creţeşti [...]
inculpatul este un specialist în ştiinţa foniatriei [fonologiei ][...] are
şi o activitate pozitivă pe care o evidenţiază şi roagă tribunalul să
ţină seama [...] de circumstanţele personale ale inculpatului

pronunţînd o sentinţă minimă [...] >
e.) Ultimul cuvânt al lui Algeorge:
< >
f.) Sentinţa nr 24/ 1martie 1960 , dată de Tribunalul Militar al reg.a
II-a militare ,acuzele au fost menţinute
ÎN FAPT - se motiva în sentinţă - <Inculpatul Algeorge Sergiu ,
element ostil regimului,a intrat în legătură cu coinculpatul
legionar Noica C-tin, încă din 1948 , dela care a primit ulterior
scrierile cu conţinut contrarevoluţionar intitulate "Anti Goethe" şi
Povestiri din Hegel "
În anul 1959, a acceptat propunerea lui Noica de a difuza aceste
scrieri [...] Tribunalul reţine ca dovedite în sarcina inculpatului
Algeorge Sergiu faptele ce i se pun în sarcină.[...]
20/ Făcând aplicaţiunea art.209 lit.a C.P. şi art.25 pct.6 C.P.cu
unanimitate de voturi condamnă pe ALGEORGE SERGIU la 7
(şapte ) ani închisoare corecţională ,4(patru ) ani interdicţie
corecţională şi confiscarea totală a averii personale pentru
infracţiunea de uneltire contra ordinii sociale . >
Semnează preşed.-col. de Justiţie Dimitriu D.Adrian ; judecător maior de justiţie Petrescu Ion ; col.Chimirel Iancu ; asesori- lct.col
Bobb Horaţiu , mr Cosmiţă Aurel ).
Hotărîrea a rămas definitivă , ca urmare a respingerii recursurilor
(decizia nr.77 / 7 apr.1960 a Tribunalului Suprem )
A ispăşit detenţia la penitenciarele MAI, Uranus, Jilava , Aiud şi
lagărele de muncă forţată din bălţile Dunării. "Graţiat" în 1964 , cu
Decretul 411 .
-Anastasiu , Mihai M
Ziarist , n.1908, Focşani .Condamnat pentru propagandă
antisocialistă . A murit în 1960, la Jilava
-Andreescu ,RigoTeodor T
Publicist , liberal din gruparea lui Gh.Tătărăscu .Arestat pe 16
august 1952 , a murit pe 22 ian.1953, la închisoarea Văcăreşti ..
-Andricu ,Mihai Jean
Născut în 1894 la Bucureşti. Compozitor şi profesor universitar,
apreciat ca unul dintre creatorii muzicii simfonice şi de cameră din
România.Profesor de muzică de cameră şi de compoziţie la
Conservatorul din Bucureşti (1926-1959 ); vicepreşedinte al Uniunii
Compozitorilor (1946-1956 ); membru al Academiei Române; a primit
numeroase distincţii româneşti şi internaţionale, pentru lucrările sale.
Arestat şi condamnat ,a cunoscut asprimea puşcăriilor comuniste.
Decedat la 4 mar.1974.

-Andriţoiu ,Dănilă
Sculptor , n.1894, la Oraviţa. Arestat şi anchetat de Securitatea din
Oradea , condamnat la 1 an închisoare de Tribunalul Militar din
Cluj.
-Anghelescu, Nicolae
Artist . Împuşcat de sovietici la Bucureşti , pe 11 nov.'44
-Apostoliu ,Dimitrie
Redactor la "Dreptatea" ,originar din Sibiu .În 1948, a încercat să
fugă în Turcia, a fost prins la Varna şi condamnat pentru trecere
frauduloasă de frontieră .
-Atanasiu , Dumitru
Ziarist şi romancier ,n.1888, A publicat la Curentul, Neamul
Românesc ,Straja şi Vremea Nouă .
Arestat în 1949 ; condamnat 5 ani închisoare ; detenţia la Jilava,
Peninsula şi Poarta Albă .
După eliberare, ar fi devenit informator al Securităţii ( cf. Cicerone
Ioniţoiu , Dicţionare )

B.
-Babeş, Cornel Liviu
[ LD : este "Jan Pallah " al românilor,care ar trebui omagiat ca un
simbol al singurătăţii anticomuniştilor din epoca ceauşistă .]
Sculptor şi pictor din Braşov.Ca protest împotriva terorii şi mizeriei
,pe 2 martie 1989 , pe cea mai folosită pârtie din Poiana Braşov, a
fixat o placă pe trunchiul unui brad ,pe care a scris
< BRAŞOVUL ESTE UN AUSCHWITZ ! >Apoi şi-a dat foc,şi arzând
ca o torţă vie , a străbătut traseul pe schiuri .
-Balotă, Nicolae
Scriitor, critic şi istoric literar, născut în 1925 la Cluj ( fiul av.
Gheorghe Balotă ).
Licenţiat al facultăţii de Litere şi Filozofie din Cluj ( 1947 ); asistent
universitar( 1946-1949 ); doctorat în literatură universală şi
comparată; cercetător la Filiala Cluj a Academiei Române ( 19501954 ).
Arestat în 1949,anchetat 6 luni ; condamnat pentru deţinere şi
răspândire de „material subversiv”.
Rearestat la 3 ian.1956; condamnat de TM Bucureşti la 7 ani
„corvoadă” pentru „instigare publică” ( sent.759 / 1956, anulată prin
deciz. 1622/56 a TM Buc.); rejudecat de TM Reg.ll Mil. Buc. la 10
nov.1957; condamnat la 7 ani „corvoadă” pentru „ culegere şi
transmitere de informaţii”- art. 194 c.p. ( sent.138/ 10 nov.1957 şi
Deciz. 577/1957 a Trib. Suprem ); detenţia la Uranus, Jilava,
Făgăraş, Gherla, Jilava, Piteşti şi Dej; eliberat la termen pe 30
nov.1962 şi predat miliţiei pentru domiciliu obligatoriu în com. LăţeştiFeteşti( Bărăgan- cf. IICCMER, Fişa matricolă penală deţinuţi politici
).
După eliberare a fost redactor la revista „Familia” Oradea, apoi
cercetător la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” din
Bucureşti*.
A părăsit România şi s-a stabilit în Germania ( în 1979 ), cu statut de
refugiat politic, apoi în Franţa ( din 1981 ); a predat literatura
comparată la Universitatea din Le Mans; concomitent, a lucrat şi la
postul de radio „Europa Liberă”.
A revenit în România , în ian.'90.
(Despre experienţa sa concentraţionară , vezi "Caietul albastru " ,
vol I, II , 2000 )
--------------------* Despre acea perioadă s-a lansat suspiciunea că ar fi fost „agent-

turnător” al Securităţii. Cum noi nu am cercetat aceste surse
arhivistice, preferăm să nu ne pronunţăm.
/ 14 mart.2009 . N.Balotă la TVR-1 la Eugenia Vodă – Profesioniştii.
Are 76 de ani ; s-a însurat la 44 ; are un fiu ( prof. în Tunis ) .
Înainte de închisoare nu avusese ochi şi urechi pentru suferinţele
celor din jur. Voia să cucerească lumea .În biblioteca Academiei din
Cluj, citea , studia :"Lumea se umplea de furie, şi noi citeam ! "
A stat 7 ani la închisoare ; a avut 2 condamnări şi domiciliu forţat ;
este greu să zaci în închisoare la 30 de ani , dar -precis! - vârsta de
35 de ani nu este apogeul omului, el poate veni mai târziu ; puşcăria
este o mare şcoală .A învăţat acolo mai mult decât a citit în toate
cărţile ; în puşcărie a învăţat Liturghia sfântului Ion Gură de Aur (
apoi l-a învăţat el pe Steinhardt ; recita cu Miron Chiraleu versuri ;
Nicu Steinhardt i-a povestit piesele lui Eugen Ionescu ; )
Cel mai mare chin: foamea - frigul - scurgerea timpului .
Suferinţa tuturor era mare , dar suferinţa ţăranului român a fost
cea mai profundă, mai adâncă. Suferinţa este o mare şcoală de
viaţă. El nu urăşte , nu este răzbunător , i-a iertat pe toţi.
Dar pentru suferinţa tatălui său ( scos din casa lui, umilit şi
batjocorit ) , da, îi urăşte .
În celula de la Piteşti ( construită la ordinul lui Armd.Călinescu pentru
legionari în 1938 , o celulă pentru o persoană ) ei au fost înghesuiţi
13.
-Banu, Dumitru
Ziarist .Condamnat la 25 ani muncă silnică ( sentinţa nr.28 , din 12
febr.1959 ) , considerat a fi "şeful lotului " de "duşmani ai poporului"
,din care a făcut parte şi Ecaterina-Bălăcioiu -Lovinescu .
-Barbu ,.Anton B
Sculptor.N. în 1920, la Panaghia ( Dolj ).Arestat şi torturat de
Securitate, condamnat la 5 ani închisoare , în urma unui proces
înscenat .
-Batzaria , Nicolae [Moş Nae]
Ziarist şi scriitor.N.în 1874, la Craşova ( Macedonia turcească
).Senator în Parlamentul "junilor turci" ,ca reprezentant al românilor
macedoneni ( 1908 );ministru Lucrărilor Publice în guv.
otoman( 1912 ) ; refugiat şi stabilit în România, după războaiele
balcanice ( 1913 ).
Publicist pentru copii , cunoscut sub numele de "Moş Nae" ,a
colaborat la Dimineaţa copiilor şi Universul copiilor . "Demascat " de
comunişti în oct.'44, ca ziarist la o revistă "fascistă şi antisovietică" (

Scânteia, 22 oct.'44 ), a fost arestat la 78 de ani , în 1952 şi a murit
pe 28 iunie 1952, în lagărul de la Ghencea.
-Petre Mihai,Băcanu
Ziarist la " România Liberă " .Arestat pe 26 ian.'89.
-Bădescu , Dinu
Artist la Opera din Bucureşti .Împreună cu un grup de artişti "turnaţi" de o colegăa fost arestat prin 1951.
-Bădescu, Mihai
Publicist şi scriitor, membru PNŢ.Arestat în 1948,din ordinul lui
Alexandru Chişinevschi , a stat închis 7 ani şi 7 luni fără judecată
,la penitenciarele din Jilava, Aiud, Midia şi Poarta Albă .
-Bădulescu , Frone
Prof de Fizică, cercetător la Institutul de Fizică Nucleară de la
Măgurele, n.în 1922 în Călăraşi.
Arestat pe 3 oct.1956, ca membru al Organizaţiei de Rezistenţă
Naţională ( ca "şef de lot" ) ; condamnat la 25 ani muncă silnică şi
confiscarea averii ( Sentinţa nr.64 / 11 febr.1957 ) , pentru " uneltire
contra ordinii sociale" , urmărind răsturnarea regimului..
A fost eliberat la graţierea din 1964, cu Decretul 411 .
-Băcanu ,Petre Mihai
Ziarist , n.în 1941 la Homorâciu ( Prahova ).Licenţiat al Fac.de Litere
, Bucureşti . Ca ziarist la "România Liberă " în regimul ceauşist ,a
încercat să creeze un nucleu clandestin anticomunist -Alianţa R cu ziarul "România" .Arestat în ian.1989 , cu o parte din grupul de
iniţiativă -Mihai Creangă, Anton Uncu , Ştefan-Niculescu -a fost
judecat şi condamnat la 6 ani închisoare. Eliberat pe 22
decembrie 1989 , când a fost răsturnat regimul Ceauşescu .
A pus bazele ziarului independent " România liberă " .
-Băiţan,Constantin
Actor .Arestat şi condamnat la 22 de ani muncă silnică ( sentinţa
nr.421 /21.08.1958 ).,pentru "uneltire împotriva orânduirii comuniste".
-Bălănescu, Gabriel
Ziarist la Cuvântul şi Universul literar, n.în 1983,legionar.Arestat în
1948,a fost închis la Jilava,Uranus şi Minele de plumb.În perioada

"reeducării" , a dat declaraţii de desolidarizare de activitatea trecută,
apărând ca mator al acuzării în unele procese cu camarazi arestaţi .
-Bănuş, Max
Ziarist din Bucureşti .Arestat în 1956 (după revoluţia din Ungaria
)anchetat dur la Securitatea din Uranus , condamnat de Tribunalul
Militar -Bucureşti pentru "uneltire contra ordinii sociale" .
Închis la Jilava, şi în lagărele din Bălţile Dunării (Salcia şi Stoeneşti
).După eliberare,a reuşit să părăsească ţara, fiind redactor la "Europa
Liberă ". După 1989, a revenit în ţară, continuîndu-şi activitatea de
jurnalist .
-Bârlea, Ovidiu
Etnograf.În 1960, pentru că avea un frate la Vatican, a fost silit să-şi
dea demisia de la Institutul de Etnografie.Timp de 20 de ani a trăit ca
un pustnic în garsoniera lui .
-Bernea ,Ernest
N.în 1905, la Brăila.Cu studii strălucite în ţară şi străinătate .Membru (
din 1933 ) în echipa Institutului Social Român condus de Dimitrie
Gusti.Conferenţiar ( din 1935-'40 ) la catedra de Antropogeografie
condusă de Simion Mehedinţi. Încadrat la Ministerul Informaţiilor ,
apoi la Ministerul de Externe( 1940-1947 ) pe timpul războiului şi
după 23 august 1944 ,până la venirea Anei Pauker la acest
departament.
Arestat în 1948 , eliberat în 1962, fără să fi fost judecat şi
condamnat, a suportat 14 ani rigorile regimului penitenciar : la
Jilava, Aiud, Ocnele Mari , Peninsula şi Poarta Albă .
În 1984, în prag de 80 de ani ,a fost chemat la Ministerul de Interne,
pentru a i se mai trage o bătaie. A murit pe 14 nov.1990.
- Ana Blandiana
30 aug.'88. Interdicţie de publicare : poeta Ana Blandiana
După o primă interdicţie ( poeziile din rev. "Amfiteatru " , în 1985 ),
poeta este "sancţionată" pentru poemul "Arpagic " (dintr-o carte
pentru copii ), considerat de cerberii cenzurii ca
un atac la adresa lui Nicolae Ceauşescu. Efectul este de
bumerang : poezia circulă din mână-n mână , ca samizdat.
-Blănaru ,Vasile [Cezar Flamură ] / Blănaru Gheorghe , Blănaru
Grigore -fraţi /
[LD:Pornind de la "cazul " Moldavaniuc Viorel (muncitor-ucenic
tâmplar din Câmpulung Moldovenesc, la care s-a găsit o puşcă

ruginită ) Securitatea a urzit, în 1957 /'58 ,scenariul unui
"complot", transformat în "lotul Cezar Flamură " (scriitorul Vasile
Blănaru ), cu peste 24 inculpaţi, soldat cu 4 condamnări la moarte
şi multe alte condamnări grele ]
Scriitor şi publicist .N.în 1913, la Câmpulung Moldovenesc,stabilit în
Bucureşti .
Arestat în vara anului 1949 , închis la Aiud ,eliberat în 1954.
Implicat în procesul înscenat de Securitate în 1957 ; percheziţionat
şi ridicat ( împreună cu doi fraţi ) ,în noaptea de 13/ 14 martie'58 de
o echipă de securişti ( lt.maj. Constantin Văleanu , lt. Ion Butofei ,lt.
Ion Andrei şi plt.maj.Gh. Lupu ), din ordinul cpt. Teodor Cameniţă
.Anchetat în reprize la Bucureşti , Botoşani şi Suceava (unde a
încăput pe mâinile cpt. Hary Feller, lt. Teodor Benea , mr. Osiac ş.a )
a rezultat un dosar masiv .
Condamnat la moarte ( Sentinţa nr 83/ 20.04.59 ) de Tribunalul
Militar -Bucureşti (preşed.Vucă Cuciureanu ), a fost închis la Jilava
aşteptându-şi execuţia, fără să ştie că, între timp, pedeapsa îi fusese
comutată în muncă silnică pe viaţă.
/ Fraţii - au fost condamnaţi la 12, respectiv 10 ani muncă silnică.
-Bornemisa ,Sebastian .
N.în 1890 ,Burjuc, Hunedoara .Dr. în Litere ( Budapesta )
,ziarist,editor ,proprietar de tipografie şi librărie .A debutat la ziarul
"Libertatea" din Orăştie , tipărind apoi revista "Consânzeana" .
Din 1914, s-a refugiat în Vechiul Regat , fiind prim-redactor la ziarul
"Patria" din Cluj (1924 ), , apoi scoţând un ziar propriu - "Lumea şi
Ţara "(1926 ).
Militant şi deputat al PNR ( din 1919 ),al PP-Averescu( 1926 ),al
PNA-Goga (1932 ) şi PNC-Goga,Cuza( 1935 ).Primar al Clujului ( în
guvernarea Averescu ), Subsecretar de Stat în scurta guvernare
Goga (29 dec.'37-9 febr.'38 ).
Arestat pe 5 mai 1950 în "lotul demnitarilor", încarcerat la Sighet
(unde ,un timp,a stat în celulă cu Maniu )a murit la Sighet ,pe 16
iulie 1953 .
-Boroneanţ, Vasile
Licenţiat al Facultăţii de Istorie, n.în 1930, la Conop ( Arad ).
Arestat pe 9 iun.1954, în dec.'54 a fost condamnat la 16 ani muncă
silnică , de Tribunalul Militar -Bucureşti , pentru că, în timpul
festivalului tineretului din 1953,a trimis un Memoriu printr-un francez
( din păcate ,agent KGB ! ), care l-a înmânat Securităţii.
A fost arestat şi anchetat la MAI,Uranus, Malmaison, Jilava, Lugoj,
Gherla , Aiud ( în "Zarcă" , la celular ) , Salcia şi Văcăreşti ( spital )

."Graţiat" la 19 iunie 1964 ( Decretul 411 ).
-Borza, Alexandru
Prof.univ.,preot greco-catolic,n.în 1887, în Alba Iulia.Licenţiat în
Filozofie ( Budapesta ) şi Ştiinţe ( Breslau şi Berlin ) ,dr în Ştiinţele
Naturale.
Director al Institutului de Botanică Sistematică (cu o revistă de
specialitate ),al Muzeului Botanic(cu a sa monumentală publicaţie
"Flora României " ) şi al Grădinii Botanice din Cluj.
Savant recunoscut pe plan internaţional ,membru al numeroaselor
Societăţi botanice din lume.
Senator Naţional-ţărănist ( 1932-'33 )
A fost arestat şi a pătimit regimul puşcăriilor comuniste, pentru
loialitatea faţă de biserica sa şi apartenenţa la PNŢ.
-Boşca,Emil Mălin
Ziarist la Ardealul, Gazeta Transilvaniei ; redactor la Curentul.
N. în 1914 la Maieru ( Maramureş ) ,judecător la Turda şi Braşov,
fruntaş PNŢ
Arestat ,schingiuit în anchetă la MAI ,condamnat la muncă silnică
pe viaţă , pentru legăturile avute cu org."Sumanele Negre".A trecut
prin închisorile din Gherla, Oradea, Râmnicu Sărat şi Jilava,
asumându-şi activitatea din trecut .
-Botez ,Ion Gh .
Prof .univ.de Antropologie şi paleontologie la Facultatea de Ştiinţe
din Iaşi .N. în 1892,la Chişcăreni ( Iaşi ) Licenţiat în Ştiinţe Naturale
din Iaşi ( 1918 ), doctorat la Paris ( 1926 ). Membru al Delegaţiei
Permanente a PNŢ , deputat în câteva legislaturi din interbelic.
Înlăturat din învăţământul superior în 1948, arestat pe 15
aug.1949.
Rearestat pe 15 mai 1952, trimis în lagărul de muncă forţată de la
Midia ,unde a murit pe 23 ianuarie 1953.
-Brauner, Harry
N. în 1908, la Piatra Neamţ, domiciliat în Bucureşti .Dir. al Institutului
de Folclor , prof. la catedra de Folclor, la Consrvator. Arestat la 27
ian.1950; interogat de securiştii anchetatori Soltuţiu , Filipescu ,
Weiss şi Moraru;condamnat la 12 ani muncă silnică ( sentinţa nr 49
/ 6.IV.1954 ) de Tribunalul Militar -Bucureşti ( prezidat de col.Ilie
Moisescu ); închis la Jilava ,Piteşti ,Dej ; cu domiciliu obligatoriu la
Viişoara ( Bărăgan )

-Brăileanu ,Traian
N.în 1882, la Bâlca (Rădăuţi ) .Dr.în Filozofie ( 1905 ), prof. univ.de
Etică, sociologie şi politică (din 1921 ),decan al Facultăţii de Litere şi
Filozofie din Cernăuţi( 1931-'33 ). A condus periodicele Cugetări ,
Însemnări sociologice, Poporul, Gazeta Poporului .
A publicat numeroase studii şi lucrări de sociologie, printre care :
Introducere în sociologie ( 1923 ),Sociologie generală ( 1926 ),
Fundamentarea biologică a Sociologiei ( 1934 ) , Statul şi
comunitatea morală ( 1937 ),Sociologia şi arta guvernării ( 1937 ).
Arestat imediat după 23 august'44; judecat în primul "lot al
criminalilor de război " ( mai 1946 ) de Tribunalul Poporului ;
condamnat la muncă silnică pe viaţă, în lotul "vinovaţilor de
dezastrul ţării" ( ca fost ministru al Educaţiei Naţionale în guvernul
Antonescu -Sima)
A murit pe 3 oct.1947, la Aiud.
- Brătianu Gheorghe I.
Născut în 1898,la Ruginoasa-Baia .Fiul lui IIC Brătianu şi al Mariei
Moruzi, frate ( după tată ) cu Vintilă şi Dinu Brătianu. Căsătorit în
1925 cu Elena Sturdza ( 1901-1971 ), cu care a avut 3 copii.
Combatant voluntar în Primul Război Mondial; rănit pe front în 1917,
pe Valea Trotuşului şi în 1918 în luptele din Bucovina.
Licenţiat al Facultăţilor de Drept din Iaşi şi Sorbona ;doctorat în
Filozofie (Cernăuţi ,1923 ) şi Litere ( Sorbona, 1928 ).
Prof. univ.de Istorie medievală la universităţile din Iaşi şi Bucureşti.
Membru corespondent al Academiei Române ( din 1928 )*.
Membru şi deputat PNL în legislaturile interbelice, între 1927 - '37.
În 1930 ,pe tema restauraţiei, a creat disidenţa liberal "georgistă " ;
în 1938 , la instaurarea regimului carlist,a revenit în PNL, pe care nu-l
va mai părăsi până la moarte.
După 23 august 1944, a fost solidar cu toate actele PNL .
În 1945, ministrul Agriculturii ,Romulus Zaroni , anunţa
exproprierea bunurilor agricole ale prof.univ. Gh.Brătianu ( din
com.Răteşti - Argeş ),<ca unul care s-a înscris voluntar împotriva
naţiunilor Unite > şi <a făcut propagandă hitleristă >.
În 1947, în faţa studenţilor, a declarat că prin tratatul de la Paris „ne-au
fost răpite teritorii scumpe nouă – Basarabia si Bucovina”.
- În urma acestei declaraţii a fost dat afară de la Universitate, de la
Institutul de Istorie Universală Nicolae Iorga şi arestat la domiciliu.
În 1948- la „curăţirea” Academiei de „duşmanii de clasă”, istoricul a fost
dat afară, împreună cu ceilalţi savanţi ai ţării.
În noaptea neagră de 5 spre 6 mai 1950 a fost îmbarcat în aceeaşi dubă
cu Pan Halipa, C.C. Giurescu şi alţi savanţi şi demnitari şi duşi în sinistra

puşcărie a Sighetului.
Torturat şi umilit, grav bolnav, fară a fi fost judecat, nu a cedat presiunilor
de a-şi retracta declaraţiile privitoare la Basarabia şi Bucovina ca
pământuri româneşti, s-a stins din viaţă pe 24 aprilie 1953, după ce
episcopul greco-catolic Alexandru Todea, aflat şi el în detenţie, i-a dat
ultima binecuvântare; decesul a fost înregistrat – după 4 ani - la Sfatul
Popular oraş Sighet, pe 20 iulie 1957, certificat de deces nr.131 ( Conf.
IICCMER, Fişa matricolă penală deţinuţi politici, întocmită de
Penitenciarul Sighet şi inliniedreapta.net, M. Vlad, Destinul unui patriot:
Gheorghe Brătianu, 5 sept.2013.)
Imagini din sălile dedicate lui Gheorghe Brătianu la Memorialul Sighet
au fost prezentate în volumul „ Gheorghe Brătianu-enigma morţii
sale”, scris de fiica sa, Maria Brătianu, şi publicat de Fundaţia
Academia Civică, Bucureşti, 1996,2003.
[ Documente ]. Gheorghe I. Brătianu în dosarele securităţii.
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2006.
Volum sub egida Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii.
Perioada domiciliului obligatoriu / Arestarea / Moartea ( 1947-1953 ).
--------------------------------* Operă:Concepţia actuală a istoriei universale ( 1924);Criza ideii de
progres (1928 );Le problemes de frontieres rousso-roumaines( 1928
);Problema noilor elite ( 1933);La Bassarabie :droits nationaux et
historiques ( 1943 ) şa,ş.a
-Bronislav ,Ion
Dir. Bibliotecii Universitare din Iaşi .A murit în închisoarea din
Aiud , pe 27 oct.1949.
-Bruteanu , Alexandru
Violonist de excepţie ,angajat la 16 ani la Filarmonica Română , n.în
1925 , la Braşov ( fratele Nicolettei Bruteanu , căsătorită cu Sergiu
Grossu ). Hărţuit şi arestat de trei ori de Securitate, anchetat cu
duritate , închis la Jilava, Cernavodă şi Bicaz. A reuşit să plece în
exil , unde a murit în 1981.
-Bruteanu [ Grosu ],Nicolette Valerie
Absolventă de Conservator, n.în 1919 la Turnu Măgurele .Fostă
secretară a lui Iuliu Maniu (cu care se înrudea ),colaboratoare la
"Dreptatea " Arestată în 1945, a fost anchetată cu duritate la
Malmaison .Rearestată pe 24 aug.1949,anchetată prin case
conspirative de lt.I.Soluţiu , cpt.Gh.Moraru şi mr.George Filipescu

,care puneau la cale înscenarea procesului lui Lucreţiu Pătrăşcanu .A
fost închisă la Ghencea, Mislea, Roşia, Saligny şi Târgşor.
După eliberare,în 1957, s-a căsătorit cu Sergiu Grosu , cu care a
părăsit Ţara ,stabilindu-se în Franţa.În exil,împreună cu soţul , a
desfăşurat o intensă activitate publicistică , colaborând la "
Catacombes " , dezvăluind atrocităţile din România .
Cartea ei ,"Binecuvântată fii închisoare", a fost editată în cinci limbi
.Viaţa ei , a fost evocată în "O lumină în bezna exilului românesc "
scrisă de Cicerone Ioniţoiu .
-Buteanu , Aurel
Scriitor şi publicist ,colaborator la "Ardealul", "Cosânzeana "
,"Voinţa de Cluj ".În 1948 ,condamnat la 7 ani temniţă grea,pentru
vederile sale naţionaliste , fiind închis la Cluj, Jilava, Aiud, Midia.
C.
-Caciaunov, Valentin T.
Ziarist ,n.în 1911, la Rumneliţa ( Basarabia ),stabilit la Bucureşti .
Arestat la 20 martie 1953, pentru "manifestări duşmănoase" la
anunţarea morţii lui Stalin.Condamnat la 3 ani închisoare de
Tribunalul Militar Bucureşti ( sentinţa 2.095 / 11.XII.
1954 ) ,pentru "crimă împotriva umanităţii " .
Graţiat la 6 febr.1955, cu Decretul MAN nr. 421 / 1955 (cf.
C.Ioniţoiu, Dicţionare )
[LD: primul decret de "graţieri " , după condamnarea stalinismului în
URSS .
Răspunsul Ministerului Justiţiei, Direcţia Instanţelor Militare (nr.C/
1443 / 13 .05.1992 ),către Caciaunov Vera (Iaşi ) privind
condamnările (tatălui ? ) este o mostră de formalism şi
incompetenţă al birocraţilor din sistem :
<CACIAUNOV VALENTIN -fiul lui Teodor şi Maria născut la
21.09.1911 în Rumelniţa, Republica Moldova , a fost arestat la data
de 20.03 1953 pentru manifestări duşmănoase ,intrigi la adresa
fostului conducător al URSS ,a publicat articole cu caracter
tendenţios la adresa regimului , şi prin Decizia MAI nr.522 /1953 a
fost încadrat în Colonie de muncă .
La data de 22.08.1951 [sic ! ] a fost eliberat din Colonia de muncă şi
conform Ordinului MAI nr.9954 /1606/ 1954, a fost trimis în justiţie
,şi, prin Sentinţa nr. 2095/11.12.1954 , a fost trimis la Bucureşti , a
fost condamnat la 3 ani temniţă grea ,10 ani degradare civică şi
confiscarea averii pentru crimă contra umanităţii , conform art.2 lit.c
şi a art.din D.L. nr .207 combinat cu art.157 Cod penal .[...] La data

de 6.II 1955 a fost pus în libertate ,fiind graţiat conform Decretului
lege nr.421 /1955 .Director, ss/indescifrabil >
(Cf. Lupu, Nicoară, Onişoru, Sentinţe adunate şi comentate ... )
-Cantacuzino, Mathei -George
Arhitect. N.în 1899,în Viena.Licenţiat al Şcolii Naţionale de BelleArte -secţia Arhitectură
( Paris,1919 ). A construit : Palatul Băncii Chrissoveloni , Palatul
Prinţesei Elisabeta a Greciei , sediul Jokey-Clubului ,arsenalul de
Aviaţie ( Braşov ) , Hotelul Belona al invalizilor de război ( din
Techirgol-Eforie), Piaţa Universităţii ( Palatul Creditului Industrial )
ş.a. Colaborator la Convorbiri Literare, Rev.Fundaţiilor Regale şi
reviste de specialitate
Liberal, deputat PNL-georgist (1931-1933 ).
După 23 aug.'44, a încercat să fugă din România în 1948,dar a fost
"turnat" ,arestat şi condamnat la 5 ani închisoare ( executaţi la
Jilava, Midia şi Aiud ).
Eliberat în 1953,a lucrat la restaurarea monumentelor din nordul
Moldovei.
Rearestat în 1959,a murit în 1960, în lagărul de exterminare de la
Capu Midia.
-Caracostea, Dumitru
N.în 1879, la Slatina ( Olt ),origine macedoneană.Licenţiat în Litere (
Bucureşti), cu doctorat în Litere şi Filozofie ( Viena ).Discipol al lui
Titu Maiorescu, prof.univ. la catedra de Istorie a Literaturii Române
Moderne-Bucureşti ,membru al Academiei Române ( din 1931 )
Dat afară din învăţământ ,în 1948. Arestat la 5 mai 1950, în "lotul
demnitarilor"
La 71 de ani,condamnat la 5 ani închisoare , transportat cu dubele
la Sighet.
-Caraion ,Ion [Stelian Diaconescu ] / Caraion Valentina ( Sevastopali
Valentina –soţie ) /
Din fişele matricole penale publicate de ICCMER spicuim:
- Fişa nr. 49/S/1950, Jilava: Diaconescu Stelian; poreclă: Ion Caraion;
originea socială-ţăran mijlocaş; apartenenţă politică- fără; internat de
către DGSP cu ordinul nr.342886 /1950.
- Fişa FN : sentinţa 201 /1950 a Trib.Militar Bucureşti; fapta comisă:
Instigare publică; durata şi felul pedepsei: 4 ani corvoadă; durata
executării: 22 nov.1950-20 nov. 1954; penitenciare : Valea Neagră,
Poarta Albă, Baia Sprie, Cavnic şi Jilava; purtarea: f. rea.
- Fişa nr. 32 / 1958, M.A.I., Închisoarea „B”: originea socială-chiabur;

apartenenţa politică în trecut-legionar; arestat de UM 0123/B la 27 martie
1958; depus la 1 oct.1960 de la UM 0123/ H ; penitenciare: Jilava ( 1
oct.1960 ); Gherla ( 16 nov.1960 ); Aiud (23 ian.1962 ).
-Fişa FN : TM Bucureşti, sentinţa nr. 28 / 12 febr. 1958. Fapta comisă:
spionaj, art.194/2 c.p., 196/4 c.p.; durata şi felul pedepsei- muncă silnică
pe viaţă; comutare- 25 ani muncă silnică,cf. D.5 /1963 al Cons. de Stat,
Decizia 116 / 1959 a Trib. Suprem; durata executării, până la 19 martie
1983.
Ieşiri definitive. 17 apr. 1964, graţiat cu D. 176 / 1964 al Cons. de Stat.
---------------------------* [ Documente ]. Cazul " Artur " şi exilul românesc. Ion Caraion în
documente din arhiva CNSAS.
Editura Pro Historia, Bucureşti, 2006.
Volum întocmit de Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc.
Recrutarea; Delaţiuni; Cazul " Artur " şi exilul românesc.
----------------------------Poet, jurnalist . Născut 10 mai 1923, în com. Ruşavăţ ( Buzău ).
Absolvent al Facultăţii de Litere -Bucureşti .Redactor la rev."Ecou " şi
"Lumea" , fondator al ziarului "Scânteia" , secretar de redacţie la
"Scânteia Tineretului " - deci ziarist "de stânga".
A fost arestat între1950 -1955 ,condamnat pentru "atitudine
anticomunistă în activitatea publicistică " trecând prin arestul şi
anchetele MAI, Malmaison, Canal, Cavnic, Peninsula , Baia Sprie (
perioadă evocată cutremurător, în memoriile sale , folosite de Marin
Preda în romanul "Cel mai iubit dintre pământeni " )
Rearestat în 1958,pentru relaţia cu Ecaterina Bălăciou -Lovinescu (
mama Monicăi Lovinescu ) pe care o vizitase la Văcăreşti ,a fost
condamnat la moarte ,pentru "trădare de patrie, spionaj şi uneltire
împotriva orânduirii legale" , de Tribunalul Militar -Bucureşti .
Ulterior,pedeapsa i-a fost comutată în muncă silnică pe viaţă ( fără
să i se comunice ).
A luat iar drumul calvarului : Jilava , Gherla ,Aiud.
A fost "eliberat " în 1964, prin Decretul de "graţiere" .
A părăsit, în 1981 ,România, primind azil politic în Elveţia. A murit la
21 iulie 1986.
-Caraion ,Valentina ( Sevastopali )
Soţia lui Ion Caraion .
Condamnată la 15 ani muncă silnică , pentru că a bătut la maşină
poeziile poetului. A executat doar 5 ani , fiind "graţiată " în 1964.
--------------------------------- [ LD: 13 ian.2009. O cercetătoare de la Institutul de literatură al
Academiei,îmi spune că a răsfoit capitolul dedicat de Nicolae

Manolescu lui Ion Caraion, în a sa Istorie a literaturii Române (
lansată în dec.2008 )
Îmi spune că-l caracterizează negativ, ca pe un personaj odios , de
netă nonvaloare poetică. Rămân la opiniile din ian.2008 ].
- [ LD: 2 sept.09 .La TVR-Cultural, George Ardelean la
H.R.Patapievici .
Ion Caraion l-a turnat pe Steinhardt . ( Vezi mai jos , la
N.Steinhardt ).
În '72 "Artur" a dus mss la Steinhardt ; în '73, Rapoartele lui "Artur"
sunt infernale ; în '75 , i se restituie mss; în '80, Monica Lovinescu şi
Virgil Ierunca primesc copii de pe "Jurnal " ( a III-a versiune rămâne
la Rohia ) ; în '85 i se confiscă manuscrisul şi multe cărţi .
Unul din cei patru scriitori este denunţătorul ( la dosarul lui
Steinhardt ,sunt peste 70 de turnători -prieteni, monahi, agenţi
postali ş.a. )
- [ LD : 24 ian.2008.
L-am cunoscut pe Ion Caraion, după lansarea ediţiei bibliofile a
volumului "Deasupra deasuprelor". Am devenit, treptat , prieteni de
familie, cunoscând-o pe Valentina şi Marta ,însemnând pentru mine ca istoric -zguduitorul caz al unui om condamnat la moarte ,unul din
"profesorii " mei de istorie adevărată (care, la facultate şi în cărţile
epocii,era absentă ),evocată cu dramatism , talent literar şi filozofic. A
fost prima şi ultima dată când, în Bucureşti ,mergând într-o vizită ,mi
s-a cerut buletinul ( şi am refuzat să-l prezint ) la intrarea în liftul
blocului în care locuia ( în spatele Teatrului Naţional )
Am regretat plecarea sa în Occident,fiind ironizată (răutăcios ) de unii
colegi (fluturând "demascările" din "Săptămâna" )pentru această
prietenie devenită "dubioasă ". L-am trecut pe Caraion în categoria
"prieteni pierduţi ",ascultându-l ,de câteva ori ,la Europa Liberă
Dezvăluirile de după 1989, privind ipostaza sa de "informator "
SIE, m-au şocat, m-au derutat ,m-au durut *.
Risc,totuşi ,să previn : atenţie la "informatorii " recrutaţi din rândul
condamnaţilor la moarte !
După apariţia „Jurnalului fericirii”-1991, cazul scriitorului Steinhardt /
alias călugărul Nicolae de la Rohia / a suscitat un interes deosebit.
Printre alţii, Nicolae Manolescu, HR Patapievici ş.a. au lansat ipoteza
potrivit căreia Ion Caraion ar fi fost informator.
Avem serioase argumente privind falsificarea expresă a
informaţiilor cuprinse în documentele elaborate de anchetatorii,
procurorii şi judecătorii securi-comunişti, despre comportamentul
victimelor lor.
Ar fi o gravă eroare să considerăm autentice răspunsurile
consemnate la interogatoriile luate sub teroare, tortură, schingiuire şi

ameninţări, de aceea regretăm validarea în dezbateri TV şi cărţi a
unor asemenea aberaţii la adresa unor foşti condamnaţi la moarte
care nu se mai pot apăra. ( TVR Cultural, emisiunea din 2 sept.2009,
moderator HR Patapievici ).
Aşteptăm deschiderea arhivelor ;aşteptăm editarea documentelor
integrale,nu masacrate ; aşteptăm să aflăm cine i-a turnat,cine i-a
arestat ,cine i-a anchetat, cine i-a maltratat,cine i-a condamnat ;
aşteptăm revizuirea proceselor înscenate ; aşteptăm anularea
sentinţelor monstruoase. Abia după aceea -şi poate nici atunci - am
putea răspunde la întrebarea :cine a fost Ion Caraion ?].
-Caraman ,Petre,N.
Prof.univ.la Universitatea din Iaşi .Arestat în 1947 , pentru afirmaţiile
privind drepturile României asupra Basarabiei şi Bucovinei de Nord .
După eliberare, va fi nevoit să lucreze ca încărcător - descărcător de
vagoane. Până la moartea sa ( 1980 ), va scrie peste 10.000 de
pagini de studii de folclor comparat , rămase nepublicate.
-Carianopol,[Călugăru ] Virgil
Poet şi publicist .N în 1908, la Caracal.A debutat în 1928 , la
rev."Vraja" .Înainte de război, colaborator la Viaţa Românească, Azi,
Cuvântul Liber, revista Fundaţiilor Regale.
Arestat în 1956, judecat cu un grup de intelectuali care frecventau
un cerc literar în casa Virginiei Şeicaru ( sora lui Pamfil Şeicaru ).
-Carandino , Nicolae/ Carandino, Lilly -soţie /
N.în 1905,la Brăila.Studii în Drept ( Bucureşti , Paris ).După război, a
colaborat la Credinţa, Curentul, Facla.Director la ziarul "Dreptaea" (
PNT) După război , la propunerea lui Maniu , a încercat să fugă în
străinătate .
A fost arestat , împreună cu soţia ,în ceea ce s-a numit "fuga de la
Tămădău " ( 14 iul.1947 ).
Condamnat la 6 ani temniţă grea ( pentru "crimă de complot în scop
de trădare ");6 ani închisoare ( pentru"tentativă de trecere a
frontierei " ); 6 ani închisoare ( pentru " surpare a ordinii
constituţionale" , prin sentinţa nr.1988 / 11 oct.1947.
După 8 ani de închisoare la Galaţi şi Sighet ,i s-a impus domiciliu
obligatoriu la Rubla ( Bărăgan ). Revenit în Bucureşti , a fost
permanent în vizorul Securităţii . S-a stins din viaţă în 1996 ( ? )
-Cartojan,Alexandru
Prof.univ.de Istorie ,n.în 1901, în Vida-Cartojani ( Vlaşca )
.Preşedintele org.PNŢ- Giurgiu (Vlaşca ).Prefect ( 1928-'31

).Deputat în legislaturile PNŢ ( 1932-1933 ; 1933-'37 ) .
Arestat în 1952.
-Catargi, George T.
Pictor.N la Reni ( Basarabia ) .Cu studii la Odessa. Miniaturist şi
Peisagist rafinat .
Arestat în 1959, a murit în 1962, la Gherla.
-Cernovodeanu , Dan / Paul /
/Dan - istoric ( specialist în heraldică şi sigilografie ) , n.în 1921, la
Ploeşti .
Condamnat la 5 ani închisoare , pentru" tentativă de trecere a
frontierei "( 1949 ).
Condamnat la 8 ani închisoare ( sentinţa nr.551/ 20 apr.1959 )
Folosit ca mator al acuzării în "procesul Noica " ( martie 1960 ) ;
acceptând "reeducarea" la Jilava În 1964, nu a fost "graţiat" , deoarce
nu avea condamnare "politică " .
/Paul -scriitor şi istoric , condamnat după 1950 , închis la Jilava.
-Chiriac , Nicolae
Ziarist la "Timpul " .Membru al PSD -Titel Ptrescu .
Condamnat la 5 ani închisoare , executaţi la Jilava.
-Chizarie ,Niculai
Prof.univ.la Academia Comercială -Bucureşti , n.în 1912, la Veria
(Grecia ).Condamnat la 7 ani închisoare corecţională şi
confiscarea averii , de Tribunalul Militar -Bucureşti ( sentinţa 1/ 5
ian.1953, preşed.G-ral Alexandru Petrescu ) ,pentru "uneltire contra
ordinii sociale " .
-Cicio-Pop, Alexandru
Avocat în Arad ,apoi la BNR . Fiul unionistului Ştefan Ciceo-Pop .
Autorul ultimului ghid turistic al României Mari ,în limba franceză
- "Guide de la Roumnie" , editat în iunie 1940 ( înainte de mutilarea
teritorială ), în realitate o micro enciclopedie geografică, istorică,
economică, socială,militară, religioasă şi culturală , într-o prezentare
grafică de excepţie. Arestat în 1949 ,apoi cu domiciliu obligatoriu
în Bărăgan .
-Cioculescu, Radu
N.în 1901, la Turnu Severin.(Fiul ing.poet Nicolae Cioculescu , fratele
mai mare al lui Şerban Cioculescu ) .Critic muzical, cu studii la Viena
, literat , traducător.Dir.adj.al Operei din Bucureşti ( 1930 ) şi al

Filarmonicii Române ( 1934 ).Secretar de redacţie al Revistei
Fundaţiilor Regale ( 1934-1940 ).Poliglot ( franceză, engleză
,germană ) ,a tradus integral opera lui Marcel Proust
"În căutarea timpului pierdut " şi din André Maurois, Dickens, ş.a şa.
Căpitan (r ) combatant pe frontul de Răsărit, în 1943 a fost arestat
"preventiv" şi trimis în lagărul de la Tg.Jiu .
Din sept'44-martie '45,în timpul guv.Sănătescu şi Rădescu ,a fost
administrator -delegat al Societăţii de Radio-difuziune ( el a difuzat
şi redifuzat discursul lui Rădescu de la sala Aro, din toamna'44
)Naţional -ţărănist, apropiat al lui Maniu , a fost arestat în 1949 ,
odată cu liderii organizaţiilor bucureştene ale PNŢ.J udecat şi
condamnat la 12 ani de temniţă , a murit la 9 ian.1961, în
închisoarea din Râmnicu Sărat .
-Ciopraga ,Constantin
[LD: de completat ...]
Căzut prizonier în URSS, după lagărele sovietice, repatriat, a fost dus
direct la închisoare.
-Cisek, Oscar Walter
[LD: de completat ...]
-Ciuceanu ,Radu.
Student la Medicină . Născut în 1929 la Arad. În 1947, a intrat în
mişcarea de rezistenţă condusă de generalul Ioan Carlaonţ [vezi la
Tabloul Militari-victime ] , formând nuclee studenţeşti de legătură cu
grupurile din Munţii Retezat şi Valea Cernei .
Arestat în sept.1948 ;anchetat şi torturat de ofiţeri de la Securitate
şi NKVD .
Arestat în 1949; condamnat de TM Constanţa la 15 ani temniţă grea,
pentru "crimă de uneltire împotriva ordinii sociale"- art.209 c.p. (
sentinţa nr. 928 / 1949 ).
A suportat traseul destinat "duşmanilor poporului ", din închisoare în
închisoare : Craiova - Piteşti ( suportând "reeducarea" tip Ţurcanu ) Jilava-Târgşor-Gherla-Aiud -Văcăreşti ; eliberat la termen, pe 18 sept.
1963 ( cf. IICCMER, Fişa matricolă penală deţinuţi politici ).
După 15 ani de puşcărie, fără acte, fără loc de muncă, a luat-o de
la "zero ", urmând cursurile Facultăţii de Istorie-Bucureşti (19661970 ), devenind cercetător la Institutul de Arheologie.
După dec.1989 , vicepreşed. al AFDPR şi director al Institutului
Naţional pentru Studiul Totalitarismului; a publicat două volume de
Memorii "Intrarea în tunel ( l ) şi Potcoava fără noroc (ll ), şi a
coordonat apariţia celor 3 volume „Mişcarea Naţională de rezistenţă

din Oltenia”.
-Ciurunga ,Andrei
N.în 1920, la Cahul-Basarabia.Scriitor.Poet.Publicist.În 1944, s-a
stabilit la Brăila iar în 1949, la Bucureşti ( fiind printre animatorii
manifestaţiei de 8 noiembrie''45 , pentru care a fost închis 29 de zile
).Arestat pe 2 febr.1950, condamnat la 4 ani închisoare pentru
"crimă contra păcii ", a fost închis la Uranus,Galaţi ,Jilava, lagărele
de muncă forţată de la Peninsula şi Galeş.
Poeziile sale din închisoare,la fel ca ale lui Radu Gyr sau Crainic, au
devenit rugăciuni şi doine de jale,transmise precum cântecele
folclorice , printre deţinuţii politici şi familiile lor .
După "eliberare",a trebuit să-şi ţină zilele muncind ca portar,
magazioner,om de serviciu.
Rearestat la 28 nov.1958 ,pentru vina de a fi pus în circulaţie poeziile
din detenţie, a fost condamnat la 18 ani muncă silnică, luând iar
drumul calvarului :Balta Brăilei , Gherla.
"Eliberat" în 1964 (Decretul 411 ), într-o ţară "pacificată ".
-Claudian ,Alexandru
N.în 1898,la Cernavodă ( fiul generalului Claudian, frate cu Ion
"partizanul ").
Licenţiat şi doctor în Filozofie ( Iaşi ), prof.de filozofie şi franceză la
licee de mare reputaţie ( Sf.Sava,Mihai Viteazu,. Matei Basarab,
Gh.Lazăr ) în Bucureşti, în interbelic.
Profesor univ.la catedra de Logică şi Sociologie din Iaşi ( din 1941
). În conducerea PSD-Titel Petrescu (doctrinarul partidului ) .
Arestat împreună cu soţia , în 1948 .Condamnat .Închis la
Peninsula, Poarta Albă. A murit în 1962.
- Constante , Lena ,C.S.
Născută în 1912 ,la Bucureşti (fiica scriitorului şi publicistului aromân
C.S.Constante,originar din Macedonia ).Licenţiată a Institutului de
Arte Frumoase -Bucureşti, specializată în mozaic şi frescă la Paris,
consacrată în artă decorativă ( ilustraţii cărţi şi afişe ).Cercetător în
echipele de studii sociologice conduse de Dimitrie Gusti .
După 1945, ca scenografă , a colaborat cu Elena Pătrăşcanu -soţia
ministrului de Justiţie .
Arestată în 1948 , judecată în procesul Lucreţiu Pătrăşcanu ,
condamnată de TM Bucureşti la 12 ani muncă silnică ,pentru
"crimă de înaltă trădare " ( sent. 49 /14 apr.1954 ); detenţia la
Dumbrăveni şi Miercurea Ciuc; eliberată la 14 iulie 1961, i s-a stabilit
domiciliu obligatoriu pentru 2 ani ( Cf. IICCMER, Fişa matricolă

penală deţinuţi politici nr. 170 /10 mai 1954, întocmită de
Penitenciarul Dumbrăveni ).
După expirarea interdicţiei domiciliare ( 1963 ), s-a căsătorit cu Harry
Brauner (fost condamnat politic, judecat în acelaşi proces ).
În 1968 -după reabilitarea lui Pătrăşcanu - procesul a fost
rejudecat , şi au fost găsiţi nevinovaţi ( printre puţinele procese
rejudecate în timpul regimului ceauşist ).
( Vezi - Lena Constante, Evadarea tăcută. 3 000 de zile singură în
închisorile din România.
Editura Humanitas, Bucureşti, 1992.
-Cotruş , Ovidiu
Fiul lui Aron Cotruş.Ridicat de pe stradă în 1952, şi condamnat la 7
ani închisoare .
-Cornea, Doina
[ LD : Redu şi sistematizează din convorbirile cu d-sa .
Născută în 30 mai 1929, la Braşov. Licenţiată a Facultăţii de Filologie
(franceză );din 1953,asistentă la Facultatea de Filologie din Cluj (dată
afară în 1983 ). Din 1982, a promovat o curajoasă acţiune de
clarificare filozofică,politică ,socială, educaţională, privind regimul
totalitar din România, fie cu articole de atitudine la "Europa Liberă
"(peste 30 de articole ), fie trimiţând scrisori şi proteste la Consiliul
Europei ,Comisia Drepturilor Omului, fie punând în circulaţie
literatură interzisă,fie întreţinând legături cu sindicatele
clandestine (din Cluj, Zărneşti, Braşov '87).A fost în permanenţă
urmărită de Securitate, amendată, anchetată, hărţuită , supusă la tot
felul de presiuni şi umilinţe.
A participat la manifestaţiile anticomuniste din decembrie 1989, la
Cluj ,şi adusă la Bucureşti , a fost prima persoană inclusă pe lista
provizorie a CFSN...( cf. C.Ioaniţoiu )
*[LD:31 ian.2008 ]
Am avut o lungă convorbire cu doamna Doina Cornea,autentică şi
consecventă dizidentă anticomunistă în regimul ceauşist.Voiam să-mi
vorbească despre rădăcinile morale ale unei asemenea tării,la o
femeie atât de plăpândă şi aparent fragilă.
Mi-a vorbit despre bunicii paterni şi materni;despre părinţi,despre tată
( funcţionar administrativ ) ,plin de înţelepciune )şi mamă (autodictată
,dârză şi curajoasă ); despre primul său confesor,care a fost
Alex.Todea ), despre şcoală , despre primii ani de după război .
Încercând să-şi cerceteze "trecutul" în varianta consemnată de
Securitate,a descoperit că pe numele său , la CNSAS , există câteva

zeci de dosare.Cu emoţie a deschis dosarul nr.84.755 /ian.1949 când, studentă în an I la Cluj , la 19 ani, a fost, pentru prima oară
,"vizitată" de securişti,"dusă" la sediul Securităţii,"anchetată" sub
presiune ,obligată să scrie declaraţie după declaraţie, "obiectul
incriminant" fiind o predică a episcopului greco-catolic Suciu,care
îndemna enoriaşii să nu-şi părăsească credinţa.Peste 40 de
ani,persoana sa făcea subiectul de interes pentru mai marii Securităţii
- Iulian Vlad, Postelnicu ,Pleşiţă , Raţiu ş.a.Amănunte despre lupta
sa pot fi aflate din cele câteva cărţi apărute ]
** [LD: 27 aug. 2008 ]
Am o lungă convorbire cu d-na Cornea.Îi explic ce fel de documentar
fac, şi cum înaintez . Îmi spune părerea sa.Mă îmbie să merg la
CNSAS să-i văd cele peste 50 de dosare , din care voi extrage
multe date despre metodele folosite de Securitate . Îmi evocă iar
perioada când ,în 1949, la 19 ani , timp de câteva luni a fost hărţuită
la Securitatea din Cluj să dea declaraţii ; îmi spune că a găsit în
dosare :plicurile şi corespondenţa adresate ei ( pe care nu le-a
primit niciodată ) fiind reţinute la Securitate,explicându-şi astfel de ce
Securităţi din alte judeţe ( în care ea nu fusese niciodată ) dau
relaţii despre ea , fiind pe urmele celor care-i scriau ; stenogramele
unor convorbiri telefonice (pe care ea nu le-a avut nici o dată ,
deoarece telefonul ei fusese tăiat, mut , timp de 2 ani )în care o
femeie se dădea drept Doina Cornea şi vorbea cu diverse
persoane ce au căzut în această capcană ; că , de la Securitate,
Iulian Vlad, Postelnicu, Pleşiţă ,Raţiu au urzit toată această plasă .
Mi-a spus cum, în anii '88-'89, ea a fost la procuratură să reclame
cum a fost bătută la Securitate şi i-au cerut "dovezi " şi că a vrut
să le arate vânătăile de pe fese , şi nu au lăsat-o , dar că, în schimb,
ambasadorul Franţei a vrut să i le arate ...
Mi-a mai spus că, la recomandarea lui Marius Oprea, a făcut o
procură pe numele unui tânăr istoric, Moraru, să studieze dosarele ei
şi să publice o carte şi că ... au trecut doi ani de atunci şi nu a
făcut nimic. Facem un schimb de păreri despre cauza acestui
dezinteres, şi ea îmi vorbeşte despre lipsa IUBIRII şi a CREDINŢEI
la români .
***[LD: 30 mai 2009 : aniversară . Doina Cornea la 80 de ani .
La emisiunea talk-şok -Doru Braia - de la TV 24 N . Are invitaţi pe
Emil Constantinescu, Marius Oprea şi Nestor Rateş , care îi
elogiază viaţa, caracterul, acţiunile exemplare. ]
- în dec.'88 , era în arest la domiciliu , supravegheată- urmărită pas
cu pas - anchetată- umilită- bătută ( D.Braia );
- în '87, s-a solidarizat cu muncitorii braşoveni .Împreună cu fiul ei,

au împrăştiat 100 de manifeste .Mare curaj la amândoi . " A fost o
conştiinţă lucidă într-o lume tulbure ".
A avut o viziune mult deasupra noastră. A fost sinceră şi directă în
totdeauna. Lui i-a deschis ochii despre Ion Iliescu ; a ajutat mult la
crearea Instit. ptr. Cercetarea Crimelor Comuniste; este membru
fondator ; (Marius Oprea )
- Ţăranii, muncitorii şi sindicaliştii au un mare respect pentru D.
C.,pentru că s-a solidarizat cu ei. În perioada comunistă , în lupta lor
pentru libertate şi dreptate , ea le-a fost alături . A îndurat
persecuţiile cu mare curaj , în anchetele de la securitate şi miliţie.
„De lupta noastră , acum, beneficiază impostorii " (Iulius Filipluptător anticomunist , telefon din Cluj )
- Evocă formidabilele scrisori pe care le trimitea la Europa Liberă, din
ţară ; pe plan mondial , D.C. este recunoscută şi respectată ...
(Nestor Rateş )
- Memoria la români este defectuoasă . Uită . De ce nu a fost
apreciat şi valorificat curajul acestei femei ?Memoria istorică la
Români ... este o problemă (Rateş )
- D.C. nu a prevăzut ( nu s-ar fi aşteptat ) la tot ce a urmat după
căderea comunismului ; noianul de minciuni , de injurii , de lături , de
zvonuri , căldări de gunoaie ... despre D.C. Securitatea a manipulat
încontinuu .
Există o coaliţie de expulzare a memoriei Toţi îşi dau mâna să se
facă aşa, să se aştearnă uitarea. Astfel se realizează evacuarea
valorilor, a modelelor .
Intelectualii nu au apărat-o pe Doina Cornea. Au dat dovadă de
mare laşitate .
De aceea avem nevoie de Doina Cornea , care este vie , trăieşte.
( Emil Constantinescu ).
**** LD : 4 febr. 2014: O lungă şi intresantă convorbire telefonică, la
Cluj, cu Doamna Doina Cornea. Printre altele, îmi vorbeşte despre
pasiunea sa pentru Adevăr şi Minciună în mentalitatea
popoarelor, pornind de la scrierile „Şcolii Ardelene” şi ale Papei Ioan
Paul al ll-lea.
Conchidem că regimul comunist a reuşit să modeleze „omul de tip
nou”, pe tipicul căruia se manifestă clasa politică de astăzi.
-Crainic, Nichifor.
Născut în1889 în com. Bulbucata (Vlaşca ). Pseudonimul lui Ion
Dobre . Licenţiat al Facultăţii de Teologie ( Bucureşti, Viena )
Poet,eseist ,"polemist ideologic" (cum îl caracteriza TudorVianu )
,exeget al ortodoxiei româneşti ,mentor al gândirismului, militant
naţionalist,colaborator sau fondator la revistele vremii. A condus rev

"Lamura" şi "Gândirea ";a îngrijit enciclopedia "Cartea Vremii
",editată la Fundaţia Carol I ;a făcut parte din redacţiile ziarelor
"Dacia", "Cuvântul " ,"Neamul Românesc ";a condus ziarul
"Calendarul " (suprimat în 1934 )
Prof.univ.la Facultatea de Teologie din Chişinău ( 6 ani ), apoi la
aceeaşi facultate, în Bucureşti.
Deputat independent de Vlaşca ( pe listă PNŢ ),în legislatura PNŢ (
1928-1931); candidat pe listele Gărzii de Fier în alegerile din
nov.'33.
În martie 1934,după asasinarea lui IGDuca,a fost arestat,închis la
Jilava ,implicat în procesul Gărzii de Fier (52 de inculpaţi ) , trimis în
judecata Secţiei a II-a a Consiliului de Război al Corpului II Armată,
în final, achitat (6 apr.'34 )
Ministru însărcinat cu Propaganda Naţională ,în guv.Antonescu ( 27
ian.1941 -1 ian.1943 )
La 16 oct.'44 a fost publicată, prima listă de ziarişti cărora li se
ridică dreptul de a publica . Nichifor Crainic figurează pe această
listă.
Între 30 mai -4 iunie'45 , se desfăşoară procesul ziariştilor
"criminali de război "
Lotul este format din peste 20 de ziarişti ,mulţi fiind absenţi,(printre
care şi Nichifor Crainic ,dat "dispărut ").
În actul de acuzare (C.Vicol, Alexandra Sidorovici , I.D.Ioan , şi
Avram Bunaciu ) dat publicităţii li se imputa că " prin articolele de
ziare , broşuri sau conferinţe [...] s-au pus în slujba propagandei
fasciste sau hitleriste şi au contribuit , prin acţiunea lor ,la
menţinerea unui regim odios şi a unei politici externe nefaste "
La 4 iun'45,Tribunalul Poporului a pronunţat sentinţa. Pe lângă 2
condamnări la moarte, au fost date 8 condamnări la muncă silnică
pe viaţă . Nichifor Crainic este în această categorie, cu detenţie grea
pe viaţă pentru „crimă de război”, conform Legii 312 /1945 (sent. nr.2
/ 4 iun.1945 ). În Fişa matricolă penală deţinuţi politici , la descrierea
faptei s-a specificat : „a scris articole la ziar contra evreilor” iar la data
începerii pedepsei data de 23 iul 1947.
La toţi li se confiscă averea.
A stat ascuns până în 1947 , când s-a predat autorităţilor. I s-a
anulat condamnarea din iunie'45, dar a fost ţinut închis încă 15
ani, fără altă judecată , Jilava, Văcăreşti, Aiud.
Eliberat în la 24 apr.1962, la primele "graţieri " , cu D. 293 /1962;
a reintrat în viaţa publicistică ,scriind -numai el ştie cum şi de ce - la
oficiosul " Glasul Patriei ", fiind mereu în vizorul Securităţii.O spune în
cunoştinţă de cauză, cu oarece "cheie" ,Nedic Lemnaru.
A murit în 1972, la Mogoşoaia.

-Creangă , Mihai
[LD: L-am cunoscut în anii 1990, dar , atunci , parcă nu a fost timpul
mărturiilor.Printre ultimii arestaţi de Securitate , sub regimul
Ceauşescu. ]
Critic de artă la "România pitorească ".Arestat pentru pamfletul
"Boala puterii " , în care ataca cultul personalităţii soţilor Ceauşescu
.Împreună cu Petre Mihai Băcanu , Anton Uncu şi Alex.Chivoiu , a
fost arestat la Securitatea Capitalei în ian.1989 .
Bătut şi supus unor presiuni morale , pentru a se dezice de cele
scrise.
-Crihan,Anton
Prof.univ. la Catedra de Economie naţională, politică agrară şi
cooperaţie agricolă, la Facultatea de Agronomie la Iaşi ( 15 febr.'46oct.'47 ).N.în 1893, la Sângerei -Bălţi (Basarabia).În 1917, ca
sublocotenent ,s-a implicat în organizarea Comitetului Ofiţerilor şi
Soldaţilor moldoveni din Odessa , aderând la Partidul Naţional
Moldovenesc .Ales deputat în Sfatul Ţării (21 nov.1917 ),a militat
pentru unirea cu România. participând ,pe 27 martie 1918, la Marele
Sfat al Ţării din Chişinău care a hotărât unirea cu Ţara.Vicepreşed ,
apoi secretar al P.Ţărănesc din Basarabia ;deputat în primul
parlament al României Mari ( 1919 ).S-a încadrat în PNŢ , în 1926.
Subsecretar de Stat la Ministerul Agriculturii şi Domenii , în guvernul
Maniu / Vaida (oct. 1932-nov.1933 ).
Dat afară din învăţământ în oct.'47 .În 1948,reuşeşte să treacă
peste graniţă ,dar este prins şi arestat, în Iugoslavia.Sprijinit de
Ambasada Franţei la Belgrad,reuşeşte să plece la Paris ,stabilindu-se
în SUA ,devenind membru al Comitetului Naţional Român .
A murit în SUA.Cf.dorinţei sale testamentare ,după 1989,rămăşiţele
pământeşti i-au fost aduse la Mănăstirea Caşin ( Bucureşti ),apoi au
fost înhumate la Chişinău .
-Cuclin, Dimitrie
Compozitor,prof. la Conservatorul din Bucureşti , n.în 1885,la Galaţi.
A fost arestat în 1950, pentru o invitaţie ( făcută la cca 16 persoane
) ,la o audiţie muzicală a Liturghiei Catolice de Bach, la Biblioteca
Engleză.<Muzica sovietică nu asculţi, nu-ţi place ? >
i-ar fi spus anchetatorul ( sau judecătorul ), condamnându-l la 2 ani
de lagăr la Canal.
-Culianu ,Ion P.
[LD:22 mai 2008.Stejărel Olaru realizează la TVR -1 un episod
dedicat lui Ion P.Culianu.

Vezi date din din cărţile lui ; ]
...fiul prof.univ. Culianu ( rector al Univ.Iaşi ) .... student la Facultatea
de limbi romanice -Bucureşti ... în corespondenţă fecundă cu Mircea
Eliade ...
...în 1968, sub impresia provocată de cuvântarea patriotică a lui
Ceauşescu , s-a înscris în PCR şi în "gărzile patriotice"
...încă din 1971, a fost "invitat" la Securitate (de mr.Marian Ureche )
să devină informator ...
...cartea lui, "Arta fugii" , a fost dată la topit ...
...pleacă în Italia , devine refugiat politic , este disperat ( se gândeşte
la sinucidere ) ...
... se remontează prin contactul cu mediul catolic ;
...se duce în Olanda , dar se simte urmărit de Securitate (
ambasadorul I.Pop "consiliază" Universitatea să nu-l angajeze ) ...în
1980, se căsătoreşte cu Carmen Georgescu şi scrie cărţi ( ex. Mircea
Eliade ) Este perioada când Securitatea întocmeşte "listele negre"
pentru românii incomozi din exil ( Monica Lovinescu, Emil Georgescu
ş.a ) El primeşte ameninţări telefonice .
...în 1986 , pleacă în SUA ,la Chicago, unde devine "legatarul
universal " al lui Mircea Eliade ...
divorţează de Carmen şi se căsătoreşte cu studenta Hilary ( din
Boston ) ..
...în 1988 , cu 11 cărţi publicate , devine "prof. asociat" la
Universitatea din Chicago, la catedra de Istoria religiilor .
...considerând "revoluţia" din decembrie '89 ca o lovitură dată de
KGB , entuziasmat de spiritul mitingului maraton al golanilor (apriun 1990 ),vrea să se implice în viaţa politică a ţării ,
devine un fervent promotor al revenirii la monarhia
constituţională ( îl primeşte pe Regele Mihai şi regina Ana la
Chicago ,în 1991 ).
... este admonestat telefonic :<vei fi omorât dacă lucrezi pentru
Rege ! >
...cade victimă unui atentat odios, împuşcat în toaleta de la
Univ.:21 mai 1991.
[LD:20 iul.2008.TVR Cultural, reia episodul , şi culeg câteva "spuse"
, mai interesante părându-mi - se personajele care discută , decât
Culianu ]
- Vlad.Tismăneanu : Securitatea a continuat cu aceleaşi metode şi
după 1990 ;
-Virgil Măgureanu :alcătuirea unor "liste de indezirabili" era o
practică luată de la NKVD.
Asemenea liste au existat pe toată durata regimului
comunist.Numele lui Culianu putea fi pe o asemenea listă.El a fost

în atenţia DIE , înainte de 1989.
-Stejărel Olaru :Culianu primea ameninţări.Ultima ameninţare
telefonică suna astfel :<Pe glonţul nostru scrie numele tău.Ai grijă,
prietene! >
-Prof.univ.american ,coleg: toţi suntem de părere că a fost un
asasinat cu premeditare ...Execuţia cu un singur glonţ este
simbolică
-Sorin Roşca-Stănescu :Originea asasinatului trebuie căutată la
Bucureşti ; cazul este încă "deschis" ..
-Virgil Măgureanu : totuşi ... "portretul robot" al asasinului nu pare a
fi al unui securist .
El nu este "avocatul" securiştilor, dar explicaţiile sunt "facile"
-Stejărel Olaru : Iliescu a spus atunci câte ceva:de genul " Culianu
era un smintit "
-Dorin Tudoran:Iliescu a citat un gazetar (de origină română ) din
America care ar fi vorbit despre <marele anonim româno-american >
; "Libertatea" a citat şi ea un comunicat fals..
"Cineva din spatele crimei avea acces la presa românească "
-Virgil Măgureanu :Pistă politică ? Nu ne rămâne decât să cercetăm
în continuare ...Poate vom da de acel dosar...
-Stejărel Olaru : DIE spune că la ei nu există "un dosar Culianu
".Totul este straniu ...
-Sorin Roşca-Stănescu :Dosarul a dispărut pentru a se şterge
urmele .
-Tismăneanu : DIE se arată opacă.Ni se refuză dosarele ...
-Marius Oprea: DIE refuză, pentru că s-ar dovedi continuitatea
SECURITATE / SRI .
-Virgil Măgureanu : Nu ştim când şi cum s-a volatilizat.Dispariţia
lor este suspectă
-Stejărel Olaru : Crima de la Chicago a fost o crimă politică.Dacă
vom avea într-o zi documentul, vom şti cine a făcut execuţia.Nu şi
cine a dat ordinul.
-Cuza ,Alexandru C.
[LD: Pentru evoluţiile politice ale lui ACCuza -vezi Tabloul
Parlamentari şi Guvernanţi ]
N.în 1857,la Iaşi.Cu studii multiple în străinătate :liceau la Dresda
,bacalaureat la Sorbona (1881 ),facultate de Drept şi doctorate în
Ştiinţe politice şi Economice la Paris, Berlin şi Bruxelles (1882-1886
),prof.la Universitatea din Iaşi ( din 1901 ), decan al Facultăţii de
Drept ( 1919 )şi
membru al Academiei Române ( din 1936).
Cu contribuţii jurnalistice şi literare specifice sfârşitului sec.XIX (

dominat de "curente" contextualiste ), s-a alăturat socialiştilor
,colaborând la "Contemporanul " ;s-a alăturat junimiştilor
,colaborând la "Convorbiri literare " şi "Era Nouă " ; s-a alăturat
curentului naţionalist din jurul lui Iorga,colaborând la "Neamul
Românesc " şi scoţând ziarul "Unirea " ;
s-a apropiat de dr.Paulescu , scoţând ziarul "Apărarea Naţională ".
Apartenenţa la un anume curent de idei ,i-a marcat opţiunile politice
,profesate cu patos şi consecvenţă în regimul României
Întregite,având propria formaţiune politică (Liga Apărării Naţional
Creştine , devenită Partidul Naţional Creştin prin fuziunea cu
Octavian Goga ) :
monarhism constituţional autoritar,parlamentarism ,naţionalism
antisemit , anticomunism.
Deputat în toate legislaturile interbelice ( decan de vârstă ) ,
senator de drept în parlamentul Frontului Renaşterii Naţionale (
1939-1940 ) .
Ministru de Stat în scurta guvernare Octavian Goga ( 29
dec.1937-10 febr.1938 ) ,
membru în Consiliul de Coroană în timpul dictaturii regelui Carol II (
1938-1940 )
După 1944, i s-a impus un regim de domiciliu obligatoriu ,la
Sibiu,suportând la 85 de ani ,
restriştea abătută asupra fiului, Gheorghe Cuza ( decedat în
închisoare )şi a nepotului (arestat )..
D.
-Damian [Constantin Mătuşă ],Mircea / Piori-soţie / Anghel -fiu /
Scriitor şi ziarist de "stânga".N în 1899, la Izvoru ( Romanaţi ).În
interbelic, redactor sau colaborator la "Universul", "Lumea
Românească " ,"Azi "( cu Zaharia Stancu ),"România Literară
","Pumnul ".Printre cărţile sale, una poartă numele "Bolşevicul " (
apărută în 1937 , în BPT ).
Arestat în aug. 1947 , pentru că a refuzat propunerea lui Zaharia
Stancu de a lua conducerea "Universului" ( preluat de comunişti ).A
murit în ian.1948 , în spitalul penitenciar Văcăreşti.
/Piori -soţia, a fost arestată în toamna 1948 , fiind eliberată după un
an.
/Anghel-Dan -fiu, dat afară din facultate ,a încercat să fugă prin
Iugoslavia, a fost arestat în 1949 la Turnu Severin, torturat de
Oancă şi Vasilescu la Securitatea din Craiova, condamnat la 1 an
închisoare, pentru tentativă de trecere a frontierei .

-Dan,Sever
N.în 1885 la Măcin ( Cluj ).Licenţiat în Drept şi Ştiinţe Economice şi
Politice ( Cluj ) .
Dir.al ziarului "Gazeta Transilvaniei " (1910 ) şi al ziarului "Românul "
(din 1914 )
Pentru articolele sale a fost închis de autorităţile maggiare (1914 );
pentru poziţia sa faţă de război,a fost internat în lagărul de la Şopron
( 1916).
Membru activ al PNR(al cărui secretar este din 1914 ),a participat la
toate hotărârile importante care au prefaţat şi au culminat cu
Adunarea Unionistă de la Alba Iulia ( 1 dec.1918 ).
În România întregită , a reprezentat Consiliul Dirigent în Ministerul de
Finanţe(1919 ) ;a fost deputat al PNR apoi PNŢ (1919-1933) ; din
1935 al Fr.Românesc-Vaida )în toate legislaturile puraliste(1919-1937
).Senator numit de Rege , în Parlamentul FRN (1939-'40 ).
Pe linie guvernamentală , a fost subsecretar de Stat la Finanţe în
guv.Ştirbei (1927) ; ministru al Sănătăţii ( 1928-1929 ) în guv.Maniu
;comisar al guvernului pe lângă Banca Centrală Cooperativă ( 1932 )
,administrator al BNR (1932-'34 )
L-a urmat pe Vaida -Voevod , încadrându-se în Frontul Româmesc
(febr.1935 ) şi tot cu el, membru în Consiliul Superior naţional al
Frontului Renaşterii Naţionale ( ian.1939 ).
Arestat pe 5 /6 mai 1950,la 75 de ani , în "lotul demnitarilor " , dus la
penitenciarul Sighet , unde a fost bătut şi umilit de dirctorul
închisorii, Vasile Ciolpan.Eliberat în 1955, a murit în 1961
-Dan,Sergiu
Scriitor şi ziarist , n.în 1903, la Piatra Neamţ.A debutat la Flacăra
lui ND Cocea ; a fost redactor politic la Dreptatea ;a publicat la
Cugetul Românesc, Contemporanul, Universul Literar , Bilete de
papagal, Viaţa Românească , Omul Liber, Reporter, Revista
Fundaţiei Regale ş.a.
Autor al unor romane de succes în interbelic ( Arsenic, Surorile
Venianim ş.a ).
Arestat , condamnat ,închis la Jilava şi Aiud.
-Davidescu ,Nicolae
Scriitor, traducător, publicist .N.în 1888 , la Bucureşti ( familie
originară din Breaza ).
În interbelic a colaborat la Viaţa Nouă, Semănătorul, Noua Revistă
Română , Luceafărul, Viaţa Românească , Cuvântul Liber, Universul
ş.a.ş.a A tradus literatură din Villiers de l'Isle Adam, Th.Gautier
,Oscar Wilde , Anatole France ş.a

Arestat în 1948.Condamnat .Închis la Jilava, a murit la 21 iunie
1954, în penitenciarul din Ocnele Mari .
-Demetrescu[Gyr] ,Radu
[LD: o consecinţă a interzicerii accesului la arhivele perioadei ,
de care se face vinovată legislaţia de după 1989, datele privind
cazul său - legea represivă pe baza căreia a fost judecat, tribunalul
care a judecat lotul ,rechizitoriul , sentinţa , încarcerarea - diferă de
la autor la autor.În cazul său ,unii autori îl includ la procesul "lotului
II -criminali de război " (14-22 mai'45 ) , condamnat la moarte ( cu
pedeapsa comutată ) ;alţii că ar fi fost condamnat la 12 ani ( la fel ca
în 1941 ).Fără să am certitudine ( deoarece unii au fost implicaţi în
mai multe "loturi " ) , înclin să cred că a fost inclus în "lotul ziariştilor
criminali de război " şi că a fost condamnat la 12 ani temniţă grea. (
Vezi Tabloul I -cronologie şi legislaţie ) ]
Poet ,ziarist ,traducător.N.în 1905, la Câmpulung (Muscel ), locuind
în Craiova (fiul actorului Coco Demetrescu.) Licenţiat în Litere (
Bucureşti ) , doctorand în Estetică.
Profesor secundar şi conf.univ.la catedra de Estetică - Bucureşti .
Redactor la Buna Vestire ; colaborator la Adevărul literar şi artistic ,
Arhivele Olteniei ,Gândirea,Flamura, Năzuinţa, Universul literar
,Gândul nostru, Propilee literare ,Suflet românesc, Axa ş.a.ş.a A
tradus Învierea de Tolstoi (1939 ). A publicat o poezie tradiţionalistă,
cu ardoare de inspiraţie ortodoxă , din 1924 (Linişti şi schituri
,Craiova ), până în 1943 (Balade ) .
În 1941, după rebeliune ,Radu Gyr a fost condamnat la 12 ani
închisoare, dar Ion Antonescu i-ar fi comutat pedeapsa dată
legionarilor, cu condiţia să meargă pe frontul de Răsărit.
Între 30 mai -4 iun.'45, se desfăşoară procesul ziariştilor
"criminali de război " în baza Legii 312-"legea Pătrăşcanu " din 21
apr.1945,a " vinovaţilor de dezastrul ţării şi a crimelor de război
",arestaţi la grămadă ,din presa de toate "culorile" , dar , mai ales,
cea patriotică, naţională şi naţionalistă ."Confraţi ziarişti" cu limbaj şi
conduită bolşevizantă , s-au întrecut în a cere pedepsirea
exemplară, chiar cu moartea , a vinovaţilor .
Lotul era format din : Pamfil Şeicaru ( dispărut ),Stelian Popescu (
dispărut ) Romulus Dianu , Ilie Rădulescu , Alex.Hodoş , Radu
Demitrescu -Gyr , Nichifor Crainic ( dispărut ) ş.a ş.a
În actul de acuzare dat publicităţii li se imputa că " prin articolele de
ziare , broşuri sau conferinţe
[...] s-au pus în slujba propagandei fasciste sau hitleriste şi au
contribuit , prin acţiunea lor ,la menţinerea unui regim odios şi a
unei politici externe nefaste "

La 4 iun '45 ,Tribunalul Poporului a pronunţat sentinţa. Radu
Demitrescu -Gyr ,figurează în categoria celor condamnaţi între 1220 ani muncă silnică .
La toţi li s-a confiscat averea lor şi a soţiilor sau descendenţilor .
Până în 1948, trimite acasă plicuri cu poezii din închisoare , cu
ştampila "cenzurat" .După '48, i se interzice hârtia şi creionul,poeziile
sale circulând înăuntru şi în afara puşcăriilor, precum poezia populară
În 1953, a fost eliberat ,dar este rearestat în 1958 şi condamnat la
moarte , datorită poemului "Ridică-te Gheorghe , ridică-te Ioane !" :
"Nu pentru-o lopată de rumenă pâine ,/ Nu pentru pătule, nu pentru
pogoane,
Ci pentru văzduhul tău liber de mâine, / Ridică-te Gheorghe , ridică-te
Ioane !
Pentru sângele neamului tău curs prin şanţuri , /Pentru cântecul tău
bătut în piroane ,
Pentru lacrima soarelui tău pus în lanţuri ,/ Ridică-te Gheorghe ,
ridică-te Ioane ! "
După un an de aşteptare în "celula morţii " ,în 1954, pedeapsa i-a fost
comutată în temniţă grea pe viaţă. În 1963, a fost "graţiat ".La 59
de ani , fără profesie,fără avere , fără drepturi .
( Vezi T-Justiţia comunistă, la / 30 martie 1959- Procesul unor foşti ofiţeri
români, prizonieri în URSS , care au refuzat înrolarea în diviziile de
voluntari „Tudor Vladimirescu” şi „Horia, Cloşca şi Crişan”).
-Densuşianu ,Ovidiu-fiul
Scriitor şi publicist naţionalist. N.în 1904,în Bucureşti ( fiul lui Ovid
Densuşianu,făgărăşan,
filolog,folclorist, istoric literar,decedat în 1938 ) .
Licenţiat în Litere (Iaşi ), studii în Italia.Funcţionar la Direcţia presei (
Min.de Int.), secretar literar la Teatrul Naţional-Bucureşti
;Corespondent al ziarului "Ottore" ( Roma ), colaborator la "Universul
".Redactor politic la "Porunca Vremii".
Arestat , condamnat la 22 ani muncă silnică , pentru "uneltire
contra ordinii sociale ".
Întemniţat la Jilava, Aiud şi lagărul de muncă forţată de la Peninsula.
-Deşliu,Dan
.[ TVR-1, 23 sept.2009 ]
[ LD: un caz aparte în istoria literaturii române ,prin traseul politic
parcurs :de la poetul proletcultist comunist-stalinist, în tinereţe(
1948-'68) - la disidentul în contratimp cu confraţii ( 1969-1981) - la
opozantul anticomunist, anticeauşist, până la moarte ( '81-'92 ) ]

Reconstituirea "cazului Deşliu" - serial realizat de Lucia Hossu Longin, în colaborare cu Institutul pentru Investigarea Crimelor
Comuniste, pe baza celor 5 dosare voluminoase de la CNSAS ,
cuprinzând Rapoartele securiştilor care l-au urmărit.
-Stejărel Olaru : "Îngerul cu păcate grele" ; membru PCR din
studenţie ( 1948 ) ; cu 10 volume de poezie;cu 3 premii de stat ;
studiat în manualele şcolare şi la Facultatea de Filologie ;
În 1971 , cu prilejul dezbaterii "tezelor din aprilie" ,el se desparte de
trecutul său politic, de grupul "proletcultiştilor" , fiind exclus din PCR (
1980 ) .
În sept.'92,încă urmărit de fosta securitate , s-a înecat în Mare, la
Neptun .
-Nicolae Breban : într-o vreme când marii scriitori fuseseră interzişi ,
a făcut parte din grupul scriitorilor comunişti-stalinişti ; cu "Lazăr
de la Rusca" , "Minerii din Maramureş " devenise "goarna revoluţiei"...
-Ioana Diaconescu : a pornit de la "comunistul-goarnă " şi a ajuns
contestatar anticomunist.
În 1949, la comanda Securităţii, închis într-un birou ,"hrănit" cu
vodcă, a scris poemul "Lazăr de la Rusca"
-Stejărel Olaru: în realitate, Lazăr Cernescu - turnător al Securităţii
- denunţase consătenii din Rusca, care aveau legături cu partizanii
din munţii Banatului.Dosarul nr. (?) /'49 cuprinde mărturiile privind
execuţia lui Lazăr de către partizani ( 8 nov.'48 )
-Ioana Diaconescu: "Trezirea" lui Dan Deşliu este strâns legată de
anul 1968.
El nu a crezut în Nicolae Ceauşescu.În 1969,când alţi scriitori "se
convertesc" , intrând masiv în PCR, el se desprinde de "aplaudaci" ...
-Gabriel Dimiseanu: în '71 , cu prilejul dezbaterii "tezelor din aprilie"
,el se desparte de trecutul său politic, de grupul "aplaudacilor" ;în '76,
Deşliu este izolat ("somat " să predea carnetul de partid )
-Stejărel Olaru: în '81, îşi predă carnetul de partid, devenind din
disident , opozant.
S-a luptat aproape 15 ani cu Nicolae Ceauşescu, cu Securitatea .Era
urmărit, hărţuit,ascultat, chemat adesea la anchetă ...
-Ioana Diaconescu: era urmărit zi şi noapte ; venea la Casa
Scriitorilor -farfuriile şi scrumierele aveau montate microfoane ; era
bătut cumplit pe holul restaurantului ca să i se ia scrumiera pe care
o agita urlând <iată ce face PCR ! > ; a băut din disperare,
sinucigaş...
-Gabriel Dimiseanu : un alt Dan Deşliu S-a salvat ca poet : a scris
poezii grave , meditative , autentice ; şi-a făcut mea culpa,s-a dezis
de laşităţile din trecut

-Dianu, Romulus Gh.
Scriitor şi publicist .N.în 1905, în Bucureşti .Licenţiat al Facultăţii de
Litere -Bucureşti .
Redactor la "Curentul " Din 1931, colaborator al lui Nicolae Titulescu .
Între 30 mai -4 iun.'45, se desfăşoară procesul ziariştilor
"criminali de război " în baza Legii 312-"legea Pătrăşcanu " ( 21
apr.1945)
Acuzatori publici :C.Vicol, Alexandra Sidorovici , I.D.Ioan şi
Avram Bunaciu .
Al patrulea pe listă,figurează Romulus Dianu. În actul de acuzare
dat publicităţii li se imputa că " prin articolele de ziare , broşuri sau
conferinţe " s-au pus în slujba propagandei fasciste sau hitleriste
şi au contribuit , prin acţiunea lor ,la menţinerea unui regim odios şi
a unei politici externe nefaste."La 4 iun'45 ,Tribunalul Poporului
pronunţă sentinţa. Romulus Dianu a fost condamnat la 20 ani
muncă silnică .
Închis la Jilva ,apoi la Aiud , unde a suportat umilinţa şi torturile
"reeducării" .
La 13-14 iul.'45, se publică o listă cu ziarişti : unii epuraţi definitiv
, alţii pe termene variind între câţiva ani şi 6 luni .Romulus Dianu
figurează pe ea. A supravieţuit iadului concentraţionar, murind la 25
august 1975 , la Bucureşti .
-Dimitriu, Anton
Matematician,logician şi filozof.N.în 1905 ,la Brăila.Licenţiat în
Ştiinţe -Bucureşti ;prof. da Matematică la liceul "Gh.Lazăr " (din
1933), asistent la catedra de Geometrie descriptivă la Politehnica Bucureşti.Director al rev."Caiete filozofice ";autor al unor lucrări de
mare valoare teoretică -Valoarea metafizică a raţiunii ;Logica
polivalentă ,Istoria logicii-unele apărute înainte , altele după detenţie
.Distins cu premii în ţară şi străinătate.
A fost dat afară din învăţământ ( 1948 ? );a fost arestat şi
condamnat ( când ? ) ; a fost închis în penitenciarele MAI, Aiud şi
Caransebeş .A fost "graţiat" în 1964 ( Decretul 411 )
-Dimitriu,Paul I.
Ziarist la "Liberalul " .Avocat .N.în 1920, în Bucureşti .După 1944,
membru al org.de tineret PNL.
Arestat în 1952,eliberat în 1955.Rearestat în 1957, cu lotul tinerilor
liberali (Aurelian Bentoiu, Aznavorian ş.a ) care încercau
reorganizarea partidului .Condamnat la 16 ani închisoare .
Închis la penitenciarele din Botoşani .În 1960, închis fiind, a fost adus
ca martor în procesul Noica -Paleologu .Eliberat în 1964 ( Decretul

411 )
-Dimov,Leonid N.
Poet .N.în 1926,la Ismail (Basarabia ), stabilit în Bucureşti, cu familia
, în 1929.
Din 1944, urmează paralel (sau succesiv ) Facultatea de Filozofie
,Facultatea de Ştiinţe Naturale şi Instit.Teologic.Înscris în 1944 în
PCR,a demisionat(în 1950,a fost exclus ca "greşit încadrat")
Redactor la Agerpres , lucrează o vreme la Institutul RomânoSovietic , apoi la rev.Arta plastică .Arestat în oct.1958 pentru
"ofensarea memoriei lui Stalin" (pe a cărui statuie din Herestrău a
urinat ) a fost închis la Jilava şi eliberat în 1958, din lipsă de
probe.A murit în dec.1987.
-Dinescu ,Mircea
Poet.N.în 1950 , în Slobozia(Ialomiţa ).În ultimii ani ai regimului
comunst a trimis la Europa Liberă eseuri critice]
-Djuvara, Neagu
-Dobre ,Ion
Pictor.În 1960, arestat şi condamnat, închis la Jilava şi trimis în
lagărul de la Peninsula.
În noaptea de 21 /22 iul.1951,într-un grup de 18 deţinuţi ,a fost luat
în primire de "brigada 13" de "reeducare" (dirijată de Ion
Bogdănescu ),bătuţi , călcaţi în picioare,schingiuiţi şi aruncaţi în jurul
bărăcii.
-Dobrin ,Nicolae
Campion naţional la ciclism.Arestat, condamnat în 1949.A murit
în aprilie 1953, la penitenciarul Târgu Ocna ,din cauza regimului de
exterminare la care a fost supus.
-Doinaş,[Popa ]Augustin Ştefan
[LD: "cazul" poetului Augustin Doinaş cuprinde în el drama de
conştiinţă a intelectualului în regimul totalitar comunist. În acelaşi
timp ,sugerează şi vulnerabilitatea (sau sensibilitatea , sau
oportunismul, sau imoralitatea ) la care intelectualul se crede a fi
îndreptăţit să o adjudece pentru sine. Nu voi argumenta, acum şi aici
,această ipoteză. La urma urmei , trebuie să ne debarasăm de
definiţia stalinistă care atribuia scriitorului rolul de"inginer al sufletului
omenesc ". Îndemnul "de a nu da cu piatra" , ar trebui secondat şi
de cerinţa unei purificări morale.

Altfel, experienţa unei jumătăţi de secol de represiune şi suferinţă,
abătută asupra poporului român ,nu va putea transmite adevăr,nu va
putea face dreptate. ]
Poet,eseist ,traducător.N.în 1922, în satul Caporal Alexa -Sântana
(Arad ), într-o familie de gospodari, declaraţi ,după '44, "chiaburi "
.Licenţiat la Facultatea de Filozofie şi Litere din Cluj( 1948 ).După 7
ani de profesorat ( Hălmagiu, Gurahonţ ), în 1955 s-a stabilit la
Bucureşti, angajându-se redactor la rev. Teatrul ( 1956-'57 ).
Arestat la 3 febr.'57 ,într-un lot de 6 persoane,anchetat la Uranus
,condamnat la 1 an închisoare cu circumstanţe atenuante,pentru
omisiune de denunţ (că nu l-a denunţat pe Marcel Petrişor care
adusese în redacţie vestea izbucnirii revoluţiei din Ungaria şi-şi
exprimase speranţa că ceva se va întâmpla şi în România .După
câteva zile, fusese arestat ).
Cât despre poet, după eliberare, i s-a interzis să revină în viaţa
literară, apoi , la intervenţia lui George Ivaşcu, a fost primit la
rev."Lumea"( 1963. ),apoi la rev."Secolul XX" ( 1969 ) al cărui director
a devenit în 1992.
După revoluţia din dec.'89, are o poziţie intransigent anticomunistă,
este ales membru al Academiei Române şi senator (din partea
Partidului Alianţei Civice ).
A murit la 25 mai 2002, la 80 de ani .După un an, CNSAS a adus la
cunoştinţa opiniei publice că poetul fusese informator al Securităţii
, înainte de 1989,ceea ce a provocat o mare polemică publică.În a sa
Istorie a literaturii contemporane, Alex Ştefănescu transmite
posterităţii următoarea concluzie :<Apărătorii lui Ştefan Aug.Doinaş
pretind, pe bună dreptate , că nu este drept să se facă atâta caz de
colaborarea sa cu poliţia secretă atâta timp cât lucrătorii propriuzişi ai poliţiei secrete , care au constrâns moral mii de oameni să
devină informatori ,au rămas nepedepsiţi după 1989.>
-Dragomir, Silviu
N.în 1888, la Gurasada ( Hunedoara ).Absolvă cursurile liceului
românesc ( Blaj ) şi a celui săsesc ( Novisad )..Studii universitare de
teologie la Cernăuţi ( cu doctorat în 1910 ), cursuri de slavistică (
Viena ).Prof.univ. de Istorie ecleziastică la Instit.Andreean din Sibiu (
1911-1919 ). Prof. la catedra de Istoria popoarelor sud-est europene
la Univ.din Cluj ( din dec.1918 ).
Membru al Academiei Române ( 25 mai 1928 ) ,cu remarcabile studii
de istorie medievală şi modernă a României.
Înainte de război şi unire , membru al Partidul Naţional Român,
secretar al Adunării Naţionale de la Alba Iulia ( 1 dec.1918 ),şef al
biroului de presă al Consiliului Dirigent ( 1918-'19 ).

După 1919 , activează în P.Poporului -Averescu ,în Partidul Naţional
Agrar (apr.1932-1935 )şi
P.Naţional Creştin ( iul.1935-dec.'37 ).
Ministru Secretar de Stat în scurta guvernare Goga ( 28 dec.'37-9
febr.1938 )
Ministru Secretar de Stat pentru Minorităţi în succesivele guverne
carliste (1 febr.'39-4 iul.'40 )
După război, este "pensionat " din oficiu ( 1 sept.1947 );arestat
,judecat şi condamnat la 6 luni închisoare (1 dec-1948 ) ,sub
acuzaţia de "politică ilegală de credite".
În mai 1950, este arestat în "lotul demnitarilor" , întemniţat la
Sighet ,de unde este eliberat în iul.1955.Din 1957, a lucrat la
Institutul de istorie din Cluj.
-Dragoş, Ghiţă
Prof.univ.la Acad.Comercială din Braşov N.în 1898,
.Vicepreşed.PNŢ la jud.Braşov, pe listele de deputaţi la alegerile
din 19 nov.'46.Arestat la 15 aug.1949.Judecat cu "lotul
ţărăniştilor" din Braşov.Condamnat .Închis la Cetăţuia , Jilava,
Aiud .
-Drăcşăneanu ,Ion-Jean
Ziarist.N.în 1916 , în Galaţi .Ziarist interbelic, la Facla, Adevărul,
Semnalul , redactor politic la Timpul ( ziarul lui Grigore Gafencu ) ,
până în 1948.
Arestat în 1951.Condamnat la închisoare administrativă (19521954 ) . Închis la Rahova, în lagărele Capu Midia şi Luminiţa.A fost
brigadier, protejând pe cât a putut deţinuţii bolnavi .
-Dumitrescu, Luca
[LD:22 febr.2008: nu-i cunosc opera literară din interbelic. Nici
"Hohotul" din vremea de pace. Dar pentru frângerea unui destin
literar - ca participant la război şi deţinut 11 ani în temniţe - parcă ar
merita o "reabilitare" din partea scriitorilor care au putut să-şi vadă
liniştiţi de creaţie .]
Poet ,romancier,publicist.A scris la Bilete de papagal, Cristalul,
Universul Literar, Vremea, Revista Fundaţiilor Regale.A scris romanul
Hohotul .A făcut al doilea război mondial, pe ambele fronturi ( Caucaz
-Tatra ) .
Arestat la 27 august 1952 , condamnat la 15 ani muncă silnică
,pentru "crima de favorizare " a partizanilor din lotul Arnăuţoiu .A
suportat rigorile represiunii în penitenciarele Aiud,Baia Sprie,
Piteşti, Jilava şi lagărele de muncă forţată de la Salcia, Gherla,

Peninsula şi Balta Brăilei .
"Eliberat" după 11 ani de detenţie, la 20 ian.1963 ( graţiere )
-Dumitrescu, Victor
[LD: acest om ar fi meritat pe deplin statutul de "dizident" , în epoca
Ceauşescu .Nu ştim când a fost anchetat ,judecat şi condamnat,cine
a fost în completul de judecată , unde i s-a fixat domiciliu obligatoriu,
şi ce s-a mai întâmplat cu el după 1989..După 1989, nu am auzit să
se fi vorbit de el .De ce ? ]
Cercetător la Instit.de Fizică şi Inginerie Nucleară .Născut în 1929.În
perioada 1957-1977, a organizat Partidul Democrat al
Intelectualilor Liberi .
A îndrăznit să conteste valoarea ştiinţifică a "academicienei " Elenei
Ceauşescu.
Arestat ,judecat ,condamnat la 6 ani închisoare,de Tribunalul
Militar-Bucureşti ,deplasat pe platforma de la Măgurele , pentru
"activitate anticomunistă ." A fost închis la penitenciarul Aiud, în regim
de celulă izolată. După eliberare, i s-a fixat domiciliu obligatoriu .
-Dumitrescu ,Vladimir .
[ Spicuiri din fişele matricole deţinuţi politici, publicate de IICCMER .
- Fişa nr. 17.452 - Peninsula : născut în 1902 în Bucureşti; profesor
arheolog; doctor în filozofie şi litere; internat pentru 24 de luni, cu ord.
690 / 1952 al DGSS Bacău;
- Fişa FN , Valea Neagră, Jilava: transferat la MSS, conf. ord.00612332 /
20.08.1953.
- Fişa nr. 495 /1954- Văcăreşti: internat 24 de luni pentru activitate
legionară, de către MAI-Serv. Închisori ( cu adr. 2803 /11 febr. 1954 );
majorat pedeapsa cu 24 de luni conf. Deciziei 5026 / 1954 ]
Arheolog, prof.univ. directorul Muzeului de antichităţi -Bucureşti.(
din 1936 )
N.în 1907, licenţiat în Istorie şi Geografie; doctorat în Istorie şi
Filozofie ;membru şi colaborator al multor Asociaţii Ştiinţifice
arheologice.
Arestat în 1952, a fost condamnat la aşa-zisa închisoare
administrativă ( 1952-1955 ) ,pentru a-l compromite. În timpul
anchetei ,Securitatea i-a oferit libertatea , în schimbul informaţiilor
despre românii aflaţi în străinătate. Refuzând oferta, Vladimir
Dumitrescu a trecut prin 10 închisori
Cartea sa,"Închisorile mele " ( vezi T-Bibliografie ),este o
cutremurătoare mărturisire despre această experienţă , dar şi o
acuzaţie la adresa formalismului statelor occidentale ,care clamau
lupta pentru "drepturile omului ", în timp ce ,în România, la

"canalul morţii " - sediul muncii faraonice săvârşite în sec.XX - mii
de fiinţe umane erau îngropate în ziduri .
E.
-Eliade, Mircea
[ LD: ] Istoric al religiilor, al vieţii spirituale orientale, scriitor şi eseistexilat din cauza regimului comunist.
-Ene, Nicolae
[LD:un caz dintre sutele de mii de cazuri :închis-torturat-condamnat
- omorât. De ce nu s-ar cunoaşte scopul- mecanismele instrumentele-vinovaţii ? De ce o crimă individuală să fie judecată şi
pedepsită , şi o crimă de proporţiile unui genocid , nu ?De ce
lingvistul Nicolae Ene a trebuit să moară ? ]
Lingvist, cercetător ştiinţific .Arestat în 1956 cu "lotul
cercetătorilor" de la de la Institutul de Fizică Atomică de la
Măgurele-Bucureşti .Torturat în anchetă la Securitate .
Condamnat la 10 ani închisoare. A "trecut" prin Jilava şi a murit în
temniţa Aiudului .
-Enescu ,Teodor
[LD: pentru acest "caz" , recomandăm volumul
PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI , C. Noica, C.Pillat ,
N.Steinhardt , Al.Paleologu, A.Acterian, S.Al-George ,
Al.O.Teodoreanu etc.Editura Vremea, Bucureşti , 1996
N.în 1926 în Bucureşti ( tatăl său, a fost proprietarul unui retaurant
naţionalizat în 1947 )
Licenţiat al Facultăţii de filozofie ,cercetător ştiinţific la Biblioteca
Academiei (şeful secţiei de stampe), specialist în istoria artelor .
Arestat , anchetat şi implicat în procesul "lotul Noica -Pillat" .
a.) Interogat de lt. mj. Crăciun Iosif ,anchetator penal de securitate
( 12 şi 17 set '59 ),declara , Răspuns: <Am citit ordonanţa[...]
recunosc în parte învinuirile [...] profitând de funcţia pe care eu şi
prietenul meu REMUS NICULESCU o avem la Biblioteca Academiei
RPR , am multiplicat şi difuzat scrierea [...] " Scrisoare către un
prieten din depărtare " , aparţinând fugarului legionar CIORAN
EMIL .De asemenea , fără nici un interes , pe linie de serviciu am
reuşit să scot de la "fondul special" al Bibliotecii Academiei cartea
fugarului român din occident MIRCEA ELIADE ,intitulată " Pădurea
interzisă" [....] recunosc faptul că în ultimii ani am întreţinut
legături cu unele elemente reacţionare ca:NOICA CONSTANTIN
legionar, PILLAT CONSTANTIN fost moşier, PALEOLOFU

ALEXANDRU şi alţii [...] >.
Răspuns: <Activitatea pe care am desfăşurat-o împotriva
orânduirii sociale din RPR şi prin care recunosc faptul că am
încălcat legile RPR , a constat în aceea că în 1957 , intrând în
posesia unor scrieri ale fugarilor români din occident , scrieri care
aveau şi un conţinut duşmănos la adresa regimului şi literaturii
noi din RPR şi care se găseau la biblioteca Academiei RPR ,
"fondul special" , am multiplicat aceste scrieri , împreună cu şeful
meu direct pe atunci REMUS NICULESCU , şi apoi le-am difuzat
[...] în primăvara anului 1957 ,fiind la PILLAT CONSTANTIN acasă,
prieten al meu ...a venit acolo un prieten al lui Pillat , pe nume
PALEOLOGU ALEXANDRU , pe care eu îl cunoşteam , el pe atunci
lucra la Institutul de Istoria Artei...mi-a spus să mai rămân , să ascult
şi eu scrierea fugarului român CIORAN EMIL,intitulată "Scrisoare
către un prieten de departe "[...] După citirea acestei scrieri , am
făcut cu toţii comentarii elogioase la adresa ei [...]
CIOCULESCU ŞERBAN , critic literar, a primit "prin cineva" " , două
cărţi cu dedicaţie din partea fugarului MIRCEA ELIADE una din cărţi
numindu-se " Pădurea interzisă"...Peste un an şi jumătate, când
această carte a sosit la biblioteca Academiei RPR , eu ,cu aprobarea
lui Crişan Ion sau Hofman I. din conducerea bibliotecii , am scos
această carte şi am citit-o acasă...>
b.) În concluziile "de învinuire" şi "trimitere în judecată " a Dosarului
nr.1523 / 1959 (10 febr.1960 ) la poziţia 17) procurorul militar
cpt.Onea Mircea caracteriza astefel pe Teodor Enescu :
< ...element reacţionar, fiu de burghez , tatăl său având un
restaurant propriu până în 1947 , s-a situat pe o poziţie ostilă faţă
de transformările revoluţionare ce au avut loc în ţara noastră după
23 august 1944, întreţinând legături strânse cu o serie de duşmani
de teapa lui [ Erau enumeraţi Pillat, Noica, Cioran , Eliade ş.a.şa.] a
participat la întrunirile clandestine ...cu care ocazie s-au citit şi
comentat elogios scrierile cu conţinut contrarevoluţionar ale lui
Noica...>
c.) LD::în apărarea sa, av.Gall Camil a pus accentul pe tinereţea lui
, "slab " din p.d.v. politic, "captat" de Noica , Pillat , fără să ştie
că fuseseră legionari ; încât instanţa să privească cu indulgenţă
activitatea sa ,pentru că se poate reeduca în timp scurt.
În Sentinţa nr 24/ 1.martie 1960 ) dată de Tribunalul Militar Bucureşti ,Teodor Enescu figurează la poziţia 17) unde se
consemnează condamnarea la 7 ani închisoare corecţională , 3
ani interdicţie şi confiscarea totală a averii .(Semnează : preşed.col. de Justiţie Dimitriu D.Adrian ; judecător -maior de justiţie
Petrescu Ion ; col.Chimirel Iancu ; asesor- lct.col Bobb Horaţiu , mr

Cosmiţă Aurel ).
d.) Sentinţa nr 24/ 1martie 1960 , dată de Tribunalul Militar al reg.a
II-a militare ,acuzele au fost menţinute : ÎN FAPT - se motiva în
sentinţă- <Inculpatul Enescu Teodor ,element reacţionar , fiul unui
burghez , tatăl lui a avut un restaurant propriu pînă în 1947 ,s-a
situat pe o poziţie ostilă faţă de transformările revoluţionare ce au
avut loc în ţara noastră după 23 august 1944 , întreţinînd legături
strînse cu o serie de elemente ostile regimului. [...]între anii 1948
-1952 intrînd în relaţii cu coinculpatul Pillat C-tin şi apoi cu
coinculpatul Noica C-tin care i-au întărit poziţa sa reacţionară , a
purtat cu aceştia discuţii duşmănoase împotriva regimului şi
literaturii realist-socialiste din RPR.[...] a comentat şi el elogios
scrierea fugarului legionar Cioran Emil denumită "Scrisoare către
un prieten din depărtare" care are un conţinut contrarevoluţionar [...]
a multiplicat această scriere în 5 exemplare împreună cu
coinculpatul Niculescu Remus ,difuzînd cîte un exemplar [...] s-a
manifestat împotriva regimului şi a literaturii realist socialiste din
RPR ,susţinînd că în ţară n-ar exista libertatea de scris şi de
gândire , că scriitorii n-ar scrie din convingere şi că adevărata
libertate ar fi în occident.[....]
17/Făcând aplicaţiunea art.209 lit.a C.P. şi art.25 pct.6 C.P.cu
unanimitate de voturi condamnă pe ENESCU TEODOR la 7 (şapte
) ani închisoare corecţională ,4(patru ) ani interdicţie
corecţională şi confiscarea totală a averii personale pentru
infracţiunea de uneltire contra ordinii sociale . >
Semnează preşed.-col. de Justiţie Dimitriu D.Adrian ; judecător maior de justiţie Petrescu Ion ; col.Chimirel Iancu ; asesori- lct.col
Bobb Horaţiu , mr Cosmiţă Aurel ).
Hotărîrea a rămas definitivă , ca urmare a respingerii recursurilor
(decizia nr.77 / 7 apr.1960 a Tribunalului Suprem ) > Semnează
preşed.-col. de Justiţie Dimitriu D.Adrian ; judecător -maior de
justiţie Petrescu Ion ; col.Chimirel Iancu ; asesori- lct.col Bobb
Horaţiu , mr Cosmiţă Aurel ).
F.
-Fărcăşanu[Villara] ,Mihail
Directorul ziarului "Viitorul" tribună şi busolă politică liberală
pentru "vremea barbariei" care începea în România(1944-'45 ) N.în
1907, descendent al unei familii boiereşti ,licenţiat în Drept şi
Politologie ( Londra şi Berlin ) ,căsătorit cu Pia Pillat ( fam.Brătianu ).
Preşedinte al PNL-.tineret (din 1940 .În 1946 ( sub pseudonimul
Mihail Villara ), i-au apărut două cărţi - "Frunzele nu mai sunt

aceleaşi" şi" Scrisori către tineretul român " - prima bucurându-se de
elogiile lui Virgil Ierunca ,fiind premiată de un juriu al Editurii Cultura
Naţională .
În acelaşi an, împreună cu soţia , a părăsit ţara clandestin, luând
calea exilului (SUA ).
Condamnat la 25 ani muncă silnică (în contumacie , ca membru
al "Sumanelor Negre " ) , în lotul de 91 inculpaţi (conducători şi
membri ai organizaţiilor de rezistenţă ) 11 nov.'46 de un complet
special al Curţii de Casaţie şi Justiţie Militară .
-Fătoiu ,Ioan N.
Redactor la ziarele Universul şi Dobrogea Jună .Prof.la Academia
Comercială din Bucureşti .
N.în 1914, la Băltăgeşti -Crucea ( Constanţa ).Prizonier de război în
URSS , până în 1955.
Arestat şi judecat cu lotul ziariştilor din Dobrogea ,condamnat la 20
de ani muncă silnică.
-Feodorov ,Alexandru-Victor
Pictor , scenograf , dir.tehnic al Teatrului Naţional , "Bulandra" şi
Operă.
N.în 1900 la Odessa ( fiul scriitorului rus Feodorov ; cu mama
deportată în Siberia )
A fugit din URSS în 1922 , s-a stabilit la Craiova , apoi la Bucureşti .
Pe 28 dec.1944 , la ora 4 dimineaţa , a fost ridicat de 2 soldaţi
sovietici şi 2 jandarmi români (<hai mai repede , că avem multe
ridicări în noaptea asta ! > ), duşi într-o casă conspirativă pe Calea
Griviţei , preluat de NKVD şi dus la Moscova .
Judecat şi condamnat , a murit într-un lagăr din Siberia, la 8
febr.1948.
-Florian, Mircea
[LD: biografie "enciclopedică " lacunară cu omisiuni ...neîntîmplătoare.
O dau pentru a demonstra ravagiile documentărilor cenzurate ]
a) Enciclopedia Predescu:
Filozof.N.în 1988, în Bucovina. Prof.univ.de Filozfie la Universitatea
din Cernăuţi ( 1916 ) şi Bucureşti. ( 1918-1944 ?) .
Opera: Arta de a sufei ( 1920 ), Îndrumare în filozofie , Rostul şi
utilitatea filozofiei ; O nouă filozofie ( 1922 ), naţionalism (1926 ),
Cosmologia elenă ( 1929 ) Metafizica şi problematica ei ( 1933 ) .
b)Mic dicţionar enciclopedic ( 1972 ) : (1888-1960 ) N.în Bucureşti ;
prof.univ. în Bucureşti Realist în ontologie şi gnoseologie (
"Cunoaştere şi Existenţă" )Critic al iraţionalismului modern ( "Ştiinţă şi

Raţionalism" ).Studii erudite în de istorie a filozofiei universale (
"Dialectica de la Platon la Lenin" ).A tradus şi comentat "Organonul"
aristotelic
c) Pe internet:arestat în 1948 ; închis între 1948-1958 ;decedat în
1960.
-Fortunescu ,Constantin D .
Directorul rev. "Arhivele Olteniei " ,renumit prof de l.franceză ,
autor de manuale, din Craiova.
Arestat în 1956 , într-un lot de intelectuali , învinuiţi de practicarea
"spiritismului" ( după denunţul unui prof.delator ) .Închis la Craiova,
Jilava şi Gherla ,unde a murit , din cauza condiţiilor de exterminare
la care a fost supus.
-Fotino ,George
[LD:l-am cunoscut în 1969,la rev. "Magazin istoric" Am avut una
dintre cele mai interesante discuţii privind interbelicul-puşcăriile cultura şi liberalismul. Scosese la BPT , clasicii antichităţii greci şi
romani .Urma să ne reîntâlnim .Operat la spitalul 9 , a încetat din
viaţă , şi întâlnirea n-a mai avut loc ]
N.1896, Craiova. Voluntar în primul război mondial. Licenţiat în Istorie
şi limbi clasice. Doctorat la Paris Prof. univ. la Facultatea de Drept,
unde preda Istoria dreptului românesc .
Membru corespondent al Academiei Române , laureat al Marelui
Premiu de Istorie al Academiei ( 1937)
Deputat liberal ,vicepreşedinte al Camerei în ultima legislatură
liberală (1934-'37 ).
După 23 august '44, ministru al Cooperaţiei (ca reprezentant PNLDinu Brătianu )în guv.Sănătescu ( 4 nov.-5 dec.'44) şi guv.Rădescu
( 6 dec.'44-5 martie'45 ).
Arestat în 1949.Deţinut la Jilava şi Sighet .Eliberat în 1956.A murit
în 1969.
-Frimu ,Alexandru I.C.
[LD:fiul socialistului IC Frimu , cu care se mândrea mişcarea
muncitorească din România , a cărui fotografie şi scurtă biografie era
în toate manualele de istorie ale regimului comunist.
Despre fiul său ? -nici o vorbă ! ]
Corspondentul ziarului "Curentul" , la Iaşi .
Arestat la 5 mai 1947, închis în penitenciarele din Iaşi şi Gherla.
-Frunzetti, Ion
Eseist şi critic de artă, n.în 1918, la Bacău .Arestat şi condamnat

în 1959.
Eliberat în 1964.
G.
- Gafencu ,Grigore.
Demnitar, om politic, parlamentar, diplomat, jurist, ziarist şi eseist din
galeria patriotică de elită a României interbelice. [ Vezi cazul său, devenit
emblematic pentru tăvălugul represiunii comuniste, la T-Diplomaţivictime şi T- Bibliografie ].
Născut la 30 ianuarie 1892 la Bârlad. A studiat Dreptul la Geneva
;doctor în ştiinţe juridice al Universităţii Sorbona din Paris ( 1914 ).
Voluntar în războiul din 1913 , ofiţer de aviaţie în primul război
mondial . După război , s-a dedicat ziaristicii , fondând şi conducând
"Revista Vremii " , ziarele "Argus" ( 1918-1948 ) şi "Timpul " ( 19371944 ) .Unul din fondatorii Agenţiei Române de Presă "Orient Radio" (
Rador ).
Membru al Partidului Naţional Ţărănesc din 1927 , a fost ales
deputat al acestui partid în majoritatea legislaturilor interbelice( 19281937 ) , iar după 1938 , senator numit de rege în Parlamentul
Frontului Renaşterii Naţionale ( 1939-1940 ) .
A deţinut funcţii importante în guvernele PNŢ , conduse de Maniu
şi Vaida :secretar general al Ministerului Afacerilor Străine ( 1928 );
subsecretar de stat la :Lucrări Publice şi Comunicaţii ( 1929-'30 ) , la
Preşedinţia Consiliului de Miniştri ( 1930 ), la Ministerul Afacerilor
Străine ( 1932 ), la Industrie şi Comerţ ( 1933 ) .
În februarie 1938 ,l-a urmat pe Armand Călinescu în sprijinirea
Regelui Carol al II-lea , fiind membru-fondator al FRN ,demnitar de
marcă al noului regim.În această calitate , a fost ministru al
Afacerilor Străine al României între 22 dec.1938-1 iunie 1940.
În timpul crizei româno -sovietice din iunie 1940 - provocată de
ultimatumul sovietic şi cedarea Basarabiei şi nordului Bucovinei - a
fost numit ministru plenipotenţiar al României la Moscova,
demnitate ce a deţinut-o până la începutul războiului antisovietic (
august 1940-iun.1941 ).
Între 1941-1944 , aflat în Elveţia, a ţinut în permanenţă legătura cu
clasa politică a ţării.
După terminarea războiului ,până la semnarea Tratatului de Pace cu
România ( 10 febr.1947 ) alături de alţi oameni politici şi diplomaţi
români din exil, a înaintat numeroase Memorii în apărarea drepturilor
României, într-o perioadă în care ţara se afla sub controlul armatei
sovietice de ocupaţie.
În anii care au urmat ,s-a angajat în lupta emigraţiei române

împotriva regimului totalitar instalat la Bucureşti , făcând parte din
"Comitetul Naţional Român", din "Uniunea Pan Europeană " ş.a.
Mircea Eliade scria despre Gafencu : <Peste hotarele ţării , nimeni
altul nu avea faima şi prestigiul lui Grigore Gafencu .Nu
reprezenta numai ceea ce ne-am obişnuit să numim "interesele "
româneşti , ci şi pe ale vecinilor noştri .Este purtătorul de
cuvânt, ascultat şi respectat , al tuturor neamurilor ocupate de
dincolo de Cortina de fier. >
Judecat ( în contumacie ) în procesul Maniu-Mihalache din iunie 1947
,Grigore Gafencu a fost condamnat la 20 ani muncă silnică pentru
"înaltă trădare " , la 10 ani muncă silnică pentru "complot şi răscoală " ,
la 10 ani "pentru revoltă" , la 12 ani pentru "tentativă de răsturnare a
ordinii constituţionale" ( sentinţa nr.1988 din 11 nov.1947 ). A decedat la
30 ian.1957, la Paris, în ziua în care împlinea 56 de ani .
În 1968, rămăşiţele pământeşti ale lui Gafencu au fost aduse în ţară şi
reînhumate la cimitirul Bellu .
[Vezi pe larg la Tabloul Diplomaţi-victime ]
-Gane, Constantin Şt .
[LD: editat şi reeditat în timpul regimului comunist cu volumele sale
despre Domniţe , nu se pomenea nici un cuvânt despre sfârşitul
său în temniţa Aiudului. Aceste "restituiri de operă" cu biografii
de autor incomplete (ajustate sau falsificate ),au constituit o practică
frecventă în politica editorială din timpul regimului ceauşist.]
Scriitor,publicist şi avocat , n.în 1885, la Botoşani.Faculaatea de
Drept din Iaşi, cu doctorat în Drept în Germania ( 1910 ), practicând
avocatura la Botoşani şi jud.Ilfov.
Cu simpatii politice conservatoare, a scris "PPCarp şi locul său în
istoria politică a ţării " (2 vol.,1936 ). Ministru plenipotenţiar la
Atena, în perioada 1940-'41 .
Colaborator la Epoca, Curentul, Cuvântul, rev.Fundaţiilor
Regale ş.a.
Autor al unor cărţi de factură romantic-istorică şi de atmosferă ,
cunoscut mai ales cu ale sale evocări din seria "Trecute vieţi de
Doamne şi Domniţe " (2 vol., 1932,'35 ) şi "Amârâte şi vesele vieţi
de jupânese şi coniţe."
Arestat la 16 ianuarie 1949 , condamnat la 15 ani muncă silnică ,
ca membru al unei organizaţii "subversive" .A murit în timpul
detenţiei la Aiud, pe 12 mai 1962.
-Gârlea ,Petru A.
Actor, n.în 1920, la Iaşi .Arestat la 30 ianuarie 1959 .Anchetat la
Securitatea din Iaşi ,pentru "comentarii critice la adresa regimului

comunist din România şi URSS "
Condamnat la 20 de ani muncă silnică ( sentinţa nr.242 / 2
apr.1959 )
- Georgescu , Vlad.
[ LD : L-am cunoscut pe Vlad Georgescu în calitatea mea de redactor la
revista Magazin istoric şi în diversele manifestări ştiinţifice din domeniul
cercetării istorice. După plecarea lui în străinătate i-am urmărit cu interes
intervenţiile de la Europa Liberă.
Cu unele rezerve interpretative fireşti domeniului istoriografic,
considerăm lucrările istoricului Vlad Georgescu de o importanţă
fundamentală – teoretică şi interpretativă – privind atât ISTORIA cât şi
ISTORIOGRAFIA regimului comunist din România *.
Fără să regretăm dispariţia „frontului istoric comunist” , semnalăm
întârzierea cu care istoriografia post-decembristă s-a afrmat în cei 25 de
ani de la căderea comunismului.
Cauza principală a acestei întârzieri are la origini eşecul unui proces al
comunismului în care, teoretic şi juridic, regimul comunist să fi fost
condamnat ]
Istoric , născut în 1937 , la Bucureşti . Arestat în 1976 , câteva luni ,
pentru lucrarea " Cazul comuniştilor români ( 1944 -1977 ) *.
A reuşit să plece din ţară , ajungând prof. la Universităţi din Los
Angeles şi NewYork. Din 1982, numit director asociat la postul de
radio " Europa Liberă " ( Munchen ).
A murit la 13 nov.1988,bolnav de cancer, boală şi moarte
suspectate de a fi fost provocate de oamenii Securităţii )
--------------------------------------------* - Istoria românilor. De la origini până în zilele noastre :
- […] Regimurile autoritare (1938-1944) / De la autoritarism la totalitarism
(1944-1947) / Etapele cuceririi puterii / Democraţia populară /
Comunismul în România (1948-1983) / Totalitarism şi autonomie (19481965) / Autonomie şi neostalinism (1965-1983) / Destinderea / Cultul
personalităţii şi socialismul dinastic. / România în anii ' 80 / .
- Politică şi istorie. Cazul comuniştilor români. 1944-1977 :
/ „ Frontul istoric " stabileşte adevărul (1944-1960 ). / Începutul
reinterpretărilor istorice abia reinterpretate ( 1960-1965 ) / Relaxarea
ideologică ( 1965-1971 ) / Culturnicii şi noile mituri ( 1971-1977 ) /
Kitschul istoric / Încotro se îndreaptă „ frontul ". ( Vezi T-Bibliografie ).
-------------------------------------------** Câteva date din fişa matricolă penală nr. 92 / 1977, întocmită de
Penitenciarul Jilava : profesor, în trecut cercetător la Institutul de studii

sud-est europene Bucureşti ; arestat de UM 0676 Bucureşti, cu
mandatul nr. 26 /30.03.1977 pentru faptul de „Trădare” ( art. 157/2 c.p. );
depus la Penitenciarul Jilava la 22 aprilie 1977; eliberat la 25.o5.1977.
( Cf. Fişa matricolă penală deţinuţi politici publicată de IICCMER )
-Geza ,Pa'ska'ndi
Poet, prozator şi dramaturg de l.maghiară( piesele sale s-au jucat
în Ungaria, Anglia şi SUA ) .
N.în 1928, în com.Araci -Covasna.Absolvent al Facultăţii de Limbă şi
Literatură Maghiară, la Universitatea Boliay -Cluj.
Arestat în 1957, pentru participare la organizarea Asociaţiilor
studenţeşti de la Universitatea Boliay.În timpul procesului, i-a apărut
romanul "Pasărea purpurie" , interzisă şi dată la topit .
A fost închis în penitenciarul din Cluj, Gherla şi lagărele din Delta
Dunării şi Balta Brăilei . Eliberat în 1964 ( Decretul 411 ).
-Ghergheli, Titus
Violonist.Arestat de Securitatea din Braşov, în 1959.Condamnat la
muncă silnică, şi-a ispăşit pedeapsa în lagărele de muncă forţată
din bălţile Dunării :Stoeneşti, Salcia.
-Gheorghiu ,Ion I. / soţia / fiica / Mihai-fiu /
Prof.univ.de Igienă Socială la Facultatea de Medicină -Iaşi ( cu
specializare la Strasbourg, Bruxelles şi Londra ).N.în 1892, la
Corodeşti-Ghergheşti ( Vaslui ).
Arestat la 23 mai 1950 ( după ce fiul său, student, fusese
condamnat , în '45, la 15 ani muncă silnică, fiind închis la Iaşi,
Suceava, Jilava,Aiud, Baia Sprie ) .
Judecat în procesul înscenat Legaţiei Franţei la Bucureşti .
Condamnat la 15 ani muncă silnică , la 15 oct.1950, de Tribunalul
Militar -Iaşi .
Supus torturii la Gherla, în "camera morţii " , a suferit un puternic
dezechilibru psihic.
"Graţiat" în 1955, eliberat abia în 1957 ( Securitatea îi "pieduse"
actele ), a murit în 29 1958 , la Bucureşti , în urma regimului de
exterminare la care a fost supus .
-Gheorghiu , Traian
Prof.univ. la Iaşi . Membru marcant PNŢArestat în 1952, pentru că
nu a denunţat un student. Condamnat la 1 an închisoare de
Tribunalul Militar Iaşi -Trimis în lagărul de exterminare de la Capu
Midia , la expirarea termenului, i s-a prelungit pedeapsa cu 2 ani.

-Gherman, Octavian
Solist la Opera din Cluj, n.în 1919 ,la Cluj.
Arestat , a murit în lagărul Periprava , în 1960.
-Ghiaţă ,Petre
Prof. de doctrine politice la Institutul de Ştiinţe Administrative şi
Politce.N.în 1901.
Director al unor periodice de ştiinţe politice ( Ideea ţărănească ,
Ideea naţională ); colaborator la ziarele democratice ale vremii (
Adevărul, Dimineaţa, Viitorul ).
Membru şi deputat PNL în legislaturile deceniului patru ( 1931,
'32,'35 ); După 23 august 1944,l-a urmat o vreme pe Gh.Tătărăscu ,
apoi a avut o conduită oportunistă, colaborând cu comuniştii întru
distrugerea PNL.Cu toate acestea, a fost arestat în 1948 , fiind
închis în penitenciarele MAI şi Jilava.
-Ghibu ,Onisifor
Om de cultură şi pedagog....
Arestat pe 20 mart.'45,la Sibiu, învinuit de < legionarism, hitlerism,
antonescian, fascism, reacţionarism şi imperialism >( Scânteia , 22
mart.'45 )
-Ghiţan , Ion
Artist liric din Braşov.Arestat şi judecat în "lotul Loredan" (
cântăreţ de operă ) .
Condamnat la închisoare pentru " insultă la adresa regimului " (
acuzat că şi-ar fi suflat nasul în steagul roşu al partidului ) .
- Giurescu ,Constantin C.
[ LD: L-am cunoscut în '68, în calitatea sa de colaborator la "Magazin
istoric". Am avut lungi convorbiri pe probleme istoriografice. Mi-a
relatat câteva episoade din perioada represiunii dejiste, privind
falsificarea istoriei României şi persecuţiile îndreptate împotriva
istoricilor.Dar cele mai interesante, pentru mine, au fost opiniile sale
privind evoluţia liberalismului şi a PNL în interbelic ]
Istoric, profesor universitar şi membru al Academiei Române.
Al doilea membru dintr-o dinastie de istorici: tată ( Constantin ), fiu (
Constantin ), nepot ( Dinu ).
Născut la 13 oct. 1901 la Focşani . Istoric cu doctorat la Bucureşti şi
specializare la Paris.
Asistent la Muzeul de Antichităţi -Bucureşti ( 1920-'26 ) ,director al
Fundaţiei ICBrătianu ( 1927-'30 ) ,prof. univ. la Facultatea de Istorie
-Bucureşti ( 1926-'48 ),directorul Revistei Istorice Române , cu o

vastă operă istoriografică.
Cu o bogată activitate politică, ce l-a propulsat în ierarhiile timpului :
membru PNL – CIC Brătianu; apoi al PNL - Gheorghe Brătianu ( 19301937 ); membru fondator al FRN ( 1938 ); membru PNL- Tătărescu (
1944-1946 ).
Deputat PNL ; deputat FRN ( '39-'40 ); deputat PNL-Tătărescu în
alegerile din 1946 .
În regimul carlist – rezident regal al Ţinutului Dunărea de Jos (1938'39 ) ; ministru al FRN (sept.'39-mart'40 ) şi al Propagandei (4
mart.1940 ).
După 23 august 1944 a reluat activitatea politică în cadrul BND,
alături de liberalii tătărescieni.
În 1948, a fost dat afară din învăţământ. Arestat la 5 mai 1950 cu
lotul foştilor demnitari *.
După închisoarea Sighet ( până la 5 iulie 1955 ) a avut domiciliu
obligatoriu la Măzăreni-Traian ( Brăila ).
A revenit în activităţile ştiinţifice şi publicistice, după 1964.
A decedat la 13 nov. 1977.
-----------------------------------------* Câteva date din Fişa matricolă întocmită la Penitenciarul Sighet :
ocupaţia la data arestării-consilier ştiinţific la Academia RPR; studiidocent, Istoria Românilor; căsătorit; copii- doi băieţi şi o fată; internat la
Penitenciarul principal Sighet, camera 13 de către DGSS, la 6 mai 1950.
( Cf. IICCMER, Fişa matricolă penală deţinuţi politici ; vezi şi
C.C.Giurescu, Cinci ani şi două luni în penitenciarul din Sighet .
Vizita " Securităţii " / La Interne / Drumul la Sighet / Penitenciarul din
Sighet / Addenda / Morţii / Anexa 1: Lista demnitarilor morţi la Sighet( 6
mai 1950- 5 iulie 1955 ) / Anexa 2 : Lista demnitarilor întemniţaţi la
Sighet ( 6 mai 1950-5 iulie 1955 ) / Anexa 3 : episcopi, profesori
universitari, preoţi militari etc. care nu apar în listele întocmite de CC
Giurescu ).
-Gîrlea , Petru
[LD: Un "caz" , aidoma altor zeci , ilustrând până unde s-a ajuns cu
persecutarea oamenilor de cultură şi artă din perioadă. Suspectaţi,
filaţi, urmăriţi, arestaţi , pentru ceea ce spuneau acasă, între
prieteni, în vizită sau în cercurile artistice. Cât priveşte faptele
"incriminate", pasajele din sentinţă vorbesc de la sine, trădând
spaimele şi măsurile "preventive" ale unui regim silnic:
comparaţiile cu trecutul sau cu alt stat , preîntâmpinarea unei
revoluţii ( ca cea izbucnită în Ungaria )]
Artist liric la Opera din Iaşi, absolvent al Conservatorului de Muzică,
n.în 1920, în Iaşi .

Arestat pe 30 ian.'59 ;anchetat la Securitatea din Iaşi ; judecat întrun lot cu mai multe persoane ;condamnat la 20 ani muncă silnică
,10 ani degradare civică şi confiscarea averii personale
(Sentinţa nr. 242 / 21 apr.1959 ) de Tribunalul Militar M.U. -Iaşi,
pentru "uneltire contra ordinei sociale "( cf.art.25, 30 , 209 C.P.şi
art.104, 463 CJ M )
Cităm din motivarea Sentinţei : < ÎN FAPT: 3.Inculpatul Gîrlea Petru
din Iaşi, element cu concepţii politice reacţionare , stabilind
legături cu elemente duşmănoase regimului democratic popular din
RPR ,ca [ enumeraţi coinculpaţii ]în discuţiile pe care le purta cu
aceştia aducea injurii la adresa regimului democrat popular din
ţara noastră şi conducătorilor , susţinând că în trecut se trăia mai
bine , că actualul regim a răpit o serie de libertăţi cetăţeneşti. În
perioada contrarevoluţiei din R.P. Ungaria îşi manifesta simpatia
faţă de aceste evenimente , elogiind actele criminale comise de
bandele fasciste ,manifestându-şi în acelaşi timp dorinţa ca aceste
evenimente să se extindă şi în ţara noastră. [...] Lucrând în cadrul
Operei de Stat din Iaşi , inculpatul difuza diferite ştiri false în
rândul artiştilor , în scopul de a provoca scindare în actualul regim
[...] lucrătorii de la Operă în repetate rânduri i-au atras atenţia , însă
acesta a persistat .[...] în casa coinculpatului Cicârlan Constantin,
discutând în legătură cu problema scriitorului sovietic Boris
Pasternak , inculpatul s-a dedat la o serie de injurii şi calomnii la
adresa Uniunii Sovietice , declarându-se de acord cu ştirile
difuzate la posturile de radio imperialiste în legătură cu problema
acestui scriitor şi calomnia pe conducătorii URSS. >
( Doc.preluat din Lupu, Nicoară ,Onişoru, Sentinţe comentate,...
p.144 şi urm.)
-Golescu, Maria
Istoric de artă.Arestată în 1949, pentru că a încercat să trimită o
scrisoare istoricului englez Erik Tape.Condamnată la 12 ani
închisoare .Eliberată în urma demersurilor susţinute făcute de
autorităţi engleze şi franceze .
-Golopenţia ,Anton
Sociolog, geopolitician, licenţiat în Drept şi Filozofie, profesor la
catedra de Sociologie şi Etică a Universităţii Bucureşti ,discipol şi
colaborator al lui Dimitrie Gusti, Eugen Filotti şi H.H.Stahl, unul din
fondatorii Şcolii româneşti de geopolitică şi geoistorie şi al revistei cu
acelaşi nume.
Născut în 1909 în com. Prigor, Caraş- Severin . Director al
Institutului Român de Statistică ( 1940-1948 ) , conducător al

recensământului din 1940 ( când a identificat , printre altele, românii
de dincolo de Nistru şi Bug );
Arestat la 16 ian.1950, din biblioteca Universităţii şi implicat în
procesul Pătrăşcanu * .
Anchetat dur la Malmaison şi MAI.
A murit ,după 18 luni de detenţie , pe 11 sept 1951 , la Jilava.
----------------------------------------* Anton Golopenţia, Ultima carte, ( Vezi T-Bibliografie ).

- Goma,Paul .
[ LD : Sinteza de faţă nu ne îngăduie să intrăm în rezolvarea unor
„cazuri” controversate după căderea regimurilor comuniste, fie din cauza
dezvăluirilor arhivistice, fie din cauza unor interpretări contradictorii
privind tratarea genocidului comunist. Din păcate este, prin excelenţă,
cazul lui Paul Goma, în confruntările istorico-politico-literare din anii postdecembrişti. De altfel, aceste polemici sunt încă în curs de exprimare (
de exemplu controversa privind holocaustul evreiesc versus genocidurile
comuniste; diversele momente conflictuale în cadrul relaţiilor
scriitoriceşti; conflictele de opinii privind condamnarea comunismului
ş.a., ş.a. ) încât vom prezenta „cazul” Goma în ipostaza sa de figură
emblematică a dizidenţei anticomuniste din România .
Împărtăşim întru totul opiniile criticului literar Alexandru Ştefănescu
care, înconjurat ca totdeauna de clidul de cărţi citite, citate şi inserţii
din cărţile şi interviurile lui Goma şi despre Paul Goma, conchidea :
Goma este < Soljeniţân-ul României > , < comparabil cu Havel >.
<Goma trebuie absolvit de răutăţi > /…/ în "Gherla" , apare ca un
autentic scriitor - documentat, curajos - care are dreptul să judece
contemporanii ca scriitor .<S-a opus cineva comunismului ? Da, sa opus Paul Goma.>.
Goma este indignat că nomenclatura comunistă, securiştii, < s-au
strecurat prin viaţă fără să fie judecaţi pentru crimele lor >.
[ TVR-Cultural, 27 aug.'09 ]
---------------------------------------Câteva date din Fişa matricolă penală nr. 6 / 1957, întocmită de
Penitenciarul Jilava: Categoria penală : C.R. ; născut la 2 oct.1935, în
com. Vatici-Orhei-URSS; domiciliat în Bucureşti; ocupaţia la data
arestării: student la Fac. de Filologie; apartenenţa politică la data
arestării: U.T.M.
Originea socială: mic burghez; arestat de MAI-Dir. Anchete , la 22 nov.

1956, cu mandatul nr.100 din 24 nov.1956, pentru „instigare publică”- art.
327 c.p.; condamnat de TM Bucureşti, la 2 ani „corvoadă”, pentru
„agitaţie publică”-art.327 c.p.; transferat la Gherla (30 mart.1958; eliberat
prin expirarea pedepsei la 21 nov. 1958 şi predat miliţiei pentru domiciliu
obligatoriu în com. Lăţeşti-Feteşti-Constanţa. ( Conf. IICCMER, Fişa
matricolă penală deţinuţi politici ).
------------------------------------------Arestat la 22 nov.1956 , condamnat la 2 ani închisoare( pentru că,
student fiind, a citit la un seminar de la "Şcoala de Literatură " un
capitol de roman despre un tânăr comunist care-şi predă carnetul de
partid , în semn de protest pentru abuzurile autorităţilor ).
A fost închis la Jilava, Codlea şi Gherla, ,unde a fost supus la torturi
La expirarea pedepsei , i s-a stabilit 5 ani de domiciliu obligatoriu
la Lăteşti ,com.Borduşani -Ialomiţa. Eliberat în 1964.
În 1968, s-a înscris în PCR, crezând în reala liberalizare a vieţii
politice.Dându-şi seama foarte curând de continuitatea regimului
totalitar comunist sub Ceauşescu , a devenit unul din dizidenţii cei
mai intransigenţi , intrând în vizorul Securităţii.
A aderat la "Charta'77 " iniţiată de Cehoslovacia şi a transmis la
"Europa liberă " materiale de critică şi contestare.
Arestat în aprilie 1977 , torturat la Securitatea din Bucureşti de
echipa generalului Pleşiţă, i s-a dat voie să părăsească România,
stabilindu-se la Paris ( mai 1977 ). Securitatea a încercat să-l
asasineze de două ori ( Vezi colecţia de documente Paul Goma,în
www.procesulcomunismului.com )
-Gomoiu , Victor
N.în 1882, în Vânju Mare ( Mehedinţi ).Medic chirurg, prof.univ. (
din 1921 ) ,cavaler al Legiunii de Onoare ( din 1922 ), întemeietorul
şcolii româneşti de Istoria Medicinii şi al Centrului de Studii Medicoetnografice din sud-estul Europei(1929 ), preşed.Societăţii Mondiale
de Istoria Medicinii ( din 1930 ), autorul unei vaste opere ştiinţifice.
Secretar general al Ministerului Sănătăţii în guv.Iorga ( în 1930
);ministrul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale în ultimul guvern carlist,
condus de Ion Gigurtu ( 4 iul.-4 sept.1940 ).
Dat afară din învăţământ şi arestat , în anii 1948-'49.Încarcerat în
"lotul demnitarilor" la Sighet în perioada 1950-1953.A murit pe 6
febr.1960, în penitenciarul Aiud.
-Goreaev ,Anatol
Dirijorul Filarmonicii din Arad.Născut în Chişinău, refugiat în Buteni (
Arad ) .
Arestat în 1959, în urma unui denunţ ; condamnat la închisoare

pentru < uneltire contra ordinii sociale> Trimis la muncă forţată în
lagărele din Balta Brăilei.
- Gorunescu-Penciu ,Gheorghe
Publicist şi scriitor, n.în 1926, în com.Valea Iaşului-Argeş.
-Gyr [Demetrescu ] ,Radu
Poet şi ziarist de expresie tradiţionalist -ortodoxă, n.în 1905 în
Câmpulung -Muscel ( fiul artistului Coco Demetrescu de la Teatrul
Naţional din Craiova ) .
Licenţiat al Facultăţii de Litere din Bucureşti, cu doctorat în Estetică
literară.
Prof.secundar şi redactor la rev."Buna Vestire";colaborator la
Adevărul literar şi artistic, Gândirea, Universul Literar, Axa,Arhivele
Olteniei, Suflet Românesc, ş.a.
În 1941,după rebeliunea legionară,Radu Gyr fusese arestat
(împreună cu alţi 85 de intelectuali ) fiind condamnat la 12 ani
închisoare.Mareşalul Antonescu îi suspendase pedeapsa, cu
condiţia de a pleca pe frontul de Răsărit, în prima linie .
Arestat şi judecat ( 4 iunie 1945 ) în conformitate cu Legea 312 , a
celor <vinovaţi de dezastrul ţării şi al crimelor de război > ,a făcut
parte din "lotul de ziarişti " arestaţi la grămadă ,din presa de toate
"culorile" , dar , mai ales, cea naţionalistă
Lotul a fost format din Pamfil Şeicaru ,Stelian Popescu ,Romulus
Dianu , Ilie Rădulescu ,Grigore Manoilescu , Nichifor Crainic ,
Alexandru Hodoş,ş.a ş.a
Acuzatori publici :C.Vicol, Alexandra Sidorovici , I.D.Ioan , şi
Avram Bunaciu .
În actul de acuzare dat publicităţii li se imputa că <prin articolele de
ziare , broşuri sau conferinţe [...] s-au pus în slujba propagandei
fasciste sau hitleriste şi au contribuit , prin acţiunea lor ,la
menţinerea unui regim odios şi a unei politici externe nefaste >
Condamnat la 12 ani închisoare şi confiscarea averii (Cf.Adrian
Popescu ) ;condamnat la moarte, pedeapsa va fi comutată în
muncă silnică pe viaţă.( Cf. C.Ioniţoiu )
este închis până în 1957.
Rearestat în 1958 , a fost implicat în procesul Constantin ( Puiu )
Atanasiu ( Vezi T- Militari-victime ), rămânând închis până în 1963 (
când este "graţiat " ).
Din închisorile Braşov şi Aiud, până în 1948, a trimis acasă ( chiar
dacă cenzurate ) poeziile sale carcerale. Apoi i se interzice să
posede creion şi hârtie , încât poeziile sale, memorate de deţinuţi,

circulă prin închisori transmise din gură în gură sau în alfabet Morse.
Poemul său "Ridică-te,Gheorghe, ridică-te Ioane ! ",a devenit un
fel de crez al întemniţaţilor puşcăriilor comuniste :
<Nu pentru o lopată de rumenă pâine / Nu pentru pătule ,nu pentru
pogoane ./
Ci pentru văzduhul tău liber de mâine / Ridică-te Gheorghe, ridicăte , Ioane ! //
Pentru sângele neamului tău curs prin şanţuri ,/Pentru cântecul tău
,ţintuit în piroane ,/
Pentru lacrima soarelui tău pus în lanţuri,/ Ridică-te Gheorghe,
ridică-te , Ioane ! //
[....] Şi ca să-ţi pui tot sărutul fierbinte / Pe praguri, pe prispe, pe uşi,
pe icoane ,/
Pe toate ce slobode-ţi râd înainte ,/ Ridică-te Gheorghe, ridică-te ,
Ioane ! //
Rudică-te ,Ioane, pe lanţuri , pe funii / Ridică-te , Ghorghe , pe sfinte
ciolane ,/
Sus pe lumina din urmă-a furtunii ,/ Ridică-te Gheorghe, ridică-te ,
Ioane ! >
-Grossu, Sergiu / Nicoleta Valeria – soţie /
[Vezi pe larg fondul Sergiu Grossu la
www.procesulcomunismului.com ]
Licenţiat în filozofie şi filologie , născut în 1920, în satul Culbota ,
jud.Bălţi -Basarabia.
Poet, prozator, eseist , care a creat şi susţinut edituri, fundaţii
,asociaţii ,menite să arate lumii ororile represiunii comuniste şi să
contribuie la redresarea morală a oamenilor, prin credinţă şi educaţie
civică ,după mutilarea provocată de genocidul comunist.
În timpul războiului, a fost redactor la revista Basarabia şi
Transnistria ,militant-misionar în mişcarea ortodoxă "Oastea
Domnului ".După război, şi-a continuat activitatea misionară creştină
Arestat pe 7 martie 1959 ; torturat în anchetă peste 3 luni ;
condamnat la 12 ani temniţă grea ( sentinţa nr.117 / 1959 )de
Tribunalul Militar-Bucureşti ,ca "duşman al poporului " *.
Încarcerat succesiv la Uranus, Malmaison, Jilava, Luciu Giurgeni
,Strâmba, Periprava ,Grădina, a îndurat toate privaţiunile la care a
fost supus,cu credinţă neştirbită în Dumneezeu şi harul poetic care
nu l-a părăsit ( ciclul de poeme "Univers simfonic" , în mare parte, a
fost creat în detenţie )
"Eliberat" în 1964, şi-a asigurat supravieţuirea muncind pe şantiere
de construcţii .
La 6 aprilie 1969 , împreună cu soţia Nicoleta Valeria ( cu care se

căsătorise după ieşirea ei din închisoare ),a părăsit ţara, stabilindu-se
la Paris.
În exil, soţii Grossu au dus o activitate de factură misionară
creştină , în apărarea libertăţilor democratice, cu deosebire a celei
de credinţă , dedicându-se integral semenilor în suferinţă.
Editând reviste ( Catacombes ), fondând asociaţii ( La Chaîne ) ,
susţinând emisiuni radiofonice sub genericul "Lumea creştină " (
RadioTrans Europa- Lisabona, Europa liberă , posturi de televiziune
),participând la numeroase simpozioane şi conferinţe , au dezvăluit
lumii occidentale , ca nimeni alţii, atrocităţile săvârşite de regimurile
totalitare comuniste.
La 18 ianuarie 1996, a revenit în ţară, după 27 ani de exil, pentru
a îndeplini dorinţa testamentară a soţiei ( decedată la Paris ) de a fi
înmormântată în România.
La vârsta înţelepţilor,a participat la simpozioane, lansări de cărţi şi
rememorări ,dedicate cunoaşterii trecutului în care a trăit .
A murit pe 26 iun.2009, fiind înmormântat la cimitirul Sfânta Vineri.
Nicoleta Valeria, soţia sa( Vezi la T-PNŢ-victime şi T-Femei-victime )
-------------------------------------* Câteva date din Fişa matricolă penală nr.K.44 / 12.o6.1959, întocmită
de Penitenciarul Jilava : categoria penală: CR ( contrarevoluţionar
)născut în 1920 în com.Cubolta-Bălţi-URSS; domiciliat în Bucureşti;
apartenenţa politică la data arestării, legionar; arestat de MAI-Dir.
Anchete, pentru uneltire- art.209 c.p.; condamnat de TM Reg.2 Bucureşti
la 12 ani detenţie grea, pentru „activitate intensă contra clasei
muncitoare”-art. 193 /1 c.p.; detenţia la Închisoarea „C” MAI, Jilava,
Salcia, Periprava, Salcia, Giurgeni, Aiud; eliberat la 27 oct.1961, graţiat
prin Decr. Cons. de Stat nr. 343 / 1961 ( Cf. IICCMER; Fişa matricolă
penală deţinuţi politici ).
- Groşeanu ,Ion
Ziarist, redactor la ziarul "Ardealul" , la "Gazeta Transilvaniei " ş.a.(în
care a publicat articole privind drepturile istorice asupra Transilvaniei,
Basarabiei şi Bucovinei )
Arestat în 1946 , în urma unei delaţiuni privind implicarea sa în
organizaţia "Sumanele Negre " .
Condamnat la 2 ani închisoare , pedeapsă executată la
penitenciarele MAI şi Văcăreşti.
Eliberat în 1948, a încercat să treacă frontiera în Iugoslavia.
A fost împuşcat de grăniceri ( toamna '48 ).
- Guran,Radu

Ziarist la "Ţara" , avocat.Arestat şi judecat ca membru al unei
organizaţii anticomuniste . Condamnat în 1947, a murit în 1960, în
lagărul de muncă forţată de la Salcia.
H.
-Hagea ,Constantin
Licenţiat al Facultăţii de Drept din Cluj . N.în Măgina-Alba, în
1909.Membru PNŢ.
Redactor la "Dreptatea Satelor", "Dreptatea Ţăranilor" ; dir.la ziarul
"Ardealul" ( 1942-1944 ).
Urmărit în permanenţă de Securitate după procesul Maniu Mihalache, şi-a părăsit domiciliu , şi-a schimbat numele, fiind arestat
în tren , în urma unui denunţ.
Torturat în anchetă ; condamnat la muncă silnică pe viaţă ; a
murit la 6 dec.1960 ,la penitenciarul Râmnicu Sărat, fiind aruncat la
groapa comună .
-Haneş, Petre V.
Prof. de Limba Română la liceul "Mihai Viteazul" din Bucureşti,n.în
1879, la Călăraşi ( Ialomiţa Cofondator al unor reviste şi asociaţii
literare ,(rev."Preocupări literare" , soc. "Prietenii istoriei literare"
),autor de studii şi manuale de istoria literaturii şi gramaticii române.
Arestat în 1957 (împreună cu fratele său ), judecat în unul din
loturile PNŢ ;
condamnat la închisoare ;încarcerat la 79 de ani , în penitenciarele
Jilava, Galaţi şi Botoşani .
Eliberat în 1964 ( Decretul 411 ),a murit la 17 apr.1966.
-Haneş, Vasile V.
Prof. şi avocat N.în 1886, la Călăraş-Ialomiţa ( fratele lui Petre
Haneş ).
Autor al unor lucrări de istorie etnografică şi sociologie ( Românii
din ţara Oltului -1912 ;Sufletul românesc în Basarabia-1919;Politica
conştiinţei naţionale- 1926 ;Instrucţiunea civică ,1930; Drept
constituţional şi administrativ,1930 ş.a. ş.a )
Fruntaş PNŢ, deputat în legislaturile PNŢ ( 1928-'31 ; 1931-'33 ) .
Arestat în 1957 ( o dată cu fratele său ) ;condamnat ; închis la
Jilava, Galaţi şi Botoşani ;
A murit în 1962, în timpul detenţiei , la penitenciarul Botoşani .
-Hangan ,Dimitrie D.
N.în 1887,la Belceşti -Iaşi. După terminarea studiilor universitare, a

făcut ziaristică militantă ,scriind la "Liberalul" şi fiind redactor la
"Mişcarea" ( Iaşi ) .A colaborat la "Universul" , "Neamul Românesc" şi
"Viitorul" ,iar în timpul primului război mondial,a scos la Botoşani
ziarul " Moldova Veche", susţinând alăturarea României de partea
Antantei. Fruntaş PNL,după război, a fost primar şi prefect liberal
al oraşului ( şi judeţului ) Botoşani ( 1922-'26 ) .
Arestat la 15 aug.1952 ;pedepsit la muncă forţată în lagărul Capu
Midia , unde a murit la 4 febr.1953,din cauza regimului de
exterminare .
- Harald ,Sigismund
Scriitor de limba germană. Arestat în 1958, condamnat, pentru
conţinutul unor sonete pe care nu le publicase.
-Herseni, Traian
[LD: nu cunoaştem drama prin care a trecut -el şi cărţile lui - în
regimul comunist."Repus" în circuitul ştiinţific după 1966 ( la fel ca
mulţi intelectuali foşti deţinuţi politici ) ,dicţionarele şi cărţile apărute
după această dată ( unele în colaborare cu colaboraţionistul tuturor
regimurilor totalitare de la noi - l-am numit pe Mihai Ralea ) au tăcut
în ce priveşte absenţa sa din lumea ştiinţifică timp de 20 de ani
(1944-1964 ) ]
Sociolog, psiholog şi antropolog cultural.N.în 1907, în satul Iaşi
( Braşov);cu studii de sociologie la Bucureşti şi Berlin;doctor în
Filozofie şi Litere ( 1934 ) ;reprezentant de seamă al Şcolii româneşti
de sociologie , cu o constantă orientare interdisciplinară ( Teoria
monografiei sociologice-1934 ; Elemente de sociologie cu aplicări la
cunoaşterea ţării şi a neamului nostru -1935 ; Probleme de sociologie
pastorală -1941 ; Drăguş-un sat din Ţara Oltului -Făgăraş- 1941 )
Subsecretar de Stat la Ministerul Educaţiei Naţionale în primul
cabinet Ion Antonescu- Garda de Fier.( sept.'40-ian.'41 )Arestat ,
închis la penitenciarele MAI, Jilava şi Aiud.
-Hodoş, Alexandru /Rodica-fiică /
Ziarist, om de cultură,descendent al unei familii de transilvăneni
stabiliţi în Capitala României (n.în 1893 ),licenţiat al Facultăţii de
Drept.
A împărtăşit prietenia şi crezul politic naţionalist al lui Octavian Goga ,
făcând parte din cercul de ardeleni luptători pentru cauza
românească . Împreună cu Eugen Goga şi I.U.Soricu ,a fondat ziarul
transilvan " Renaşterea Română " ( 1919 ) ; a fost corespondent
pentru Transilvania al ziarului "Universul " ;a fost redactorul principal
al rev."Ţara Noastră" (ziarul de partid al lui Goga )

Ca membru al P.Poporului-Averescu ,a fost deputat în legislatura
guvernării (1926-1927 ) ,în aceeaşi perioadă fiind şi director al
Teatrului Naţional din Bucureşti .
Urmându-l politiceşte pe Goga,a devenit membru în P.N.Agrar,
apoi al P.N.Creştin ( fuzionat cu LANC-ul lui ACCuza ),fiind
subsecretar la Preşedinţia Consiliului de Miniştri , în scurta
guvernare condusă de Octavian Goga ( 28 dec.1937-10 febr.1938 ).
Arestat şi judecat ( 4 iun.'45 ) în conformitate cu Legea 312 , al
celor "vinovaţi de dezastrul ţării şi al crimelor de război " ,a făcut parte
din "lot de ziarişti " arestaţi la grămadă ,din presa de toate
"culorile" , dar , mai ales, cea naţionalistă [lotul a fost format din
Pamfil Şeicaru ,Stelian Popescu ,Romulus Dianu , Ilie Rădulescu
,Radu Dumitrescu -Gyr , Grigore Manoilescu , Nichifor Crainic ş.a ş.a
]
Acuzatori publici :C.Vicol, Alexandra Sidorovici , I.D.Ioan , şi Avram
Bunaciu .
În actul de acuzare dat publicităţii li se imputa că <prin articolele de
ziare , broşuri sau conferinţe
[...] s-au pus în slujba propagandei fasciste sau hitleriste şi au
contribuit , prin acţiunea lor ,la menţinerea unui regim odios şi a
unei politici externe nefaste >
La 4 iun.45 Tribunalul Poporului a pronunţat sentinţa.
Condamnat la 20 de ani închisoare , cu confiscarea averii
.Încarcerat la penitenciarele Aiud, Craiova,Jilava,Gherla.şi iar Jilava (
în aceeaşi perioadă , cu fiica sa ), se spunea că ar fi acceptat
"reeducarea" . Eliberat în 6 oct.1964 ( Deceretul 411 ) .
-Hristescu, Ioan
Muzician din Bucureşti .Arestat , a murit în penitenciarul din
Făgăraş.
-Hristodorescu, Traian Gh.
N.în 1912 ,la Bucureşti .Arestat la 18 august 1950 , pentru
răspândire de poezii pornografice.
A murit pe 20 august 1950, după două zile de tortură la Securitatea
din Constanţa .
-Hudiţă ,Ion V.
Deputat PŢ, PNŢ, PŢ- Lupu în legislaturile interbelice . N.1896,
Bogdăneşti –Baia.
Licenţiat al Facultăţii de Litere şi Drept din Iaşi ,cu doctorat la Paris (
1927 ).
Prof.univ. la catedra de Istoria diplomaţiei la Universitate( Iaşi )şi

Academia Comercială şi Facultatea de Litere ( Bucureşti )
După 23 august'44 ,a fost ministrul Agriculturii în guvernul
Sănătescu II şi Rădescu.
Arestat pe 2 oct.'47, de pe patul spitalului ; încarcerat la
Văcăreşti, Craiova şi Sighet ( fără proces); eliberat în dec.'55.
Rearestat şi condamnat în 1961, a fost eliberat în 1962.
A murit la 21 mar.1982 la Bucureşti.
I.
-Iacobescu, Ştefan
Director la Radiodifuzunea Română în timpul primului guvern
Antonescu-Garda de Fier ( 6 sept.1940-ian'41 ).Inginer, n.în 1908, la
Porumbacu de Jos -Sibiu.
Arestat în timpul rebeliunii legionare ( ian.'41 ),condamnat , nu a
fost eliberat la expirarea termenului de pedeapsă [ Guvernul
BND-Constantin Sănătescu a dat o serie de decrete-legi privind
amnistia generală pentru infracţiunile politice , militare şi agrare
săvârşite după 1 ianuarie 1918 (M.O. ,p.I-a, nr.197 bis,24 august'44
).Lucreţiu Pătrăşcanu -ad-interim la Justiţie -prin Circulara nr.1.306
din 29 august'44 ,a dispus ca legionarii să fie exceptaţi de la
amnistie]
Încarcerat la Aiud, a fost eliberat ,după 22 de ani de detenţie ,în
1963, cu primele amnistii.
-Iancovescu ,Ion
[LD: s-ar putea să fie un "banc" din folclorul bucureştean. Arestarea
actorului , însă, a existat . Pentru comunişti, actorii au fost taxaţi şi
suspectaţi drept "duşmani ai poporului" , şi au dat şi ei partea lor de
jertfă în malaxorul genocidului comunist . Poate că arhivele vor
dezvălui substratul şi vinovaţii ]
Actor în Bucureşti.Intrând în cafeneaua "Capşa" , ar fi refuzat să
se aşeze la masa lui Zaharia Stancu ( care tocmai publicase romanul
"Desculţ " ) şi ar fi spus :<Eu nu stau cu ăsta , care-i aşteaptă pe
americani să-l încalţe. > A fost arestat .
-Ienciu ,Moise /Codru Bucur-fiu / Dorina-soţie /
Inspector general în Ministerul Culturii , în Bucureşti.N.în Câlnic (
Caraş Severin ) , în 1901.
Arestat pe 21 mai 1949 , împreună cu soţia şi fiul .Torturat la
Securitatea din Rahova , de echipa lui Sepeanu Teodor.Condamnat
la închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti . Închis la Jilava şi
Aiud, unde a murit la 9 dec.1952, din cauza condiţiilor de

exterminare .
-Codru -Bucur ( fiul ), n.în 1921 la Buziaş, arestat împreună cu
părinţii ;torturat la Securitate ; închis la Jilava, Aiud ,Peninsula şi
Gherla. La scurt timp după eliberare, s-a sinucis.
-Dorina (soţia )-arestată , torturată şi încarcerată la Jilava, după
tragedia familie, a părăsit ţara , stabilindu-se în Franţa.
-Ieremia ,Stanca Antoaneta Gh.
[LD: atrag atenţia asupra unui detaliu juridic, pe care parlamentele ce
s-au succedat după decembrie 1989 , îl ignoră."Graţierea" acordată
de regimul comunist, individuală sau colectivă , ( precum cea din
Decretul 411/1964 ) avea valoarea unui act juridic de "iertare" ,
fără ca justificarea condamnărilor să fi fost revizuită sau anulată .În
virtutea lor, deţinutul politic era doar eliberat din închisoare , fără să
mai execute restul pedepsei. Dar cazierul său a rămas grevat de
gravitatea faptelor şi a verdictelor.
Cazul prezentat este rarisim şi individual.Artista a decedat în 1992.
La 17 nov.1997, probabil la cererea familiei , prin Decizia 66 a Curţii
Supreme de Justiţie , inculpata a fost găsită nevinovată ,iar
sentinţa din 1959, a fost casată.
Artistă pensionară în Bucureşti.N.în Turnu Măgurele ,în
1897.Arestată în 1959 ,pentru ajutorul acordat avocatului Nicolae
Pascu (secretar general al PNŢ, urmărit de Securitate ) .
Condamnată la 10 ani închisoare ( sentinţa nr.201/31 oct.1959 ) de
Tribunalul Militar-Bucureşti "Graţiată" în 1964 , cu Decretul 411.
-Ierunca, Virgil
[LD: Precizăm că în această sinteză nu ne angajem, sub nici o formă,
în polemicile de istorie şi critică literară, nici în negările reciproce ale
grupărilor din exilul românesc,dinainte şi de după 1989 ].
Poet, critic literar, publicist. Născut pe 16 aug.1920 în com.Lădeşti,
jud.Vâlcea- decedat 28 sept. 2006, la Paris.
Facultatea de Litere şi Filozofie-Bucureşti. Debut editorial în Timpul (
din 1939,) , Vremea, Ecoul ,România viitoare. O adolescenţă şi o
tinereţe "de stânga" , nu a fost o raritate în România.
După 23 aug'44, redactor la România liberă, , colaborator la Scânteia
şi Viaţa Românească , considerat de comunişti " un tânăr de viitor ".
În 1947, scoate cu Ion Caraion rev."Agora" , după care pleacă la Paris,cu
o bursă „Arthur Koestler” ( cunoscut scriitor anticomunist ), acordată de
statul francez.
Între 1951-1974 a fost redactor la emisiunea în limba română a
Radiodifuziunii franceze şi la secţia filozofie şi estetică a Centrului
naţional francez de cercetări ştiinţifice.

A fost colaborator la postul de radio „Europa Liberă”, emisiunile culturale
„Actualitatea culturală Românească” şi „ Povestea Vorbei”- pagini uitate,
pagini cenzurate, pagini exilate.
Secretar de redacţie la ziarul Uniunea Română, editat de gen. Nicolae
Rădescu la Paris, la care a colaborat şi Grigore Gafencu. A colaborat la
publicaţiile româneşti din exil, în special la revista „România” – organ al
Comitetului Naţional Român de la Washington, editată de Constantin
Vişoianu.
Căsătoria cu Monica Lovinescu ( 1952 ) l-a radicalizat,
transformându-l într-un anticomunist redutabil.
Cu timpul a strâns un material imens despre România ( vezi
evocările lui Dan Culcer şi T-Bibliografie ).
- Ioanid, Ioan T.
[ LD : Unul din nenumăratele cazuri prin care justiţia comunistă s-a răfuit
nu numai cu clasa dirigentă antebelică, ci a urmărit lichidarea economică
( confiscări ), socială ( degradare morală ) şi fizică ( puşcărie ) a familiilor
acesteia– părinţi, soţii, copii, rude ]
------------------------------------Câteva date extrase din Fişa matricolă deţinuţi politici nr. 101 / 1952,
întocmită de Penitenciarul Piteşti, la 12 sept.1952: născut la 28 mart.
1926; domiciliat în Bucureşti; ocupaţia la data arestării, funcţionar;
averea părinţilor în trecut: 150 ha. pământ, tractor, cazan de ţuică şi o
casă; averea la data arestării: nu are; originea socială, burghez; studii, 3
ani facultate de Drept; apartenenţa politică, exclus UTM; arestat de Proc.
Milit. Bucureşti la 19 iul. 1952, cu mandatul nr.134 /1953, pentru
„complicitate la crimă de trădare”- art. 191 c.p.” ; descrierea faptei: „a
transmis notele informative lui Boian Gh.-care le furniza unei puteri
străine”; condamnat de TM Bucureşti la 20 ani muncă silnică, pentru
„crimă de trădare”- art. 191 c.p. (sent. 28 / 1952 ); începerea pedepsei:
21 iul.1952; expirarea pedepsei: 12 iul.1972: detenţia la Piteşti , Jilava şi
Cavnic.
Evadat la 6 iunie 1953; reprimit din evadare: 10 nov. 1953; comutări,
reduceri adăugiri: se adaugă timpul stat în evadare : 157 zile.
În 1954 a fost judecat de Trib. Milit.pentru unităţile MAI şi condamnat
la 5 ani corvoadă pentru „înleznire la infracţiunea contra liniştii
publice”- art. 335 c.p. ( sent.1116 /1954 ); perioada de executare a
pedepsei: 20.dec.1972-18 dec.1977; detenţia la Oradea, Aiud,
Timişoara,Jilava, Oradea, Aiud, , Ostrov; eliberat la 29 iul. 1964,
graţiat cu D.411 / 1964. (Conf. IICCMER, Fişa matricolă penală
deţinuţi politici ).
---------------------------------------Student la Facultatea de Drept-Bucureşti, născut în 1926 în

com.Ialovăţ-Mehedinţi .
Fiul fostului ministru Tilică Ioanid ( fruntaş şi deputat PNA ,apoi PNC
-Goga; subsecretar de stat la Interne , în scurta guvernare Goga -29
dec.'37-10 febr.'38 ) .
Exmatriculat din Facultate , din cauza "originii nesănătoase"
Arestat în 1949 ; anchetat la penitenciarul Malmaison ; eliberat .
Rearestat în iulie 1952; anchetat cu bestialitate la Securitatea din
Bucureşti ;condamnat la 18 ani muncă silnică,pe baza unui dosar
fals întocmit de Securitate . Închis la penitenciarul din Aiud, apoi la
mina Cavnic , de unde , a reuşit să evadeze cu un grup de deţinuţi (
6 iunie 1953 )
Prins şi rearestat ,după două luni ,la Bucureşti ;anchetat la
Securitatea din Satu Mare ;condamnat ; închis la Piteşti şi
Timişoara .
"Graţiat" în 1964 , cu Decretul 411, a reuşit să plece apoi în
străinătate .
--------------------------------------* Ion Ioanid, Închisoarea noastră cea de toate zilele. Vol. l. 1949, 19521954; vol.ll (1953-55 )
Editura Albatros, Bucureşti, 1991. / Procesul / Viaţa deţinuţilor politici sub
regimul comunist din România /
- Ionescu, Eugen
-----------------------*Marie -Jean Ionesco : evocarea tatălui
La TVR -Cultural ( reluare ) , 5 mai'09-emisiunea Eugeniei Vodă.
N.în 1909 , la Paris ; prima limbă-franceza .Liceul Sf.Sava-Bucureşti ;
primele poeme în l.-română . În 1934, premiat de Fundaţiile regale
,pentru " Nu ! "
În '39, a mers la Paris cu o bursă. ăentru doctorat ( la Sorbona ) ; în
'40 s-a întors în România ; în '41, este numit secretar cultural la
Legaţia României de la Vichy ( guv. Petain ) .
În 1947, a fost rechemat în ţară, dar nu s-a întors. A fost condamnat
( în contumacie ) la 7 ani închisoare de un Tribunal Militar ,pentru un
text despre armata română , considerat duşmănos.
N-a mai venit niciodată în România.
...Ea ( Marie Jean ) a venit în România în 1967, şi apoi de câteva ori
.Şi-a găsit rudele sărăcite şi rărite. A stat la Tanţi Cocea şi dr. Sârbu
.A fost şocată de societatea inegală şi de privilegiile unor categorii de
intelectuali ca un fel de "ostatici de lux" - actori, sportivi, patinatori
,medici specialişti- faţă de celelate categorii.

- Ionescu, Ghiţă.
Politolog, publicist, diplomat şi profesor universitar ( Vezi TBibliografie şi www.iccr.ro ). Născut la 11 martie 1913 la Bucureşti.
Studii-Fac. de economie politică Bucureşti.
În deceniul 4, om de „stânga”, simpatizant al PCR, apărător al
grupului comunist condus de Ana Pauker şi publicist la Era Nouă,
Bluze albastre, Cuvântul liber, Facla ş.a.
Angajat la Ministerul Afacerilor Străine, a îndeplinit funcţii de consilier
economic la legaţiile României din Finlanda (1942), Bulgaria (1943 )
şi Turcia ( 1945-1947); a lucrat la Comisia de Armistiţiu (sept.1944febr. 1945.
În martie 1947 s-a stabilit în Anglia şi a primit cetăţenie britanică; a
realizat ciclul de emissiuni „Scrisori din Londra” la BBC; secretar
general al Comitetului Naţional Român de la New York ( 1955-1958 );
director la departamentul românesc al postului de radio Europa
Liberă ( 1958-1963 ); profesor la Universitatea din Manchester (
1970-!980 ).
După 1989 a vizitat România şi a devenit doctor honoris causa al
Universităţii din Bucureşti. A murit în iunie 1996 la Manchester.
------------------------------------------* - Ghiţă Ionescu, Comunismul în România.
Editura Litera, Bucureşti, 1994. Traducere în lb. română de Ion Stanciu
(ediţia în lb. engleză, apărută în 1964 ).
Concluzia autorului în Prefaţa la ediţia în lb. română :
< De asemenea, în general, concluzia cărţii mele din 1964,rămâne
valabilă şi după asasinarea lui Ceauşescu :de la Petru Groza la
Ion Iliescu , România a fost condusă de agenţii Moscovei ,
indiferent de ceea ce i s-a întâmplat Moscovei între timp .>
<Comuniştii au făcut acesta pe plan general şi în mod sistematic :
au umplut temniţele de moarte cu toţi oamenii politici , înalţii
funcţionari şi, mai ales, intelectualii români şi pe urmă , pentru că
nu aveau destule temniţe , au inventat "Canalul "unde era mai
uşor de înecat toată gloria spiritului românesc. >
------------------------------------------------------ Ionescu, Ion Dunăreanu
Geograf, autorul unor atlase cu hărţi turistice.Arestat pentru
"deţinere de materiale interzise", respectiv hărţile pe care le
publicase. Condamnat la 2 ani închisoare , prin 1951 se afla în
penitenciarul Jilava.
-Ioaniţescu ,D.R.

Prof.univ de Politică socială la Academia Comercială N.1885.Fruntaş
PNŢ . Deputat în majoritatea legislaturilor interbelice:PŢ-Mihalache (
din 1920 ),PNŢ-Maniu (din 1927 ), PŢ-Lupu( după 1944 ).În
guvernele Maniu -Mihalache -Vaida ,ca Subsecretar de Stat la
Interne(1928-1930 ),a fost autorul Legii jandarmeriei ;ca ministru la
Muncă ,Ocrotiri Sociale şi Sănătate (iunie 1930 ;iun 31-nov.'33 )a
înfiinţat Camere de Muncă ;Case şi Oficii de muncă ;Judecătorii de
muncă ;a reorganizat funcţionarea căminelor de ucenici ,a
învăţământului muncitoresc ş.a.
Opera doctrinară: Istoricul legislaţiei muncii în România ( 1919
);Reglementarea conflictelor de muncă (1920 );Charta muncii
(1926,1931 );Legea pentru unificarea asigurărilor sociale (1933 );
Curs de politică socială ( 1935 );Istoricul legislaţiei de protecţia muncii
naţionale (1938 )Exodul rural ( 1939 );Politica meseriilor (1940 )ş.a.
După august 1944,urmându-l pe oportunistul dr.Nicolae Lupu ,a
acceptat colaborarea cu comuniştii ,părăsind PNŢ în ianuarie
1946.În pofida compromisului, a fost arestat la 15 august 1949 ,de
la moşia sa din Greaca, în maieu şi pantaloni scurţi (fiind astfel lăsat
în celulă toată iarna ) P.S. Nu-i cunoaştem condamnările, detenţia,
eliberarea şi sfârşitul.
-Ionescu, Vasile, Lulu
Director tehnic al Radiodifuziunii Române între 1935-1945 , n.în
1898, la Buzău. Licenţiat al Facultăţii de Drept.Om de curaj, implicat
în câteva episoade critice din istoria radiodifuziunii
( prinderea şi arestarea asasinilor lui Armand Călinescu, în
sept.'39 ; recucerirea studioului de radio în timpul rebeliunii
legionare ,la 23 ian.'41 ;crainic ad-hoc al Mesajului Regal din 23
august'44 , într-o cazemată improvizată, sub bombardament german
- după ce crainicul Gh.Cristovici fusese omorât .
În campania electorală din nov.'46 ,a refuzat să cedeze microfonul
Anei Pauker (care pătrunsese în studiou cu Gheorghiu-Dej şi
Chişinevschi ) întrerupând emisiunea şi transmiţând muzică de dans.
Arestat în 1948 ; condamnat la 6 ani închisoare ; închis la Jilava,
Gherla şi Penisula ; Eliberat în 1954,rearestat în 1957 .Condamnat
la ... "Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .
-Iov, Dimitrie
Poet şi publicist , n.în 1888, în Uriceni, com.Flămânzi (Botoşani ).
Ziarist din 1912, a publicat la Dacia, Adevărul, Dimineaţa, Universul,
Ordinea, Îndreptarea , Sfatul Ţării ş.a.; a condus periodicele
Renaşterea Moldovei , Biblioteca Copiilor şi Tineretului , ş.a ;în
interbelic, a colaborat la Flacăra, Ramuri, Drum drept, Rampa, Facla

ş.a Director al teatrului românesc din Chişinău ( 1919 );inspector
general al Artelor în Basarabia ( 1920 ) ;deputat al P.Poporului Averescu (1926 )apoi senator (din 1931 ) ;prefect de Soroca
în timpul guvernărilor averescane. ( 1921 şi 1926 ).
După 1944, frecventa cenaclul literar al Virginiei Şeicaru ( sora lui
Pamfil Şeicaru ), devenind simpatizant al PNŢ.
Arestat la 68 de ani (nov.'56 ) ; torturat în timpul anchetei ( de
cpt.Nedelcu Ştefan şi Georgescu ).Judecat în "lotul Virginia
Şeicaru" ( 12 persoane ); condamnat la 3 ani închisoare ( apr.'57 )
de Tribunalul Militar-Bucureşti ( procuror Liviu Prună ) , majorată la 5
ani închisoare, la recurs. A murit la 20 august 1959,în penitenciarul
Gherla.
-Isac, Victor
Redactor la ziarul Curentul , colaborator la Dreptatea . N.în 1917,
jud.Hunedoara . Membru PNŢ din 1944 (conducătorul unei org.de
tineret ) preşed. org. PNŢ-Hunedoara .
Arestat în iul.1945, din tipografie, în timp ce tipărea un discurs al lui
Iuliu Maniu. Judecat în "lotul T" ( în majoritate, liberali );condamnat
la 5 ani închisoare ;eliberat în 1948 ( printr-un Decret de reducere a
pedepselor ).
Rearestat în 1958, pe baza unui dosar cu probe şi mărturii false,
întocmit de Securitatea din Deva. Condamnat la muncă silnică pe
viaţă. Trecut prin penitenciarele din Deva , Jilava, Văcăreşti şi
Aiud."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .
-Isar ,Florin
Ziarist la Dreptatea , fost ofiţer la vânătorii de munte. Arestat la 4 mai
1947 în timpul prigoanei contra PNŢ , culminând cu procesul Maniu Mihalache şi "dizolvarea" PNŢ .Închis la Craiova şi Aiud ,eliberat în
1948.
Rearestat la 6 martie 1950 ;torturat la Securitatea din Bucureşti (
Calea Rahovei ) ;condamnat la 15 ani muncă silnică de Tribunalul
Militar -Bucureşti . "Graţiat" în 1964 , cu Decretul 411 .
-Iuga, Dumitru
[LD: Cred că nu greşesc dacă spun că , pe lângă timişorenii arestaţi
pe 15-16 decembrie 1989, Dumitru Iuga este ultimul bucureştean
arestat politic sub dictatura Ceauşescu ] ] Tehnician electronist la
Televiziunea Română, n.în 1942, la Mateeşti-Vâlcea. La începutul
anilor '80, a pus bazele unei org. anticomuniste " Mişcarea pentru
libertate şi dreptate socială în România." Arestat în 1983 ;
condamnat la 12 ani închisoare pentru "complot" Detenţia la

Jilava şi Aiud. "Eliberat" la 9 sept.1989, urmărit de Securitate , în
urma unei percheziţii , a fost rearestat pe 22 decembrie 1989. În
aceeaşi zi, pe la ora 13 , un subofiţer a intrat în celulă şi i-a spus :<
Fă-ţi bagajele, eşti liber ! >
-Ivasiuc ,Alexandru I.
Student la Facultatea de Filozofie ( 1951-'53 ) şi la Facultatea de
medicină ( 1953-'56 ) din Bucureşti , n.în Sighetul Marmaţiei Maramureş , în 1933. (viitor prozator, eseist şi publicist ).
Lider al participanţilor la mitingul studenţesc din Piaţa Universităţii
pentru susţinerea revoluţiei din Ungaria şi excluderea marxismului şi
a limbii ruse din programa universitară (5 nov.1956 ).
Arestat ( nov. 1956 ); condamnat la 5 ani închisoare şi 2 ani
domiciliu obligatoriu ( sentinţa nr.481 / 29 apr.1957 ) de Tribunalul
Militar -Bucureşti , pentru "agitaţie publică " .
După izolarea din domiciliu obligatoriu (satul Rubla din Bărăgan,
unde i-a cunoscut pe Carandino, Coposu ş.a. ) a lucrat ca muncitor
la fabrica de medicamente "Sintofar" , apoi ca translator la Ambasada
SUA ( 1965-1968 ) .
A murit la cutremurul din 4 martie 1977, în Bucureşti .
-Ivaşcu ,George
Jurnalist, critic literar, asistent universitar la Facultatea de ...N.în
com.Creţeşti -Galaţi .
Licenţiat al Facultăţii de Litere şi Filozofie a Universităţii din Iaşi (
1933 )
Arestat în 1951 ;condamnat la 5 ani temniţă grea ,10 ani
degradare civică şi confiscarea averii ( în 1953 ), pentru "crimă
contra păcii" : publicase , sub pseudonim, câteva articole laudative
privind contribuţia României la război .Eliberat în 1954, a condus
revistele "Contemporanul" ( 1955-1971 ) , "Lumea" ( 1963-1966 ) şi
"România literară" ( 1971-1988 ) .A murit în 1988, la Bucureşti .
J.
-Jinga ,Victor
N.în 1901, la Satulung ( Braşov ),cu studii universitare şi doctorat la
Institutul Superior de Ştiinţe Economice din Veneţia ( 1925
);prof.univ. la catedra de Studiul Cerealelor şi Cooperaţie la
Academia Comercială din Cluj ( din 1936 ) ;rector la Academia
Comercială din Braşov (1942-1944 ).Militant şi doctrinar economic
agrarian (preşed.al Uniunii Cooperativelor din Ardeal şi Banat ),cu

activitate prestigioasă în organizaţii şi reviste de specialitate
:Observatorul Social-Economic,Societatea de Mâine ,Tribuna
Cooperaţiei Ardelene, Independenţa Economică ; cu contribuţii
speciale în domeniul mişcării cooperative:Cerealele româneşti în
producţia şi comerţul mondial ( 1929 ) ;Finanţarea Întreprinderilor
Cooperative (1931 ) , Cooperaţia în jud.Braşov ( 1932 ),Aspecte şi
tendinţe în viaţa economică a Ardealului ( 1933 ) , Organizarea
economică a ţăranilor elveţieni ( 1935 ) , Istoria economică a
Transilvaniei -lucrare al cărei material documentar excepţional a fost
folosit la Conferinţa de Pace din 1946.
Publicist politic la GazetaTransilvaniei ( Braşov ),Patria ( Cluj
),Dreptatea ( Bucureşti )ş.a.
Îndepărtat din învăţământ (1947 ) ;arestat cu "lotul PNŢ-Braşov"
după procesul şi dizolvarea partidului ;condamnat la 5 ani
închisoare (15 august 1949 ) ; închis la Jilava , Aiud şi Peninsula ;
eliberat în 1954.
Rearestat în 1958,în urma unei înscenări a preotului Piso din
Zărneşti , care a dus la închisoare peste 20 de braşoveni
.Condamnat la 15 ani muncă silnică ; încarcerat la Cetăţuia şi
Jilava .
"Graţiat" cu Decretul 411 / 1964 ,după 17 ani detenţie.
K.
-Kirileanu ,Gheorghe T .
Cărturar,prof.univ.şi magistrat în Iaşi , n.în 1872, în com.Broşteni Suceava.
Bibliofil împătimit (posesorul unei biblioteci impresionante ),
organizatorul Bibliotecii Fundaţiei Ferdinand I din Iaşi ;membru de
onoare al Academiei (din 1948 ).
Pentru că a refuzat să predea biblioteca personală politrucilor
culturali ( pare-se la sugestia Constanţei Crăciun )s-a hotărât
arestarea sa la domiciliu ( precum în cazul bătrânului naţionalist
A.C.Cuza ).A murit la 13 nov.1960.Pe mâinile cui o fi încăput
biblioteca octogenarului cărturar ?
-Kiriţescu ,Constantin C.
Prestigios om de cultură,fiziolog,pedagog,istoric şi publicist , n.în
1876, la Bucureşti.
Cu doctorat în ştiinţe biologice la Berlin ;şef de lucrări la Institutul de
Fiziologie al Univ.Bucureşti ; secretar general la Ministerul Instrucţiei
Publice ; membru al Serviciului de Studii al BNR ; reprezentant al
României - secţia educaţie - la Liga Naţiunilor .

Cu lucrări şi manuale de o surprinzătoare diversificare tematică
:Distribuţia geografică a reptilelor şi batracienelor în România ( 1906
),Anatomia şi fiziologia omului ( 1909 ), Zoologie ( 1909 ), Botanică (
1910 ),Războiul pentru Întregirea României (1922-'24, cu ediţie în
l.franceză în '34 ),Societatea Naţiunilor şi şcoala (1927 ); Şcoala în
slujba înţelegerii popoarelor şi a păcii (1929 ),
Cercetări asupra faunei herpetologice a României ( 1930 ), La
pédagogie de la paix (Geneve, 1930 ), Dezarmarea morală (1933
),Cinematograful în şcoală şi educaţie ( 1934 ), ş.a.ş.a
Mobilizat pe frontul de Răsărit, a căzut prizonier la
sovietici.Repatriat în 1956 a fost dus direct la închisoare ( nu ştim
unde şi cât ) . În 1958, era cu domiciliu obligatoriu în satul Lăteşti ,
com.Borduşani-Ialomiţa .
-Kirschen,Leonard
Ziarist la Associated Press , n.în 1908, cu studii în Anglia şi
Germania.
Martor şi autor(reportaje şi comentarii )al dramei României la sfârşitul
celui de-al doilea mondial Printre altele, a semnalat Occidentului
teroarea şi represiunea la care s-au dedat autorităţile de ocupaţie
sovietică şi acoliţii lor ;falsificarea grosolană a alegerilor (19 nov.1946
) ; înscenarea de la Tămădău şi procesulManiu-Mihalache ( 1947
).Deranjată, Moscova a reacţionat.
Arestat în 1949 ;anchetat cu duritate la MAI, Malmaison , Jilava ;
judecat în 1950 în "lotul Constantin Mugur " ("oficiile de informaţii
americane şi engleze" );condamnat la 25 ani muncă silnică
.Încarcerat la Aiud şi Piteşti.
Eliberat în 1960, în urma presiunilor internaţionale , ajuns în
Occident, a scris şi publicat cartea de mărturie "Deţinut al justiţiei
roşii "
-Krasnoselski ,Vladimir R.
Universitar,publicist , membru PSD-Titel Petrescu ( printre cei ce au
refuzat unificarea cu PCR ).Dat afară din învăţământ ,arestat şi
condamnat .
Detenţia la Jilava şi Botoşani.După eliberare ,s-a stabilit în Germania.
L.
-Lapedatu,Alexandru ,I / Lapedatu Ion I. /
Fraţi gemeni ,n.în 1876,în satul Cernatul Săcelelor -Braşov.
/Alexandru - licenţiat în Istorie şi Geografie(Bucureşti ) ;prof.univ.de
Istorie veche a României la Cluj.;membru al Academiei Române , din

1922 );director general al Arhivelor Statului (1923 ) ;preşedinte ,apoi
secretar al Academiei Române ( 1935-1937;1938-1947 ); preşed.
Comisiei Culturale a Monumentelor Istorice,după asasinarea lui Iorga
( 1941-1947 )
Opera( selectiv ):9 volume din Buletinul Comisiei Monumentelor
Istorice (1908-1916 );Memorii
redactate şi publicate pentru Conferinţa de Pace de la Paris în 1919
şi 1920 ;Statul şi biserica (1924 );Noul regim al cultelor în România
(1926 );Partidul Naţional Liberal ,cu IGDuca ( 1934
Deputat în Marea Adunare de la Alba Iulia care a hotărât Unirea cu
România ( 1 dec.1918 )
Senator ,din partea Universităţii din Cluj,în primul Parlament al
României Întregite;consilier al Delegaţiei de la Conferinţa Păcii de la
Paris şi Geneva (1919 ).
Deputat PNL în toate legislaturile interbelice ;senator de drept (din
1936);preşedintele Senatului în guvernarea liberală (1933-1937 )
Ministru de Stat şi ministrul Cultelor şi Artelor în guvernele
liberale conduse de CICBrătianu (1923-1926 ;iun.'27-nov.'28 ),
Arestat la 5 mai1950,la vârsta de 74 ani , în noaptea arestării
foştilor demnitari ,împreună cu fratele său geamăn
,prof.univ.I.Lapedatu ).A murit în închisoarea Sighet ,la 30 august
1950.
/Ion -prof.univ. la Academia Comercială din Cluj ( specialist în
finanţe)
Membru al P.Poporului- Averescu Deputat , apoi senator în
legislaturile interbelice.
Ministru de Finanţe în guvernul Averescu ( martie 1926-iun.1927
),coleg de cabinet cu Petru Groza. Arestat o dată cu fratele său, în 5
dec.1950, a murit la Sighet , în acelaşi an.
-Lascarov Moldovan ,Alexandru / Nanu şi Valentin-fii /
[LD: mărturisim gândul că ,dacă Nicolae Iorga ar fi existat în
epocă , ar fi fost printre primele victime ale genocidului comunist
.Încheindu-şi viaţa în 1940 -printr-o moarte năpraznică - a murit a
doua oară când cărţile i-au fost arestate şi puse sub cheie
.Pregătindu-mi teza de licenţă la Facultatea de Istorie,în 1966 ,am
obţinut cu greu aprobarea de a consulta capitolul dedicat
interbelicului din a sa "Istorie a Românilor" .A fost pentru prima oară
când citeam o "istorie interzisă" .Încuiată într-un soi de mansardă sub
acoperiş,cu lacăt la o uşă cu grilaj de fier ,am citit câteva ore şi am
scris câteva fişe .Nu pot descrie tulburarea ,curiozitatea amestecată
cu frică , uimirea şi umilinţa pe care le-am simţit atunci.]
Lascarov Moldovan Alexandru ,avocat, scriitor şi publicist , n.în 1885

,la Tecuci.
Colaborator permanent al lui Nicolae Iorga ; ziarist la"Neamul
Românesc" , ziarul -putem spune "personal" - al marelui cărturar
;conferenţiar la "Societatea de Radio " . Pe lângă o suită de cărţi de
proză , autor al unor lucrări cu problematică istorică
constituţional- Legislativ - administrativă : "Zile de campanie
.Iunie-august 1913( 1915 ) , "Constituţia României pe înţelesul
tuturor" ( 1925 ), "Pentru Conversiune "( 1932 ) , "Îndreptar
administrativ", 2 vol. ( 1930 ), "De vorbă cu sătenii" ( 1937 ) , "Cruce
şi naţionalism" ( 1938 ) ş.a. ş.a
Membru al P.Naţional Democrat - Iorga ; senator în legislatura
guvernării Iorga. Arestat în 1949 , împreună cu fiii săi ; condamnaţi
la închisoare ;închişi la Jilava şi Aiud.
-Lăzărescu , Amedeu Dan Al.
[LD:cunoaştem decizia CNSAS privind activitatea de "informator" al
lui Amedeu Lăzărescu.
Am mari rezerve faţă de aceste "note de bună purtare" întocmite de
Securitate ,pentru foştii prizonieri.Până ce nu va fi dată publicităţii
nomenclatura Activului de partid, a Securităţii, a Miliţiei , a
Tribunalelor Militare , a Penitenciarelor , ş.a , aceste "demascări"
apar ca un exerciţiu de lustraţie manipulatoare ]
N.în 1918 , la Bucureşti .Licenţiat în Drept şi Istorie. Membru al PNL
- aripa Gh.Tătărăscu ,redactor şef al ziarului "Liberalul" ( după
1944 ),şef de cabinet al lui Victor Papacostea ( subsecretar de Stat în
guvernele Sănătescu şi Rădescu ).
Arestat în 1957 ; judecat într-un "lot liberal " ( împreună cu
Hurmuz Azvorian , Aurelian Bentoiu ,Gheorghe Strat ş.a.
).Condamnat la 20 ani muncă silnică (sentinţa nr.661 / 21 iulie
1958 ) ,de Tribunalul Militar-Bucureşti, sub acuzaţia că ,printre altele,
în 1955, a scris şi citit poezia anticomunistă "Cântec de ură" , cu
intenţia de a o trimite în Occident. Închis la Jilava, Galaţi, Văcăreşti şi
Botoşani .
"Graţiat" în 1964, cu Decretul 411,a fost încadrat la Institutul de
Istorie "Nicolae Iorga " . După decembrie 1989,s-a dedicat
reorganizării PNL, devenind deputat în Parlament.
-Leon Gheorghe N
Doctrinar economic şi financiar , membru de marcă al PNL
Prof.de Finanţe şi Statistică la Facultatea de Drept- la Cluj (1919 ) ,
apoi la Bucureşti .
N.în 1888,la Iaşi .Licenţiat în Drept ( Iaşi ) ,dr în Economie politică şi
finanţe ( Iena ).

Preşedinte al Asociaţiei Economiştilor din România ; directorul rev."
"Analale economice şi statistice ". Tehnician , expert economic,
financiar şi sociologic, cu numeroase contribuţii de
specialitate : Dreptul de impunere (1914 );Politica minieră ( 1915 )
;Impozitele (1915 );Dreptul de expropriere (Iaşi, 1918 ); Problema
financiară şi chestiunea banului ( Bucureşti, 1918 ) ; Reforma
învăţământului economic (1919 ) ;Imperialismul şi echilibrul
economiei mondiale (1923 );Socialismul şi individualismul economic (
1923 );Gospodăria publică şi socializarea ( 1924 ); Istoria economiei
publice la Români ( 1924 ) ; Elemente de ştiinţă financiară (1925 )
;Monografiile sociale ( 1925 ); Capitalul naţional şi capitalul
internaţional ( 1932 );Politica economică a PNL ( 1932 );Politica
noastră financiară (1934 )
Deputat liberal în legislaturile deceniului patru (colaborator sau
raportor la Bugetele de Stat în guvernarea Tătărăscu ( 1934-1937 );
cenzor la BNR ( din 1936 ) .
Secretar apoi Subsecretar de Stat la Ministerul Industriei şi
Comerţului în guv.Tătărăscu (oct.'34-sept '36 ); ministru Economiei
Naţionale în guvernul regimului carlist condus de Ion Gigurtu (iulsept.'40 ) ;ministru Economiei Naţionale în primul guvern Antonescu
( sept.'40-ian.'41).
Arestat în 1946 ; judecat de Tribunalul Poporului , cf Legii 312
/1945 , în " lotul 2 al guv.Antonescu" pe 20 mai '46 , compus din
27 demnitari ,în mare parte din aparatul economic
paralel cu judecarea recursului în procesul Ion Antonescu ).Figurează
pe primul loc şi este condamnat la 25 ani muncă silnică. Închis la
Jilava şi transferat la Sighet.
Pe 14 sept.'47 ,prof.Traian Săvulescu , P.Constantinescu -Iaşi ,
C.Daicoviciu , Miron Niculescu şi Tigăneanu ,-memmbri ai Comisiei
ministeriale speciale - propun epurarea unor colegi de la
universităţile din Bucureşti,Iaşi şi Cluj <care au desfăşurat o
activitate profascistă , au avut manifestări reacţionare notorii în
trecut ...>Pe listă, pe lângă Gh.Brătianu, I.Hudiţă, Gheorghe Strat ,
figurează şi prof.univ.Gh.Leon . A murit pe 6 mai 1950 ,la Sighet,
în ziua când în ţară se producea arestarea în masă a foştilor
demnitari.
- Liiceanu, Aurora
[ B1 TV, 25 oct.'09 ]
Psiholog ( şefă de promoţie ) , cercetătoare la Institutul de psihologie
-Bucureşti .
Dată afară de la Institut , pentru participare la "Meditaţia
transcendentală " , trimisă la "munca de jos" .( Vezi cartea , Prin

perdea , Editura Polirom, Iaşi. )
-Linteş, Gheorghe
Prof.univ.la Institutul Politehnic.Arestat ; condamnat la închisoare
; a murit în detenţie la penitenciarul Aiud.
-Lipinski ,Aurel
Ziarist la cotidianul "Dreptatea".Arestat de mai multe ori (în
1945,'46,'49 ) din cauza opiniilor anticomuniste .
-Livianu ,Ion
Director la cotidianul PNŢ "Dreptatea" . Arestat la 15 aug.1949, a
murit în timpul detenţiei .
- Lovinescu, Monica E.
[ Vezi cărţile Monicăi Lovinescu apărute după 1989 în România şi
capitolul dedicat ei de Alex Ştefănescu în Istoria literaturii române
contemporane ( p. 696 -706) ]
S-a născut în 1923 la Bucureşti; fiica lui Eugen Lovinescu ( mort în
1943 ) şi a Ecaterinei Lovinescu-Bălăcioiu . Licenţiată a Facultăţii de
Litere şi Filozofie din Bucureşti ( 1946 ); membră a cenaclului literar
"Zburătorul" (ce continua în casa Lovinescu ) care a fost interzis în
1947. A plecat la Paris în sept.'47, pentru a-şi susţine doctoratul.
În 1948, a cerut azil politic în Franţa .Statutul de "exilat politic" şi l-a
asumat treptat, pe măsură ce porţile întoarcerii acasă s-au închis, o
dată cu arestarea şi moartea mamei ( 6 iunie 1960 ).
La Paris, reîntâlnindu-se cu Virgil Ierunca , s-au căsătorit în 1952
,împreună şi solidar colaborând la postul de radio "Europa Liberă "
la mult ascultatele "Teze şi antiteze la Paris " ," Povestea vorbei" ,
"Actualitatea românească" ş.a. ).
Nicolae Ceauşescu a hotărât reducerea lor la tăcere .Pe 18
nov.'77 , doi palestinieni trimişi de Pacepa ,au încercat s-o
lichideze .De aceea, ulterior, a refuzat să discute cu Pacepa.
S-a întors prima oară în România în apr.1990 , după 55 de ani de
exil. Iosif Sava a invitat-o la "seratele" sale ; editura "Humanitas" i-a
publicat cărţile.
Omagiată la Bucureşti cu prilejul împlinirii a 80 de ani, a declarat: <
"Trăiam cu un sfert de picior la Paris , şi cu trei sferturi în România "
[...] "Marea noastră problemă este UITAREA şi IERTAREA " [....]
A murit la 20 apr. 2008 , într-o clinică în apropiere de Paris . Pe 24
apr.2008, urnele Monicăi Lovinescu şi Virgil Ierunca au fost aduse
la Bucureşti, expuse la Ateneul Român ( ultim omagiu ) şi, înainte de
a fi înhumate în cimitirul din Fălticeni, depuse în casa Eugen

Lovinescu din Bucureşti.
-------------------------------------* Pentru meritele sale deosebite, preşedintele Emil Constantinescu
i-a conferit în 1999 ordinul Steaua României în rang de Mare
Cavaler, iar în 2008 preşedintele Traian Băsescu a decorat-o postmortem cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer.
* * Câteva opinii despre personalitatea Monicăi Lovinescu :
- Octavian Paller :"declar public că destinul meu ar fi fost altfel
dacă nu erau Virgil Ierunca şi Monica Lovinescu "
- Gabriel Liiceanu : Virgil Ierunca şi Monica Lovinescu au fost "o
pereche ideală" , formând aproape "o fiinţă unică " [...] Au rămas
în România, "trăind doar într-un alt spaţiu [...] " Funcţia lor a fost
enormă : demascau scriitorii care făcuseră "pactul cu diavolul ";
pentru noi, Monica Lovinescu a fost "oglindă " şi "măsură" [...]
A murit în stil românesc : "a fost uitată " . Românii n-au mai avut
nevoie de ea [...]
Am trăit 50 de ani într-o "peşteră a istoriei " ...se minţea de
dimineaţa până seara …
Monica Lovinescu ne-a spus 30 de ani cum arată lumea la "lumina
soarelui "[...]
"A fost ca o instanţă" .
- Andrei Pleşu :Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca au fost un "cuplu
salvat şi salvator "( contrar cuplului Ceauşescu ). Verdictele lor ne
consacrau ; au reprezentat "gura noastră de oxigen"; un om extrem
de cultivat ."Vocea unei judecăţi libere "
- Nicoale Manolescu :a fost "vocea conştiinţei libere" [...] În
cronicile sale literare, timp de un sfert de veac, "a apărat valoarea".
Ea a creat "ESTETICA" ( estetică +etică )
- Emil Hurezeanu :Pacepa a afirmat că Monica Lovinescu era
"duşman personal" al lui Nicolae Ceuaşescu . Monica şi Virgil
Ierunca , la Europa Liberă , au fost "activi, normali, lucizi " .
Vezi şi Lucia Hossu Longin, Remember, 5 ani de la deces,
TVR 2, 28 aprilie 2013.
----------------------------------------Luca ,Constantin Titi
Actor la teatrul din Oradea, originar din Bacău. Arestat în 1954,
împreună cu părinţii .
Eliberat în 1955 .Tatăl şi mama au mai rămas în puşcărie până în
1964.
-Lugoşianu ,Ion O.

N.1890,Bucureşti .Licenţiat al Facultăţii de Drept şi al Şcolii de Ştiinţe
Politice din Paris
Codirector al ziarului "Universul "(din 1940 )
Membru marcant al PNŢ ( ministru în guvernele Vaida şi Maniu );
diplomat cu sarcini speciale în perioada interbelică .
După 23 august '44, ziarist "ţintă" a propagandei comuniste ( Grigore
Preoteasa îl califica drept "fascist de presă " care "aţâţă la crime
împotriva poporului " ( România liberă , 12 oct.'44 ), cerând
suprimarea ziarului "Universul " - "fortăreaţă a reacţiunii româneşti "
(România liberă ,16 oct.'44 ).
Arestat în 1949 .Torturat în timpul anchetei şi ,de mai multe ori, în
timpul detenţiei
Încarcerat la penitenciarele MAI, Jilava, Aiud, Piteşti şi Gherla.
A murit în timpul detenţiei, la 7 nov.1957.
-Lupaş, Ion / Marina [Vlăsiu ] -fiică / Semproniu -fiu /
Om de cultură, istoric,profesor, publicist, bărbat politic ardelean
.
N.în 1880, la Sălişte ( Sibiu ) .Licenţiat al Facultăţii de Istorie şi Latină
cu doctorat la Budapesta ( 1904) ; cu studii de specialitate la Berlin
(1904-1905 ); fondatorul rev.Luceafărul (Budapesta);
închis în penitenciarul din Seghedin pentru un articol din rev."Ţara
Noastră"din Sibiu (1906 ). Prof.la Seminarul "Andreean" din Sibiu (
1905-1909 ) ; protopop de Sălişte ( 1909-1920 ); inspector şcolar
confesional ( 1909-1919 ); membru al Academiei Române ( din 1916
), preşedinte al Secţiei de Istorie ( 1932-1935 ), cu o vastă operă
istoriografică ( Mitropolitul Andrei Şaguna -Sibiu, 1909, 1921 ;Sfânta
Scriptură în limba română, 1912 ;Contribuţiuni la Istoria Românilor
Ardeleni , 1915;Factorii istorici ai vieţii naţionale româneşti,
1921;Avram Iancu, Cluj,1924;Revoluţia lui Horia, Cluj, 1924 ;Legea
unificării bisericeşti, 1925 ;Regele Ferdinand, Cluj, 1929 ; Carte de
istorie bisericească ilustrată, Bucureşti, 1935 , ş.a ş.a )
Militant pentru unire, participant la Adunarea de la Alba Iulia ( 1
dec.1918 )şi membru în Consiliul Dirigent ( 1918-1920 ).Alături de
Alexandru Lapedatu, cofondatorul Institului de Istorie Naţională din
Cluj (1920 )
În politică, amic şi solidar cu Octavian Goga, a fost averescan
(P.Poporului ) şi goghist
( P.Agrar apoi P.Naţional Creştin ).În acestă calitate ,a fost deputat al
P.Poporului -Averescu
( 1919-'20 ;1922-'26 , 1926-'27 ) şi ministru al Sănătăţii şi Ocrotirii
Sociale în guv.Averescu
( 1926-'27 ) şi al Cultelor şi Artelor , în scurta guvernare Goga (

dec.'37-10 febr.'38 )
Arestat de Securitatea din Sibiu, în noaptea de 5/6 mai 1950, în
"lotul demnitarilor" , transportat la închisoarea din Sighet ( Conf.
IICCMER, Fişa matricolă penală ), unde a intrat în greva foamei
Eliberat în iunie 1955 .
-Lupescu ,
Prim bariton la Opera Română din Bucureşti .Arestat pe 29 oct.'47,
pentru că afirmase într-un cerc de prieteni că "procesul Maniu era o
înscenare" şi citise un Manifest injurios la adresa guvernului.
M.
-Malciu, Grigore I.
Director al unui cotidian din Bucureşti , n.în 1901, în oraşul CaracalOlt .
Arestat pe 31 martie 1949, împreună cu un frate student ( Emil ) şi o
soră ( Dochia ), pentru că în anul 1948 , în casa doamnei Piori
Damian (soţia scriitorului Mircea Damian , mort în închisoarea
Văcăreşti ), a dat citire unui manifest anticomunist către
intelectuali.
Condamnat la 7 ani închisoare , a murit pe 15 nov.'51 , în lagărul
Peninsula , fiind îngropat de fratele său Emil, într-un mormânt fără
cruce.
-Manoilescu,C : Mihail /Grigore / Mircea /
Fraţi , n. în oraşul Tecuci-Galaţi ( descendenţi pe linie maternă ai
logofătului Ion Tăutu )
/ Mihail : fratele mijlociu, n.în 1891.Licenţiat al Şcolii de Poduri şi
Şosele din Bucureşti ( şef de promoţie ),cu ascensiune în cariera
universitară , economico-industrială :prof .univ. de Economie Politică
la Şcoala Politehnică -Bucureşti ; fondatorul revistei "Lumea Nouă "
(1932 );
Preşedinte al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (AGIR )
şi al secţiei române a Comitetului Român de Comerţ Internaţional
(CRCI) şi Camerelor de Comerţ şi Industrie (CCI );
guvernator al Băncii Naţionale ( 1931 )
Teoretician prolific ( economic ,sociologic şi politic );pionier al
teoriei protecţionismului economic în ţările agrare cu economie
slab dezvoltată ( este studiat şi în prezent în universităţile din aşa
zisa "lume a III-a" ,mai ales în ţările latino -spaniole şi portugheze ) .
Autor a unor lucrări de referinţă ( şi controverse ),publicate în ţară şi
( multe )peste hotare :
Problema despăgubirilor de război ( 1919 ); Către o nouă legislaţie

industrială ( 1920 ) ;Contribuţia culturii generale la formarea
concepţiei tehnice ( 1920 ) ;Politica statului în chestiunea refacerii
industriale ( 1920 );Importanţa şi perspectivele industriei ( 1920
);Regimul impozitelor ( 1921 ); Problema creditului industrial ( 1922 )
;Silvicultura şi tehnica ( 1922 ) ;Ţărănism şi democraţie ( 1922
);Organizarea financiară a economiei naţionale( 1924 ); Salarizare şi
armonizare ( 1927 );Théorie de protectionisme ( Paris,1929 ); La
classe patronale et la politque sociale ( Paris, 1930 ) ;O nouă
concepţie a protecţionismului industrial ( 1930 );
Secolul Corporatismului ( 1933 ); România, stat corporativ (1933
);Doctrinele şi teoriile noastre în lumina criticii ( 1937 ); Lupta între
două veacuri ( 1938 ).
Politiceşte, s-a înregimentat în Partidul Poporului -gral Averescu (
1919-19 28 ) ; pentru scurtă vreme în PNŢ ( 1929-'31 ) implicat în
restauraţia regelui Carol II ( 1930 ), considerat o vreme "membru al
camarilei" ; şi-a creat propria formaţiune - "Liga Naţional
Corporatistă " (1933 ), fiind un admirator al regimului mussolinian al
Italiei .S-a alăturat regimului autoritarist al regelui Carol (1938-1940),
dar a fost folosit doar în ultima etapă .
Cu aceste aderenţe politice (sau competenţe profesionale ), a fost
ales deputat ( sau senator )în majoritatea legislaturilor interbelice.
Pentru competenţele sale economice , în funcţie de ascensiunea la
putere a formaţiunilor politice la care a aderat, a făcut parte din
câteva cabinete guvernamentale .
După 23 august 1944, a fost disponibilizat din învăţământul
universitar (1947 ) ; arestat la 19 dec.1948 ; închis ( fără proces )
la penitenciarele Jilava, Ocnele Mari şi Sighet .
Decedat pe 31 dec.1950 ,în detenţie ; aruncat în gropile comune din
cimitirul săracilor .
În 1953, pentru a se justifica arestarea ,a fost condamnat retro' ,la
15 ani muncă silnică .
/ Grigore : n.în 1898, domiciliat în Iaşi. Fost redactor la cotidianul
legionar "Buna Vestire" .
Arestat ; condamnat ; a murit în timpul detenţiei .
/Mircea- n.în 1885 , fratele cel mai mare , fost membru al P.Poporului
-Averescu .Arestat la 15 august 1952 ( probabil în calitate de rudă
de " fost demnitar " , a murit în lagărul de la Galeş, în acelaşi an )
-Manolescu, Dobre
Conf.univ.la Academia Comercială din Bucureşti . Companion al
unui grup colocvial (jurnalist, literar şi politic) care se întrunea acasă
la Nicolae Porsenna (scriitor,ziarist,avocat )
Arestat în 1957 ; condamnat la 25 ani muncă silnică.

-Manoiliu ,Petre / Oltea-fiică /
Prof.univ. în Iaşi .Arestat în 1949 ; închis la Jilava şi Aiud.
Fiica, studentă la Facultatea de Medicină din Iaşi ; arestată în mai
1948 ; judecată într-un "lot de studenţi legionari " ;condamnată la
închisoare ;detenţia la Iaşi, Suceava şi Mislea.
-Manoliu ,Petre
Romancier şi gazetar în Bucureşti, n.în 1905, la Mihăileni (Dorohoi
) .Licenţiat al Facultăţii de Litere şi Filozofie-Bucureşti.A publicat în
revistele literare ale interbelicului :Bilete de papagal , România
Literară, Vremea, Discipolul, Convorbiri Literare, România literară .
A fost redactor la Cuvântul, Credinţa, Lumea Românească, Porunca
Vremii ,România, Timpul.
A scris câteva romane: Tezaur bolnav( 1937 ),Moartea nimănui (
1939 )ş.a
În 1945, printr-o Hotărâre a Consiliului de Miniştri, a fost îndepărtat
din presă pentru 5 ani .
A organizat un cenaclu literar la care participau cca 20 de persoane
(Cella Delavrancea, Alice Voinescu, Constantin Tavernier ş.a ),la
care se expuneau opinii privind politica internă şi externă.
Securitatea a suspectat cenaclul şi, în 1951, participanţii au fost
arestaţi , sub acuzaţia de "agitaţie şi instigare publică ".
Neputându-se strânge probe pentru un proces,prin Decizia nr.292/10
iul.1951 a MAI , a fost trimis la muncă silnică în lagărul Fundulea.A
fost eliberat pe 10 aug.1953.
-Manu, Emil * ( pseudonim literar al lui Emil Cismărescu ).
[ Câteva date extrase din Fişa matricolă penală nr. 25 / 1960,
întocmită de Penitenciarul Jilava : dosar întocmit de UM 0123 / H;
numele: Cismărescu; pronumele: Emil; porecla: Emil Nanu; domiciliul:
Bucureşti; ocupaţia la data arestării: cercetător ştiinţific la Societatea
de Ştiinţe Istorice şi Filologice; apartenenţa politică la data arestării:
neîncadrat; apartenenţa politică în trecut: legionar; arestat de UM
0123 / H la 17.Xll.959; depus la penitenciar: 11 07.1960; condamnat
de TM Bucureşti la 6 ani corvoadă, pentru „uneltire”-art. 209 c.p.;
pedeapsă redusă la 4 ani, prin Decizia 1259 / 1960 a TM Reg ll-a, cu
schimbarea încadrării la „huliganism politic”; detenţia la Jilava şi
Peninsula.
Eliberat la 23 iunie 1962, conf. D. 720 /’ 56. ( Conf. IICCMER, Fişa
matricolă penală deţinuţi politici ).
Critic literar şi poet , născut în 1922, în com.Tâmna-Mehedinţi ,
decedat la 19 sept. 2005 în Bucureşti. Absolvent al Fac. de Litere şi

Filosofie. Veteran de război cu gradul de maior.
Arestat pe 17 dec.1959 ; condamnat la 6 ani închisoare pentru
"uneltire contra ordinii sociale, calomnierea orânduirii social-politice,
denigrarea literaturii şi artei realist-socialiste ".
Detenţia la penitenciarul Jilava , Constanţa şi lagărul Peninsula.
După eliberare a fost muncitor necalificat pe diferite şantiere de
construcţii şi cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „
George Călinescu”, din 1967.
-------------------------------------------* Emil Manu, Infernurile Noastre-Jurnal de detenţie.
Editura Crater, Bucureşti, 1993. ( Vezi T-Bibliografie ).
-Manu, Gheorghe George I.
În mişcarea legionară din 1937 .Prof.univ.la Facultatea de Ştiinţe,
doctor în Fizică ( Paris ) .
N.în Bucureşti, în 1903 ( după mamă, descendent al
fam.Cantacuzinilor ; după tată,al unei familii de cărturari şi luptători
pentru unirea Principatelor ).
După 23 aug.'44, i-a înlesnit lui Nic.Pătraşcu legătura cu
reprezentanţi ai PNL şi PNŢ.
În aug.'45, a dezaprobat linia de "neutralitate" adoptată de
Pătraşcu faţă de comunişti , calificând-o "politică de curvă" . Chiar
şi după prima arestare - 15 oct.'45 - a fost contra politicii duplicitare
a lui Pătraşcu, colaborând cu mişcarea de rezistenţă
anticomunistă condusă de Ion Bujoi, Vintilă Brătianu ,Horia
Măcelariu dr.Bontilă ş.a., menţinând legătura cu misiunea
americană .
Arestat la 21 mart.1948, deoarece intenţionase să sape o galerie
sub clădirea Parlamentului pentru a-l arunca în aer.
Condamnat la muncă silnică pe viaţă (Sentinţa nr.1.834 / 21
nov.1948 ).
A murit în penitenciarul Aiud, la 4 apr.1962.
-Manuilă ,Sabin F./ Veturia I.-soţie /
Savant de prestigiu internaţional, specializat în medicină,
demografie şi statistică,iniţiatorul , coordonatorul şi editorul celui
mai amplu recensământ general al României (1930 ).
N.în 1894, în satul Sâmbeteni, com.Păuliş-Arad.Militant ardelean
unionist, participant la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia (1
dec.1918 ).
Licenţiat al Facultăţii de Medicină -Budapesta ; prof.univ. şi medic la

Universitatea -Cluj ; colaborator al lui Victor Babeş ; cu specializări la
Paris, Londra, Dresda, Viena şi SUA (bursier al Fundaţiei Rochefeller
).
Director al Institutului Central de Statistică-Bucureşti ( din 1928
);membru coresp.al Academiei Române ( din 1938 ) ; membru în
Comisia privind populaţia a Ligii Naţiunilor ;membru al Institutului de
Statistică de la Haga ;vicepreşed.al Uniunii Internaţionale ptr.studiul
populaţiei
( Berlin ) .Autor a numeroase lucrări de specialitate ; coautor la
capitole importante în Marea Enciclopedie Carol II (editată în
perioada 1938 -1940 ).
După 23 august '44, subsecretar de Stat pentru Organizarea
Statului , a Statisticii şi Inventariului ( la Preşedinţia Consil.de Miniştri
) în guvernele conduse de g-ralii C. Sănătescu şi N.Rădescu ( 20
sept.'44 - 6 mart.'45 ).
În 1947, Teohari Georgescu ( Interne ) l-a trecut pe lista membrilor
PNŢ ce trebuiau reprimaţi, numai pentru că era cumnat şi trăia în
aceeaşi casă cu Aurel Leucuţia ( gazda obişnuită a lui Maniu , la
Bucureşti )A reuşit să fugă din ţară în 1948, împreună cu soţia ,
stabilindu-se la New-York, unde a desfăşurat o susţinută activitate în
cadrul "Fundaţiei Iuliu Maniu "
-Marcu, Alexandru D.
Prof.univ.,istoric şi critic literar, traducător de prestigiu din ( şi în )
limba italiană .
N.în 1894, la Burdujeni ( Suceava ) ;licenţiat al Facultăţii de Litere (
1919, Bucureşti ); dr. în Litere ( Florenţa ) ; cercetător la Şcoala
Română din Roma ( 1923-'24 ); prof. la Academia Comercială din
Bucureşti ( din 1923 ) ; prof.(apoi decan ) al Facultăţii de Litere Bucureşti.
Câteva lucrări şi traduceri de referinţă :Dante şi spiritul latin ( 1919
);Giovani Papini ( 1923 );G.D'Annunzio,Cetatea moartă ( 1923 );
Cavour şi Unirea Principatelor ( 1930 ) ;Boccaccio, Decameronul ;
Dante, Div ina Comedie ( 1933-'35 );Giovani Papini ,Viaţa lui Isus
(1940 );
Deputat de Soroca şi subdirector al Presei şi Propagandei la
Preşedinţia Consiliului de Miniştri în timpul guvernării IorgaArgetoianu (apr.'31-iun.'32 ).
Subsecretar de Stat la Propaganda Naţională ( 4 dec.'41- 23
august '44 )în timpul războiului de Răsărit ,în guvernele conduse de
g-ral Ion Antonescu .
Arestat la 18 mai 1946 ,ca fost demnitar în regimul Antonescu, pe
baza Legii 312 / 1945.

Judecat în "lotul III" al miniştrilor antonescieni ( 3-9 oct.46 ) de
Secţia a VIII -a a Curţii Criminale-Bucureşti ; condamnat la 12 ani
muncă silnică ; cu recursul respins de Curtea de Casaţie( 4 iul.'47
); închis la Aiud.A murit în dec.1954, în spitalul penitenciarVăcăreşti .
-Marinescu, Constantin
Prof.univ.de Istorie .N.în 1891 , în Pucioasa -Dâmboviţa. Licenţiat a
trei facultăţi din Bucureşti ,cu doctorat la Sorbona. Prof. de Istorie
universală la Cluj ( 1923-1943 ), Bucureşti (1943-1945 )
şi la Şcoala Română din Fontenay aux Bois ( Franţa ); membru
corespondent al Academiei Române şi al multor Societăţi de Ştiinţe
occidentale.
Condamnat la 15 ani închisoare ( în contumacie ) , pentru că, după
aug.'44, reuşise să plece în exil ,ducând o intensă activitate pentru
apărarea intereselor românilor.
- Marino, Adrian *.
[ LD : O precizare conceptuală: În sinteza de faţă, nu ne propunem să
clarificăm polemicile post-decembriste privind relaţiile unor personalităţi
cu Securitatea, în timpul şi după perioada de detenţie. Din acest punct
de vedere, polemicile postume privind colaborarea lui Adrian Marino cu
Securitatea – articolele publicate de Mirela Corlăţan, Vladimir
Tismăneanu, Gabriel Andreescu ş.a. în 2010 – nu ne-au oferit
argumente solide care să confirme sau să infirme suspiciunile lansate.
Considerăm mult mai importantă cunoaşterea mecanismelor şi autorilor
terorii comuniste, decât „demascarea” slăbiciunilor pe care unele victime
le-au avut în confruntare cu forţa brutală a opresorilor.
Procedând altfel, ne putem trezi în situaţia paradoxală că blamăm
cedarea victimelor şi nu ne ocupăm de vinovăţia călăilor care le-au
torturat şi le-au adus în situaţia de a ceda ]
Critic, eseist şi istoric literar, licenţiat al Facultăţii de LitereBucureşti ,doctor în Filologie , asistent univ.
( la catedra lui George Călinescu ), născut în 1921, în Iaşi .
Micului Dicţionar Enciclopedic (1972 ) enumera câteva din titlurile
lucrărilor sale :Viaţa lui Alexandru Macedonski ; Introducere în critica
literară , Dicţionar de idei literare .Nu pomenea nici o vorbă despre
perioada 1948-1964 a vieţii sale.
Le schiţăm noi, pe scurt: în 1949, s-a înscris în Tineretul Universitar
Naţional Ţărănist.
Pe 22 febr.'49 , a fost arestat . Acuzat de "uneltire contra ordinii
sociale" [incriminare prevăzută în art. 209 C.P. ]; condamnat de
Tribunalul Militar Bucureşti la 8 ani închisoare ( Sentinţa nr.979

/1950 ); detenţia la Jilava ,Aiud şi Oradea.
La expirarea pedepsei ( 1957 ),dus cu domiciliu obligatoriu în
Bărăgan ( sat Lăteşti ,com.Borduşani )."Graţiat" în 1964, cu Decretul
411.
În 1969 a fost reabilitat juridic şi repus în toate drepturile. A decedat
în martie 2005.
----------------------------------Câteva date extrase din cele 6 Fişe matricole penale, întocmite de
penitenciarele Iaşi, Constanţa şi Ocnele Mari : categoria detenţiei: politic;
Domiciliul: Bucureşti; ocupaţiunea la data arestării: asistent universitar;
studii: Fac. de Litere şi Filozofie; originea socială: burgheză; arestat la 22
febr.1949; condamnat de TM Bucureşlti la 10 ani temniţă grea, pentru
„uneltire contra ordinii sociale”-art.209 c.p. ( sent. 979/ 1950 ) ;
descrierea faptului: „după dizolvarea PNŢ a continuat a activa în acel
partid, în ilegalitate”; pedeapsă redusă la 8 ani temniţă grea-conf. Deciz.
CNCS nr. 468/1950; data începerii pedepsei: 22 febr.1949; data expirării
pedepsei: 13 febr. 1957; detenţia la Bucureşti, Jilava, Iaşi, Aiud, Ocnele
Mari, Caransebeş, Oradea, Constanţa, Peninsula, Feteşti; ieşiri
definitive: 19 febr. 1957, predat organelor de miliţie pentru domiciliu
obligatoriu ( J. 188859/ 16.ll.1957).
Judecat de Trib. Feteşti în 1959 pentru părăsirea domiciliului obligatoriu
şi condamnat la 1 an( sent. 297/ 1959 şi J. 84.314 /1959 ). ( Conform
IICCMER, Fişele matricole penale deţinuţi politici ).
-----------------------------------------* Adrian Marino, Cenzura în România. Schiţă istorică introductivă.
Editura Aius, 2000.
Articol pentru o Enciclopedie apărută la Londra ; publicată în serial în
revista "Sfera politicii " (1997 ), apărută în volum ( în 2000 ).
- Idem, Libertate şi cenzura în România. Începuturi.
Editura Polirom, Iaşi, 2005.
/ Istoria ideilor / Ideea de libertate / Libertatea religioasă / Exemplul
„Europa” / Deschidere spre Apus / Libertatea voinţei / Apariţia spiritului
critic / Biserica şi domnia / Presa, cărţi apusene şi publicaţii revoluţionare
/ Libertatea tiparului şi a presei / Libertatea politico-socială /
-----------------------------------------Marosin, Mircea
Scenograf.Arestat în 1949 , pentru tentativă de trecere
frauduloasă a frontierei .
Judecat în lot cu Omescu şi Mircea Şeptilici ; condamnat la 5 ani
închisoare .

Rearestat în 1959 ;detenţia în lagărele de muncă forţată din bălţile
Dunării .
-Martin,Aurel
Critic literar, n.în 1926, în Jibou ( Sălaj ) .Arestat pe 24 dec.1958,
pentru că împrumutase unei reviste o antologie a poeţilor legionari
(pe care cineva le multiplicase şi răspândise )
Aurel Martin primise cartea de la Demostene Botez (care o adusese
de la Paris şi se grăbise s-o critice cu severitate ).
Anchetat la Securitate ( Uranus ) timp de un an ;judecat de
Tribunalul Militar-Bucureşti, acuzat de "uneltire contra ordinii sociale "
( incriminat de art.209 C.P. ), a fost achitat (Sentinţa nr.44 / 15
febr.1960 ), din lipsă de probe.
-Martinescu, Pericle
Scriitor, n.în 1911, în satul Viişoara, com.Cobadin -Constanţa.
Arestat în 1960, pentru unele opinii considerate "duşmănoase".
Condamnat la închisoare .
-Martinescu ,Victor Valeriu
[LD:poate greşesc, dar nu ştiu ca această carte , devenită "corp
delict " pentru a justifica condamnarea la moarte a unui poet , să fi
fost tipărită după 1989.De altfel, nu ştim nimic altceva despre acest
autor , decât această scurtă fişă datorată lui Cicerone Ioaniţoiu
(preluată ca atare şi de unii istorici literari ) .Oare de ce ? ]
Poet şi avocat , n.în 1910.În 1950, sub pseudonimul "Haiduc" , a
trimis la Paris manuscrisul "România, ţara mea ".Volumul a fost
publicat de Virgil Ierunca în colecţia "Caiete de dor" nr.10 , care a
stârnit multă vâlvă. Securitatea l-a identificat pe autor abia în 1957
( în urma unei indiscreţii a soţiei ,urmată de delaţiunea unei prietene
) . Poetul a fost arestat din stradă , în 1957 ; torturat în anchete la
Securitate ;condamnat la moarte de Tribunalul Militar-Bucureşti ( în
1959 ? ).
La proces, judecătorul a prezentat drept "corp delict" cartea în ediţia
engleză -"The Roumania my Country " - după care l-a condamnat la
moarte . A fost ţinut 4 săptămâni în camera condamnaţilor la
moarte din Jilava, după care , în primăvara 1960, pedeapsa i-a fost
comutată în muncă silnică pe viaţă . Eliberat în 1964, cu Decretul
411 de graţiere .
-Mazilescu, Alexandru
Pictor din Bucureşti, n.în 1894.Arestat în 1959 ,ca "element
duşmănos" ;anchetat la Securitatea

din Bucureşti .Pe 17 apr.'59,din ordinul lui Alexandru Drăghici (
ministru de Interne ) ,a fost dus în aula Facultăţii de Drept - împreună
cu un lot de 10 artişti plastici ,cu vârste venerabile , între 70-80 de
ani , printre ei fiind şi soţii Emil şi Miliţa Petraşcu - pentru
"demascare " şi "judecare" de către oamenii muncii. Vina lor ?:
"discuţii duşmănoase la adresa regimului " .
- Mărgineanu ,Nicolae S. / Petre S.-frate / Eugen P.-nepot / Ion ,
Ieronim - rude / Nicolae şi Daniela [Ţăranu] -copii / *
Câteva date extrase din Fişele matricole penale deţinuţi politici întocmite
de penitenciarele Văcăreşti, Aiud, Jilava şi Piteşti, în care a fost
încarcerat: ocupaţia: profesor universitar; originea socială: chiaburi;
antecedente penale: în 1948, judecat de TM Bucureşti, Secţia l-a şi
condamnat la 25 ani muncă silnică în lotul lui Popp Bujoi. Nu ştie unde
este dosarul cu mandatul de condamnare; internat de către DGSS cu
ordinul 407.593/’951; numărul hotărârii judecătoreşti şi instanţa care a
pronunţat-o: 1834 / 4.Xl. 948, TM Bucureşti; durata pedepsei: 25 ani
muncă silnică pentru „crimă de înaltă trădare-a făcut parte din complotul
Pop-Bujoi, care avea scopul de instaurarea unui regim fascist” ; data
începerii pedepsei: 14 apr.1948; data expirării: 19 mart.1973; adăugat la
pedeapsă 200 zile ( 20.lll.1973- 5 oct.1973 ), pentru amenda de 20.000
lei; detentia la Văcăreşti, Jilava, Aiud, Piteşti, Gherla, Dej; ieşiri definitive:
eliberat la 26.06.1964, graţiat cu D. 310/1964 ( Conf. IICCMER, Fişele
matricole penele deţinuţi politici ).
--------------------------------------- Profesor universitar în Cluj , născut în 1905, în satul Obreja , com.
Mihalţ -Alba. Licenţiat în psihologie (1927 ); doctorat în Filozofie
(1929 ); specializări postuniversitare la Leipzig, Berlin, Hamburg,
Paris şi Londra; cercetător ştiinţific şi bursier al Fundaţiei Rockefeller
la universităţile Duke, Yale, Columbia şi Chicago ( 1932-1943 ); (
printre lucrările publicate : Psihologia germană contemporană ;
Problema evoluţiei ; Psihologia învăţării ; Psihologia franceză
contemporană ş.a.,ş.a. )
Arestat la 26 martie 1948 ; acuzat de spionaj şi trădare naţională,
judecat cu "lotul Popp-Bujoi " – „Procesul Înaltei Trădări
Naţionale”(dosar nr.4066 / 1948 ) ;condamnat la muncă silnică pe
viaţă şi confiscarea averii , pentru "crimă de înaltă trădare şi
participare la organizare paramilitară în vederea răsturnării
regimului " ( acuzat că a alcătuit o listă cu membrii viitorului guvern,
listă ce urma să ajungă la g-ralul Rădescu ( în exil ) prin intermediul
unui diplomat american.
Detenţia în penitenciarele Malmaison, MAI, Aiud şi Dej ş.a.
"Graţiat" după 16 ani închisoare , în 1964, cu Decretul 411. **

-----------------------------------------------* [LD: Recomand să se urmărească lanţul represiunii . Aparent,
fără legătură de "speţă " ; cu arestări în doi timpi ('48, '49 ) ; cu
procese judecate în loturi , acuzaţii şi la tribunale diferite ( Bucureşti,
Cluj, Sibiu );cu pedepse similare ( muncă silnică pe viaţă ).În aceeaşi
familie , un profesor universitar întemniţat la Sighet , un ţăran
executat la Timişoara ,un altul condamnat la 20 ani muncă silnică ,
un student trimis la Canal. Din acelaşi sat, 5 condamnaţi
"Mărgineanu".(Vezi la T-Ţărani-victime) ]
** [ 2 nov.2008, la TVR -1, Eugenia Vodă are ca invitat pe fiul
profesorului, regizorul Nicolae Mărgineanu. Ascult o discuţie
tulburătoare despre două cărţi : „Mărturii asupra unui veac
zbuciumat " şi « Documente ale procesului prof. Mărgineanu ».
Discuţie incitantă, patetică (din partea lui ) ; remarci pline de
"mirări" ,de "cronicară de film " ( din partea ei ).Ca să nu uit ,
câteva notaţii - Toţi bărbaţii din familia Mărgineanu au fost
închişi :
/ Nicolae S. -prof. univ.,preşed. "Asociaţiei de prietenie româno americană "
În 1948- spune Mărgineanu -fiul - SUA acuzaseră URSS că se
amestecă în trebuiile interne ale României ; Vâşinski s-a înfuriat şi a
cerut să se prepare un proces în care să se dovedească, că SUA
se amestecă în treburile interne ale României . Pentru asta, prof.
Mărgineanu putea fi un "caz" potrivit . Aşa s-ar fi preparat procesul ...
Profesorul a fost bătut sălbatec ( anchetat la Malmaison ) ; a adresat
un Memoriu în care cerea respectarea drepturilor omului ( l-au găsit
la dosarul de la Securitate ) .Fusese un bărbat înalt şi solid ,
ajunsese doar de 45 kg.
Le-a povestit că foarte mulţi au cedat în puşcărie , dar nu trebuie
condamnaţi .
Spunea :"orice om este vulnerabil şi poate ceda ", părăsit de
Dumnezeu (precum Isus … A fost printre ultimii eliberaţi în 1964.
Rectorul Roşca ( care-l dăduse afară de la Facultate ) l-a primit , dar
n-a mai predat nici o dată.
Da, au existat intelectuali laşi, oportunişti, imorali : Sadoveanu,
Călinescu, Arghezi, Daicoviciu , Ralea (pe care el îl recomandase
să fie ambasador în SUA ... iar când el a fost închis l-a făcut "spion
american ")
A apucat să mai trăiască încă 16 ani ( echivalentul închisorii )şi a
scris , a scris mult ( ex. "Psihologia adâncurilor" - neterminată ) ; a
primit la 70 de ani o bursă " Rockefeller" şi a plecat în SUA ; s-a
reîntors în ţară şi a murit la 75 de ani , bolnav de cancer ( operat la
Cluj ).

În 1998, fiul cu sora , au redeschis procesul ( "proces extraordinar "
," recurs în anulare " )şi toţi cei condamnaţi în lotul său, au fost găsiţi
nevinovaţi şi achitaţi .]
-Meitani, Radu
N .în 1905, la Bucureşti.Prof.univ.la Facultatea de Drept-Bucureşti (
din 1936, catedra de Drept Internaţional Public ) cu lucrări speciale în
domeniu ( La protections des Minorites, Paris,'30 ;
Mandatele internaţionale,'31 ;Consideraţiuni asupra evoluţiei
dreptului internaţional , '33 ş.a. )
Arestat la pe 6 mart.1945 ,închis la Caracal (primul lagăr pentru
foşti demnitari ), eliberat ;
Îndepărtat din învăţământ în 1948 ; rearestat în 1952 ; închis la
penitenciarele Bragadiru, Jilava şi Galaţi .
-Mercureanu , Ion
Inginer,conf univ.la Facultatea de Petrol şi Gaze-Ploeşti ,
cercetător ştiinţific la Instit.de Fizică Atomică -Măgurele . N.în 1916,
în satul Cunţa, com.Şpring-Alba .
Arestat la 4 oct. 1946 , ca membru al Organizaţiei de Rezistenţă
Naţională ( lot în frunte cu Frone Bădulescu ) ; torturat în anchetă la
MAI ; condamnat la muncă silnică pe viaţă
( Sentinţa nr.64 / 11 febr.1957 ); închis la Jilava şi Aiud.
"Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .
-Meteş, Ştefan
[ LD: În acest "lot de demnitari" ar fi fost inclus şi Nicolae Iorga ,
dacă ar fi apucat regimul comunist. Departe de a fi o speculaţie
gratuită, cea mai bună dovadă este că i-au fost "arestate"
cărţile.Atât ale lui Iorga, cât şi ale lui Ştefan Meteş ]
N.1887,satul Geomal, com.Stremţ-Alba .Licenţiat Facultatea de
Istorie (Bucureşti şi Budapesta ).
Director al Arhivelor Statului din Cluj,cu o prestigioasă operă
istoriografică : Istoria bisericii şi a vieţii religioase a românilor din
Ardeal şi Ungaria până la 1700 ( Arad, 1918 );Relaţiile comerciale ale
Ţării Româneşti cu Ardealul ( Sighişoara, 1920 );Viaţa agrară a
românilor din Ardeal ( 1921 );
Istoria neamului românesc , vol I (Sibiu, 1922 ) ;Regele Ferdinand al
României ( Cluj, 1923 );
Relaţiile bisericii ortodoxe din Ardeal cu Principatele Române ( Sibiu,
1928 ), ş.a.ş.a
Deputat în marea Adunare de la Alba Iulia care a hotărât Unirea cu
România ( 1 dec.1918 )
Membru şi deputat în P.Naţional Democrat -Iorga (1919-1932

).Subsecretar de Stat - în guvernul Iorga ( 1930-'31 ).Arestat la 5
mai 1950.Eliberat din penitenciarul Sighet, în 1955.
-Mihadaş, Teohar
[LD: Pentru valoarea documentară şi literară, recomandăm volumul
său de memorii "Pe muntele Ebal" , apărut în 1990. ]
Tânăr poet şi prozator, fiu de păstor aromân .N.în 1918, în
com.Turia -Grecia ( Macedonia )
Licenţiat al Facultăţii de Litere şi Filozofie a Universităţii -Bucureşti (
1943 ).
După 23 aug.'44, referent de presă la Departamentul Naţionalităţilor.
În 1945, fiind dat afară pentru că a refuzat să devie membru PCR ,
a plecat profesor în oraşul Bistriţa Năsăud.
Venit la Bucureşti în 1948, l-a cunoscut pe Constantin Tonegaru (
vezi mai jos ), care l-a condus la secţia Crucii Roşii; au ridicat de la
Crucea Roşie un colet venit din străinătate ca ajutor; Mihadaş a
plecat la Bistriţa şi a dat coletul unui cunoscut care activa în mişcarea
de partizani din munţi; partizanul a fost arestat şi, sub tortură, a
declarat că avea coletul de la Mihadaş care a fost arestat,(1949 ) şi
torturat la Securitate, ; judecat cu lotul "Garda Albă " ; condamnat
la 7 ani închisoare .
A trăit calvarul penitenciarelor şi lagărelor de exterminare de la Aiud,
Mărgineni, Piteşti . În toate , a fost mereu pedepsit ,pentru că se
opunea cu demnitate, măsurilor abuzive ale administraţiei ."Eliberat"
în 1956 ,a supravieţuit ca salahor : culegător de zmeură, săpător de
fântâni, confecţioner de lăzi, şef de coloană hipo, om de serviciu
.ş.a.ş.a.
Abia după 1964, a redevenit poet şi prozator .A murit în 29
nov.1996, la Cluj.
-Militaru ,Vasile Gh.
[ LD: pentru viaţa spirituală din închisori , în general, şi pentru rolul
jucat de poezie în universul închis între gratii, recomandăm cu tot
respectul şi admiraţia Literatura de detenţie - Colecţia Mihai
Radulescu din sit-ul www.procesulcomunismului.com (Chemarea lui
Dumnezeu în temniţele comuniste. Vol.I,II Editura Agapis , Bucureşti,
2002, ]
Poet , n.în 1886, în satul Dobreni -Câmpurel ( Ilfov ).Descoperit de
Duiliu Zamfirescu , a debutat în 1907 la rev. "Literatura şi arta
română " .Încurajat de Vlahuţă şi Delavrancea ( obţinând şi un post la
Ministerul Lucrărilor Publice ) , s-a remarcat prin fabulele publicate la
"Universul" , "Porunca Vremii " ( unde a semnat şi unele poezii
antisemite ) .Printre volumele sale de poezie :

Stropi de rouă ( 1916 ) , Icoane scumpe ( 1924 ), Fabule ( 2 volume ),
Vorbe cu tâlc ( 1931 ), Chiot către neamul meu ( 1936 ), Curcubee
peste veac ( 1937 ) ş.a.
Arestat la 8 ian.1959 , împreună cu fiul său ; condamnat la 20 ani
muncă silnică , pentru "uneltire contra ordinii sociale " ( Art. 209,
C.P. ) Poezia sa a circulat prin temniţele comuniste mângâind
sufletele aflate în infernul comunist, neţinând seama că, în al său
compendiu de Istorie Literară , George Călinescu îi expediase opera
printr-o propoziţie lapidară < Fabulele lui Vasile Militaru au mare
răspândire ,ele sunt însă triviale > .
A murit la penitenciarul Ocnele Mari, pe 8 iul.1959.
-Mironescu ,Gheorghe Gh.
N în 1874,în Vaslui.Licenţiat în Litere ( 1894, Bucureşti ),doctorat în
Drept ( 1898, Paris );decan al Facultăţii de Drept.Între 1917-1918 ,ca
reprezentant al României la Paris ,a pledat în presa franceză pentru
aspiraţiile naţionale ale României.
Contribuţii:România,faţă de războiul european (1915 );Aperc,us sur la
question roumaine( Paris, 1919 );The probleme of the Banat (1919
);În chestia naţională (1920);La politique de la paix ( 1929 );France et
Roumanie (1930 )Rezultatele Conferinţei de la Haga pentru România
( 1930 )Privire generală asupra crizei (1932 );Legea pentru
reprimarea unor noi infracţiuni contra liniştii publice ( 1933 )
Fost conservator-junimist ( înainte de război ),membru
PConservator Democrat după război, a intrat în PNR-Iuliu Maniu (
prin fuziune, devenind un membru marcant al PNŢ ( 1926-febr.1938
).Consilier regal şi membru fondator al FRN,a sprijinit regimul Carol
al II-lea (1938-'40 ) Ministru al Instrucţiei Publice în guvernul Take
Ionescu (dec.'21-ian.'22 );ministrul Afacerilor Străine în guvernele
celor două legislaturi PNŢ (nov.'28- apr.'31;oct.'32 -ian.'33 ),calitate în
care a reprezentat România la Liga Naţiunilor (1929-'30 )şi la
Conferinţa "Reparaţiilor"de la Haga (aug.'29- ian.'30 ).Între 8 -13 iunie
1930, prim-ministru (întrerupere conjuncturală datorată retragerii lui
Maniu ),prezidând actul Restauraţiei Regelui Carol al II-lea.
Consilier regal, ministru de Stat ( febr.'-martie '38 ).
La 23 august'44 , avea 70 de ani.În 1947, condamnat în lipsă,la 5
ani închisoare .
Găsit mort în Parcul Ioanid,la 8 oct. 1949, cu un bilet legat de gât,pe
care era scris numele său.
-Mladenatz ,Gromoslav
[LD: Regimul comunist a făcut "tabula rassa" din organizarea
cooperatistă interbelică.

Autorii (IGDuca, Şt.M.Zeletin, Virgil Madgearu,Ion Răducanu,
Mladenatz ,Ionescu-Siseşti, Victor Moldovan ,ş.a.ş.a ) şi lucrările de
specialitate dedicate mişcării cooperatiste au fost puse la index.În
dicţionarele enciclopedice abia dacă găseşti pomenită o atare
disciplină.
Regimul actual (de tranziţie ) spre economia de piaţă, a făcut
"tabula rassa" din organizarea cooperatistă comunistă.Într-o
besmetică legiferare privind schimburile economice între oraş şi
sat, ţăranul producător ( cu interesele lui ) a fost lăsat de izbelişte. ]
N.în 1891. Profesor de Cooperaţie la Acad.de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale-Bucureşti
( 1929-1945 ), doctor în Ştiinţe economice şi sociale ( ColoniaGermania ),autorul unor studii de specialitate cu mare impact în
politica economică şi socială cooperatistă:
Asociaţiile cooperative de consum-1919 ; Problema locuinţelor
populare -1927 ;Istoria doctrinelor cooperative -1931 ; Cooperaţia
română şi criza economică - 1933 ; Cooperaţia şi clasa muncitoare ;
Tratat general de cooperaţie ; Legislaţia cooperatistă -1929 ;
Vânzarea cerealelor prin cooperaţie - 1931 ; Problema preţului
grâului - 1933 ; ( cu I.Răducanu: Curente economice atuale -1934 ; (
cu V.N.Madgearu : Reforma cooperaţiei.
Membru al PNŢ . Arestat în 1952. Mort în 1958.
-Moldovan ,Iuliu
N.1882,Bogata de Mureş -Turda . Licenţiat în Medicină ( Praga,
Viena ) .Prof univ.de Igienă şi Igienă socială la Facultatea de
Medicină din Cluj ( decan între 1925-'26 ) ;preşed.al Societăţii de
Biologie ( Cluj );dir.Instit.de Igienă şi Sănătate publică-Cluj ;membru
corespondent al Academiei Române (din 1920 ). Contribuţii(
selectiv ) :Principii generale pentru organizarea sănătăţii în România
(Bucureşti,1924 );Igiena naţiunii (Cluj,1925 );Biopolitica ( 1926 ).
Fruntaş PNR ,apoi PNŢ. Deputat apoi senator PNŢ de Hunedoara şi
Arad .
La venirea PNŢ la guvernare ,subsecretar de Stat la Ministerul
Muncii ,Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale (1928-1930 ).Arestat în noaptea
de 5/6 mai 1950 (la 68 de ani , grav bolnav ) cu lotul foştilor
demnitari .Detenţia la penitenciarul Sighet.
-Moldovan ,Valeriu A.
N.1875,Câmpeni -Turda . Licenţiat al Facultăţii de Drept ( Cluj,
Budapesta ), specializat în drept canonic şi drept administrativ ;
prof.univ.de Drept Administrativ , la Facultatea de Drept din Cluj (din
1934 ), cu contribuţii deosebite de specialitate ( Biserica ortodoxă

română ( 1921 );Curs elementar de drept bisericesc comparat ( 1930
);Principiile fundamentale ale organizaţiei bisericeşti de astăzi ( 1933
). Luptător pentru unirea Transilvaniei cu România ;deputat în marea
Adunare de la Alba Iulia care a hotărât Unirea cu România ( 1
dec.1918 ) ;secretar al Consiliului Dirigent ( 1918-1920 )
Deputat PNR apoi PNŢ( 1919-1928) ;senator,vicepreşed. al
Senatului (1928- 1933 ).
Subsecretar de Stat la ministerul Cultelor (1929-'30 ),director
ministerial al Transilvaniei
Arestat în noaptea de 5/6mai 1950, în lotul foştilor demnitari .Bătut
şi umilit ,a murit în penitenciarul din Sighet ,la 19 iulie 1954.
-Moldovan ,Victor
N.în 1894, Bistriţa -Năsăud. Dr.în Drept, avocat .Contribuţii ( selectiv
):Cooperaţia şi comunităţile de avere ( 1935 ) ;Defalcarea şi drepturile
ţăranilor grăniceri ( Bistriţa , f.a )
Deputat PNR ,apoi deputat şi senator PNŢ,reales în toate
legislaturile României Mari (1919-1933 ); vicepreşed. al Senatului
(1932-'33). Arestat în iulie 1954,cu lotul foştilor demnitari .Eliberat
de la Sighet , în 1955.
-Morărescu ,Dragoş /Bogdan, Mircea-fraţi /
Arhitect, pictor ,grafician, sculptor în metal.N.în 1923, în
Bucureşti.Arestat în 1958 ,pentru reeditarea vol. de pezie "Cuiburi
de lumină " al lui Valeriu Crudu ( pentru care mai fusese arestat şi în
anii 1942-'44 ). Detenţia la penitenciarele Jilava, Uranus, Gherla şi
Aiud.
Odată cu el, au fost arestaţii şi fraţii săi .
-Moroşan Nicolae N.
[LD: Fişa a fost extrasă din Dicţionarele lui Ioniţoiu, care , la rându-i,
a preluat-o din Arhivele Totalitarismului, nr.19-20 )Încă un "caz" ? Nu,
este tragedia unei vieţi zdrobite de istorie, care , în cazul
Basarabiei şi Bucovinei, ar trebui înmulţită exponenţial cu 100 ( sau
1000 ) .În care "judecata la rece "nu poate fi decât apanajul
vinovaţilor genocidului comunist.]
Antropolog de renume european,membru al Societăţii de Geologie
din Paris .
N.în 1902, la Coconeştii Vechi ( r. Bălţi ). Absolvent al Universităţii din
Iaşi , cu specializare în Antopologie la Paris; cu doctorat la
Universitatea-Bucureşti (1933 ),cu peste 40 de studii ştiinţifice.
La 29 iunie 1940, surprins la Chişinău ( cu toată familia ) ,a acceptat
să devină membru al Sovietului Suprem . În iunie 1941, când

trupele române se apropiau de Chişinău, a fost arestat (15 iunie
1941 );anchetat 5 luni (la Tiraspol, Odessa şi Novosibirsk ),găsit
nevinovat şi eliberat ,numit prof.la Institul Politehnic din Tomsk (
Siberia ).
În ianuarie 1944 ,când trupele sovietice se apropiau de graniţele
României,i s-a cerut să ţină un expozeu denigrator la adresa
României, la radio-Moscova .
A refuzat , s-a dus la Ambasada Angliei din Moscova ( 2
febr.1944 ) pentru a-l ruga pe ambasador ca, după război, să
transmită Academiei Române mesajul că el nu şi-a trădat ţara.I-a
relat ambasadorului ororile săvârşite de sovietici în Basarabia (
ex.: gazarea bătrânilor într-un azil de pensionari ) şi faptul că URSS
intenţionează să-şi anexeze întreaga Românie .
Urmărit la ieşirea din ambasadă, a fost asasinat de NKVD în
camera de hotel.(2 febr.1944 )
-Motaş, Constantin
Membru PSD . N.în 1891, în Vaslui.Student la Facultatea de Ştiinţe
din Iaşi, şi-a întrerupt studiile pentru a lupta în primul război mondial (
lct. de aviaţie,decorat pentru bravură ).
După terminarea războiului, şi-a terminat studiile , dându-şi
doctoratul la Grenoble.
A avut o strălucită carieră universitară şi publicistic-ştiinţifică :prof.
univ. la Iaşi şi Chişinău ; dir.al muzeelor de ştiinţe din Iaşi şi Agigea ;
prof. univ. la Bucureşti ( 1941 ); dir. muzeului "Grigore Antipa";
membru al Academiei Române ( 1946 ).
După 23 aug.'44, l-a urmat pe Constantin Titel-Petrescu ,refuzând
asocierea cu PCR , deşi Ana Pauker i-a propus un post de
ambasador.
Arestat la 21 mai 1948 ;judecat în "lot PSD-Independent " ;
condamnat la 20 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Bucureşti ,
pentru "înaltă trădare " ; închis la Jilava şi Sighet.
Eliberat în 1956 ( Decret 206/24 aprilie 1956 ) , în urma intervenţiei
liderului laburist englez Hugh Gaitskell pe lângă Nichita Hrusciov (
aflat în vizită la Londra) .
După eliberare, a fost numit dir. Instit.de speologie Emil Racoviţă "
-Mugur [Mugir ],Constantin / Adela-soţie /
Şef de personal la Biblioteca Americană .Arestat împreună cu soţia ,
în 1949 ( când a fost închis şi Oficiul de Informaţii American ), ca
represalii faţă de expulzarea consilierului de presă român la
Washington şi refuzul "vizei americane" pentru un grup de
persoane "pacifiste " ( Matei Socor, Constantinescu -Iaşi ş.a

).Judecat într-un "lot de 5 persoane" ( din lot au făcut parte şi
surorile Samuelly Anny , Isabela-Nora de Wied şi Liviu Popescu
Nasta ) - el fiind considerat şef de lot - în baza unui dosar
contrafăcut de Securitate.
Condamnat la muncă silnică pe viaţă ( soţia ,la 2 ani închisoare ) ,
pe 28 apr.1950, sub acuzaţia de "spionaj ".Eliberat în 1962, a fost
lăsat să plece din ţară, stabilindu-se la Londra.
-Munteanu-Râmnic ,Dumitru C. /Frasin şi Horia -fii /
N.1877, la Râmnicu Sărat -Buzău (din părinţi braşoveni şi aromâni ).
Discipol şi colaborator politic al lui Nicolae Iorga. Licenţiat în Istorie (
Bucureşti ),cu studii de specialitate la Paris ;membru în CC al Ligii
Culturale ; membru în Comitetul Monumentelor Istorice şi al
Ateneului Român; membru al Academiei Române.
Prof. de istorie la licee renumite ( Ploieşti, Chişinău )şi al
Universităţii Populare Moldoveneşti ( Chişinău ),fondator al multor
reviste culturale în Ploieşti şi Chişinău ( Buletinul Ligii Culturale,
Buletinul Universităţii Populare ,România Viitoare, Gazeta Cărţilor ).
Cu contribuţii publicistice militante (istorice ,culturale şi pedagogice
):Societăţi de lectură (1909 );Pentru Basarabia ( 1912 );Istoria
Românilor ( 1929 );Istoria veche şi medievală (1929 ), ş.a. ş.a
Secretar al primei Camere a Deputaţilor din România Mare( 1919
),ales deputat şi senator PND ,în mai multe legislaturi( 1928-1930
;1931-1932 ).
În timpul guvernării Iorga, a fost subsecretar de Stat la Interne (
1931-'32 ) .
Arestat pe 5 /6 mai 1950,la 73 de ani, în "lotul demnitarilor" ; dus cu
dubele la Sighet ;
A murit pe 29 iunie 1950.
/ Fiii săi - Frasin (profesor ) şi Horia ( fostul şef de cabinet al lui
Iorga ) - nora şi sora ei, fuseseră arestaţi în 1949.
-Mureşanu, Ionel Anton E.
[LD: l-am cunoscut în 1968, în redacţia rev. "Magazin Istoric
",recomandat de d-na Ani Birtolon (fiica lui Ştefan Cicio-Pop ) Între
noi s-a stabilit o amiciţie "de la gazetar la gazetar" ( eram şi vecini ,
în Drumul Taberei ) care a durat până la moartea sa.
Preocupat de istoria Transilvaniei , trudind la o Antologie a ziarului
Ardealul (al cărui director fusese între 1940-'44 ), amânat şi
"plimbat" pe la edituri ,era o enciclopedie fabuloasă privind Unirea
din 1918, fruntaşii politici ardeleni în interbelic,culisele de presă şi
partid ( despre care, din când în când, îmi aducea şi tăieturi din
ziarele timpului.)

A fost unul din profesorii mei în istoria interzisă şi necunoscută a
"rezistenţei anticomuniste" ,care -pe atunci - se transmitea pe
şoptite şi în locuri considerate sigure :despre arestări, procese,
condamnări ;despre temniţele Aiud,Botoşani,Râmnicu Sărat, Sighet
;despre conduita ziariştilor şi scriitorilor ;despre moartea lui Maniu,
Mihalache, Gh.Brătianu,Pătrăşcanu ş.a. ş.a .;despre propriul calvar
de "duşman al poporului " ( mi-a arătat o tăietură de ziar - în care
erau date sub formă de fotografii "demascatoare" pozele lui :
înainte de arestare - un bărbat de peste 100 kg - şi din închisoare
-un schelet de 50 kg, îmbrăcat cu haine vărgate ) Cicerone Ioniţoiu ,
în al său Dicţionar, spune că, la un moment dat , ar fi "cedat" la
torturi, şi şi-ar fi făcut "autodemascarea ".Nu excludem ( sau nu
judecăm ) acest episod.
Mai plauzibilă ni se pare ipoteza infestării cu informaţii
compromiţătoare la adresa unor foşti deţinuţi, practicată de
Securitate (prin convocarea şi obligaţia să dea declaraţii după
declaraţii ) pentru a-i face "suspecţi" , pentru a le demonetiza opiniile,
pentru a-i învrăjbi , pentru a zădărnici potenţiale agregări sau
solidarităţi ,prin strecurarea unor suspiciuni reciproce . Preluăm cu
mari rezerve aceste surse de informaţii , cu atât mai mult cu cât ele
au cunoscut o suspectă proliferare după decembrie 1989,
transformând "informatorii-foşti deţinuţi " în unicii şi principalii
vinovaţi de represiunea comunistă.]
Jurist, inspector finanţist, ziarist .Membru PNŢ. N.în 1906, în
Ileanda-Someş (? ),stabilit în Bucureşti.Director al ziarului "Ardealul",
a publicat articole în care a combătut Dictatul de la Viena şi politica
germană, ceea ce i-a adus unele persecuţii în regimul Antonescu (
1940-'44 )
După 23 august'44, a urmat "linia Maniu ".Candidat în alegerile din
nov.'46 în Someş, a fost atacat şi rănit de bande de agitatori
comunişti ( în oraşul Dej, în Viile Dejului , în Ileanda)
Arestat pe 15 sept.1947 -în ajunul procesului Maniu -Mihalache sub pretextul că a ajutat persoane ce avuseseră de suferit după
falsificarea alegerilor ;condamnat la 10 ani închisoare
(Sentinţa nr. 72 / 28 ian.1948 ) de Tribunalul Militar -Bucureşti, pe
baza unui dosar contrafăcut de Securitate; dus în lanţuri la Aiud,
împreună cu Ghiţă Pop . "Eliberat " pe 22 august 1957, dus cu
domiciliu obligatoriu în satul Rubla, com.Valea Râmnicului -Buzău.
Rearestat din domiciliu forţat ;condamnat la 10 ani închisoare (
Sentinţa nr.113 /1961 ) de Tribunalul Militar- Constanţa ( în deplasare
la Galaţi ) ;întemniţat la Botoşani ( unde ar fi acceptat "reeducarea"
şi şi-ar fi făcut "autodemascarea " ); transferat apoi la Sighet ( sau
Râmnicu Sărat ).A fost "eliberat" în 1963 (cu Ordinul de graţiere din

19 sept.'63).
Convocat mereu la Securitate să dea informaţii scrise privind ce
făcea, cu cine şi ce discuta. "Nimeni nu a avut de suferit în urma
declaraţiilor sale " - conchide Cicerone Ioniţoiu.
N.
-Naum , Neagoe
Asistent univ. la Facultatea de Agronomie din Cluj şi Timişoara , n.în
1920, la Cetate -Dolj.
Redactor la ziarul Naţiunea Română ; colaborator la Românul şi
Libertatea .
Membru şi candidat PNL la alegerile din nov.1946.
Arestat în 1947 ; anchetat şi torturat de Securitatea din Blaj ;
închis la penitenciarul Dumbrăveni .După eliberare, a reuşit să
fugă în Iugoslavia ,stabilindu-se în SUA.
A activat în cadrul org. "Naţiunile Captive".
-Nedelescu, Ion
Avocat şi ziarist în Bucureşti .Arestat în 1949, pentru că a publicat în
"Universul" un articol tratând evenimentele importante din istoria
României .Încarcerat la Jilava şi Aiud .
După unele mărturii , ar fi murit în timpul detenţiei.
-Negoiţescu ,Ion
[LD:pentru cei interesaţi de biografia şi opera unui intelectual de o
deosebită complexitate, vezi Alex. Ştefănescu , Istoria Literaturii
Române Contemporane, pag. 688-69 ;"Straja dragonilor" vol.
autobiografic, apărut în 1994 şi În cunoştinţă de cauză, texte
politice ( articole difuzate la posturile de radio Europa Liberă şi BBC ]
Critic literar, poet, eseist. N.în 1921, la Cluj ; studii liceale şi
universitare la Cluj, terminate la Sibiu ( refugierea Universităţii ,
consecinţă a Dictatului de la Viena );membru al Cercului literar
condus de Lucian Blaga.
Redactor al Revistei Cercului literar ( ian.-iun.'45 ) ; premiat al
Fundaţiilor Regale pentru vol."Poeţi români" ( 1947 ); bibliotecar la
filiala din Cluj a Academiei Române ( 1950-'52 ).
Arestat şi închis ,între 1961- 1964, a suferit de atâtea umilinţe încât
a vrut să se sinucidă. Eliberat în 1964, a fost redactor la Luceafărul
şi Viaţa Românească ( 1965-1971 )şi proiecta ( din 1968 ) o Istorie a
literaturii Române , care a provocat o mare controversă în epocă şi a
fost publicat în România, din păcate neterminată, în 1991.
În 1977, s-a solidarizat cu Paul Goma , printr-o scrisoare deschisă

difuzată la Europa Liberă .
Arestat şi ameninţat cu un proces pentru homosexualitate,pentru aşi salva libertatea, a publicat un text de "spălare a păcatelor " (
despre patriotism ).
Din 1979, a beneficiat de invitaţii şi burse în Occident, iar din 1983,sa stabilit în Germania, la Munchen, continuându-şi opera de critic
literar ,eseist şi comentator la Europa Liberă şi BBC
A murit în 1993, la Munchen .
[ Câteva date extrase din Fişa matricolă penală nr. 4 / 1962, întocmită
de Penitenciarul Jilava : dosar întocmit de UM 0123 / H ; categoria
penală, CR ( contrarevoluţionar ); ocupaţia la data arestării, scriitor;
ultimul loc de muncă, Fondul Literar; originea socială, mic burgheză;
studii, Fac. de Filozofie; starea civilă, divorţat; apartenenţa politică la
data arestării, Legionar –PNL; în trecut, idem; arestat de UM 0123 / H
la 25.02.1961; depus la penitenciar la 03.03.1962; condamnat de TM
Bucureşti la 5 ani închisoare corecţională, pentru „uneltire”-art. 209
c.p.; perioada începerii-expirării pedepsei, 25.02.1961-23.02.1966;
detenţia la MAI, Jilava, Văcăreşti, Jilava; ieşiri definitive : 11.04.1964,
graţiat cu Decr. Cons. de Stat nr. 176 / 1964 ( Conform IICCMER,
Fişa matricolă penală deţinuţi politici ) ].
-----------------------------------* I. Negoiţescu, În cunoştinţă de cauză- texte politice-.
Editura Dacia, Cluj, 1990. ( Vezi T-Bibliografie ).
-Nemoianu , Petre C
Om politic, avocat ,ziarist bănăţean, n.1889,la Petrilova-Caraş
Severin .
Pe vremea imperiului, condamnat pentru "înaltă trădare" de Curtea
Marţială ungurească de la Timişoara , pentru activitate naţională proromânească. În timpul primului război, prizonier la ruşi ( lagărele din
Siberia, Krasnoiarsk ) ;combatant în "corpul voluntarilor ardeleni "
din armata română, decorat pentru acte de bravură ;participant la
Adunarea Unionistă de la Alba Iulia ( 1 dec.'18 ).Colaborator
permanent la rev. "Ţara noastră " şi "Curentul" ; autor al unor studii şi
aricole cu caracter politic, social, economic, adminitrativ şi de istorie
contemporană a Banatului
- Corpul Voluntarilor Români în Rusia (Lugoj,1922 ), Prima Alba Iulia
( Timişoara ,1922 ), Ardealul şi Banatul după Unire ( Cluj, 1925
),Chestiunea optanţilor unguri ( Cluj, 1928 ), Sârbii şi Banatul
( Craiova, 1930 ), Prizonier la Ruşi, rob la Unguri ( Bucureşti, 1933 )
ş.a. ş.a
Licenţiat al Facultăţii de Drept ( Cluj ) , doctor în Ştiinţe Politice şi
Drept ( 1925 ) , stabilit la Bucureşti din 1925, avocat în Baroul de Ilfov

( 1925-1948 );consilier juridic la soc."Mica "şi Fundaţia "Regele Mihai
I ".
În viaţa politică a României Întregite,membru şi preşedinte al
P.Poporului -Averescu
( jud.Severin ) ; prefect de Caraş Severin în prima guvernare
Averescu (1920-'21 );deputat în legislatura din a doua guvernare
averescană (1926-1927 ).
Amic şi colaborator al lui Octavian Goga, l-a urmat în P.N.Agrar ,
apoi în P.N.Creştin -Goga-Cuza .Subsecretar de Stat la Ministerul
Agriculturii şi Domeniilor în guvernele conduse de mareşalul Ion
Antonescu (sept.'40-apr.'44 ) , ministru plin (24 apr.'44 - 23
aug.1944 ).
Arestat la 19 mai 1946 (la Siguranţa din Uranus) ; eliberat la 5
iunie'46 , din lipsă de probe. Rearestat la 20 august 1948 ( la
Văcăreşti ) ;condamnat la 5 ani închisoare ( cf. Decretului nr.123 al
MAI / 1949, aplicat retro' ) ;întemniţat la penitenciarul Râmnicu Sărat
;supus muncii forţate în lagărul de la Periprava ; decedat pe 8
iun.1951, în penitenciarul Aiud.
- Neniţescu, Ştefan I.
[ LD : Unul din intelectualii de marcă ai României Întregite, din pleiada
diverselor profesii umanitare, ştiinţifice şi artistice care s-au considerat
datori faţă de naţiunea şi statul întregit, integrându-se în viaţa politică,
administrativă, diplomatică, acceptând posturi şi misiuni dintr-un înalt
spirit patriotic.
Dublate de înalte studii ştiinţifice şi artistice care au imprimat
demersurilor lor o strălucită ştachetă culturală ]
Estetician, critic şi istoric de artă, jurnalist şi diplomat, poet şi traducător.
Născut în 1897 la Bucureşti . Studii universitare la Roma (1920) şi la
Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii din Bucureşti; doctorat în
istoria artei; conferenţiar la Universitatea din Bucureşti.
A debutat în 1915 la Noua revistă română cu un articol despre
Shakespeare; a publicat poezii ( „ Denii”- 1919; „Vraja”- 1923; „ Ode
italice”- 1925 ; „ Ani”-1973 ), teatru („ Trei mistere”-1922 ); a colaborat la
„ Gândirea” ( din 1924 ); ca poet şi critic de artă a semnat la Convorbiri
literare, Ideea europeană, Vremea, Universul literar, Viaţa Românească,
Adevărul, Arta plastică ş-a. ; poliglot, a publicat traduceri din Croce (1922
), Chiarelli ( 1922 ), Machiavelli (1926 ) etc.
A publicat un tratat de Istoria artei ca filozofie a istoriei (1925).
Membru fondator al PEN Clubului Român.
Consilier la Legaţia de la Haga; apropiat al lui Nicolae Titulescu.
Membru PNŢ; trimis de Maniu la Londra, înainte de începerea
războiului, pentru a semnala Ministerului de Externe englez pericolul

sovietic.
După 23 august 1944 s-a alăturat eforturilor de înlăturare a
guvernului Petru Groza.
Arestat ( 1949 ); judecat într-un lot de 27 personalităţi ( printre care,
Nicolae Mavrocordat, Radu Cioculescu, Maria Golescu ş.a. );
condamnat la muncă silnică pe viaţă, pentru crimă de înaltă trădare;
întemniţat la Jilava, Piteşti şi Aiud; eliberat la graţierea din 1964; a
refuzat colaborarea cu comuniştii; mort în 1979.
-Niculescu, Remus A.
[LD: recomand pentru cei interesaţi vol. PRIGOANA.DOCUMENTE
ALE PROCESULUI , C. Noica, C.Pillat , N.Steinhardt ,
Al.Paleologu, A.Acterian, S.Al-George , Al.O.Teodoreanu
etc.Editura Vremea, Bucureşti , 1996. Lucrările încriminate în acest
proces - ale lui Noica, Cioran şi Eliade - au fost reeditate după
1989, şi pot fi citite în libertate , de către oricine.
În "epoca Dej" , pentru aceste cărţi s-a făcut închisoare .Ca şi în
cazul celorlalţi inculpaţi din lot, răspunsurile erau "redactate" de
anchetator, în aşa fel încât să -i fie atribuite inculpatului adjectivele
aducătoare de pedeapsa art. 209 Cod Penal: "duşmănos" ,
"reacţionar" , "legionar" .]
Cercetător ştiinţific la Biblioteca Academiei , n.în 1927, la Bucureşti
.
Arestat pe 17 dec.1959, implicat în procesul "Noica -Pillat"
a.) În Ordonanţa de punere sub învinuire (28 dec.'59, ss,
indescifrabil) i s-a adus la cunoştinţă că este învinuit < de săvârşirea
infracţiunii p.p. de art. 209 pct.2 "a" C.P.al RPR , prin aceia că în
cadrul mai multor întruniri pe care le-ai avut cu Pilat Constantin
,Noica Constantin , Enescu Tudor şi alţii, aţi purtat discuţii cu
caracter duşmănos la adresa regimului democrat popular din RPR
,aţi comentat şi difuzat unele scrieri cu caracter duşmănos ale
unora din participanţi şi ale unor fugari români din occident şi aţi
colecatat ajutoare băneşti pentru legionarul Noica Constantin ,în
perioada când acesta lucra la scrierile sale duşmănoase şi avea
domiciliu obligatoriu .Te recunoşti vinovat de învinuirile ce ţi se
aduc prin ordonanţa ce ţi-a fost prezentată ? >
Răspuns:<Am luat la cunoştinţă [ ...] Recunosc că în perioada anilor
1955-1959 am întreţinut legături cu mai multe elemente reacţionare
ca: Noica Constantin, Pillat C-tin, Enescu Teodor şi Paleologu
Alexandru , împreună cu care am desfăşurat activitate
duşmănoasă împotriva orânduirii sociale existente în RPR [...]am
participat la mai multe întruniri [...] în Bucureşti sau la Câmpu-Lung
,la domiciliul lui Pilat C-tin, Enescu Teodor sau Noica Constantin -

care avea domiciliu obligatoriu -fiind legionar , cu care ocazie am
discutat şi făcut comentarii pe marginea unor scrieri duşmănoase
ale legionarului Noica Constantin. [...]
Mai mult, eu am acceptat împreună cu Enescu Tudor -propunerea
legionarului Noica Constantin - de a ne ocupa cu difuzarea scrierii
reacţionare intitulată " Povestiri despre Hegel" , în rândul
cunoscuţilor şi prietenilor noştri [...]
Recunosc că în discuţiile pe care le-am purtat cu Noica Constantin ,
acesta mi-a vorbit elogios despre scrierile fugarilor români Mircea
Eliade şi Emil Cioran [...]
Recunosc că împreună cu prietenul şi colegul meu Enescu Teodor
am întreţinut legături cu Pilat C-tin fost moşier -pe care îl
cunoşteam din facultate ,iar în cursul anului 1956 [...] ne-a cetit
câteva fragmente dintr-o lucrare personală -cu caracter mistic reacţionar .
Recunosc că în cadrul discuţiilor şi comentariilor [...] s-a adoptat o
atitudine ostilă la adresa literaturii realist socialiste din ţara
noastră [...]
Recunosc că eu am citit această scriere [" Scrisoare a unui
prieten de departe " ] a fugarului român Cioran Emil ,care are un
caracter duşmănos la adresa regimului democrat popular din RPR
[...] eu am mai obţinut prin intermediul colegului meu Frunzeti Ion de
la Institutul de Istoria Artei şi "Tratat de descompunere" -care are
un caracter idealist-reacţionar . >
b.) LD: comentează în "apărarea" sa , av. Dora Romcescu :
<Susţine că în legătură cu cele două lucrări ale lui Noica "Anti
Goethe" şi " Povestiri din Hegel" nu există o expertiză din punct de
vedere marxist , însă scrisul lui Cioran explică în întregime
aspectul duşmănos al lucrării. [...]la incitarea lui Enescu alunecau
la discuţii ce sunt interpretate ca duşmănoase faţă de regim şi că a
fost un accident în viaţa lui datorită abilităţii lui Noica Constantin ,
numai astfel a putut greşi.
Noica a promovat o filozofie idealistă nu a deviat într-un reformism
s-a fixat pe o poziţie fascistă şi dacă a acceptat discuţia se datoreşte
lipsei de pregătire filozofică a lui Remus Niculescu [...] n-a ştiut că
Noica este un fost legionar [...] pentru că în perioada aceea era mic
în vârstă de 12 ani.>
c.) Sentinţa nr 24/ 1martie 1960 , dată de Tribunalul Militar al reg.a
II-a militare ,acuzele au fost menţinute :
ÎN FAPT - se motiva în sentinţă la poz ţia 18 - <Inculpatul Niculescu
Remus , fiul unui fost colonel în armata burgheză, a adoptat o
poziţie ostilă faţă de noua orînduire socială [...] în relaţii de
prietnie cu coinculpatul Enescu Teodor ,prin intermediul acestuia a

intrat în legătură cu coinculpaţii Pillat C-tin şi Noica C-tin ,participând
la unele întruniri organizate de aceştia [...]
în ce priveşte susţinerile sale cu privire la trecutul politic a lui Noica
C-tin şi Cioran Emil nu sînt de natură a fi luate în considerare
întrucît din modul cum s-au petrecut faptele [...]îşi putea da seama
de poziţia reacţionară pe care sunt situate aceste persoane [...]
Pe baza declaraţiilor făcute de coinculpaţii Enescu Teodor ,Noica
C-tin, Pillat C-tin de la organele de anchetă şi din instanţă coroborate
cu recunoaşterea parţială de la anchetă şi cu recunoaşterea totală
în faţa instanţei , la care se adaugă şi materialele corp delict dela
dosar , tribunalul reţine ca dovedite în sarcina inculpatului
Niculescu Remus faptele imputate.[...]
18/ Făcând aplicaţiunea art.209 lit.a C.P. şi art.25 pct.6 C.P.cu
unanimitate de voturi condamnă pe NICULESCU REMUS la 7
(şapte ) ani închisoare corecţională ,4(patru ) ani interdicţie
corecţională şi confiscarea totală a averii personale pentru
infracţiunea de uneltire contra ordinii sociale . >
Semnează preşed.-col. de Justiţie Dimitriu D.Adrian ; judecător maior de justiţie Petrescu Ion ; col.Chimirel Iancu ; asesori- lct.col
Bobb Horaţiu , mr Cosmiţă Aurel ).
Hotărîrea a rămas definitivă , ca urmare a respingerii recursurilor
(decizia nr.77 / 7 apr.1960 a Tribunalului Suprem ).
Închis la Uranus, Jilava, Aiud şi Piteşti . Rearestat ( în 1958 ? '59 ? )
;"eliberat" în 1964, cu Decretul 411-graţieri .
- Nistor, Ion I .
N.în 1876, Vicovu de Sus-Rădăuţi .Senator ,reprezentant al
Universităţii din Cernăuţi ( 1920-1922 );deputat PNL ( 1920-1937
),senator "pe viaţă"( proclamat în 1937 )
Ministru al Bucovinei (18 dec.1918-1920 ; ian.1922-1926 );ministru
al Basarabiei ( febr.-sept.'19 ) în guvernul IICBrătianu ;ministru
Lucrărilor Publice în guvernul Vintilă Brătianu
( 1927.'28 ); succesiv,ministru de Stat ,ministru la Muncă şi
Ocrotiri Sociale ,al Cultelor şi Artelor , în guvernul Tătărăscu (
1934-'37 )
Licenţiat al Universităţii din Cernăuţi cu doctorat în Filozofie (Viena,
1909 ), cu specializări la Universităţile din Munchen, Berlin şi
Bucureşti , cu docenţă la Universitatea din Viena (1911 ).
Profesor de Istorie la Suceava şi Cernăuţi ;prof.agregat la
Universitatea din Cernăuţi (1912 ), titular la aceeaşi universitate ,din
1914 . Rector al Universităţii din Cernăuţi ( 1920-'21;1933-'35
)Membru al Academiei Române ( din 1914 ).Director al
rev."Junimea literară" şi "Codrul Cosminului ". Contribuţii

istoriografice (selectiv ):Bucovina,sub raport politic şi administrativ (
Bucureşti, 1915 ); Românii şi rutenii în Bucovina ( (1915 );Istoria
bisericii din Bucovina ( 1916 );Istoria Basarabiei (1923 );Românii
transnistreni (Cernăuţi, 1925 );Originea şi dezvoltarea Universităţii din
Cernăuţi (1927 );Grigore Vodă Ghica ( Cernăuţi, 1928 );Unirea
Bucovinei ( Bucureşti, 1928 );Problema ucraineană în lumina istoriei (
(1934 );Bucovina sub dominaţiunea românească ( 1938 )
...După 23 august 1944,director al Bibliotecii Academiei ( 11
mai'45-28 mai 1947 ).
Înlăturat sub acuzaţia că <încalcă legea de aplicare a Armistiţiului ,
deoarece a ordonat păstrarea pe mai departe a publicaţiilor retrase
din circulaţie>
La 9 iunie 1948,i s-a retras titlul de academician ,lui şi altor 100 de
academicieni (hotărâre semnată de CIParhon,Avram Bunaciu şi
Marin Fl.Ionescu )
Arestat la 5 mai 1950 , este dus direct la penitenciarul din Sighet
.În 1955, a fost adus la Malmaison ,anchetat şi eliberat .A murit la
Bucureşti, la 11 nov.1962.
- Niţescu ,Voicu
N.1889,Săcele-Braşov. Licenţiat în Drept (1911,Cluj )
,avocat.Condamnat ,în 1908 ,la 3 luni închisoare pentru articolele
publicate în ziarul "Tribuna"(Arad,)şi "Orizontul"(Cluj );dir.la "Gazeta
Transilvaniei "( din 1911 );redactor la ziarul "România Mare"
(Bucureşti ).
Deputat (delegat ) în Marele Sfat din Chişinău, care a hotărât Unirea
cu ţara ( 27 mart1918 ).
Deputat PNR ,apoi PNŢ în majoritatea legislaturilor interbelice(19191937 )şi senator de drept în parlamentul FRN ( 1939-'40 )
Arestat la 7 mai 1950 , în "lotul demnitarilor" ; condamnat la 2 ani
închisoare administrativă (Decizia 334/1 august 1951 ,pentru
justificarea arestării )fără a i se comunica condamnarea.
Dus la Sighet - devenit închisoarea "foştilor demnitari ", adus la
Malmaison şi eliberat ( vara 1955 ). În dosarele Securităţii ,a fost
trecut "mort" ,în 1954,în detenţia de la Sighet .
-Niţu, Nicolae Gh./
Decorator -ornamentist în Bucureşti, n.în com.Pietroşani-Argeş (
socrul partizanului Toma Arnăuţoiu ).Arestat în dec.1949 ( pentru că
,în 1948, participase la discuţii privind organizarea mişcării de
rezistnţă ,cu Gh.Arsenescu ); condamnat la 4 ani închisoare ( 5
mai 1950 ) pentru "favorizare şi lipsă de denunţ" .
Rearestat în mai 1959 după prinderea fraţilor Arnăuţoiu ; condamnat

la moarte şi confiscarea averii ( Sentinţa nr.119 /4 iunie 1959,
preşed. col.Brancovici Ion ).
Executat la penitenciarul Jilava,pe 18 iul.1959 .
-Noica, Constantin Gr.
[ LD : Sistematizează şi redu biografia ]
[LD: recomand pentru cei interesaţi vol. PRIGOANA. DOCUMENTE
ALE PROCESULUI , C. Noica, C.Pillat , N.Steinhardt , Al.
Paleologu, A.Acterian, S. Al-George , Al.O.Teodoreanu
etc.Editura Vremea, Bucureşti , 1996]
Filozof .N.în 1909, la Grosu-Vităneşti -Telorman.Licenţiat în Filozofie
şi Litere la Universitatea din Bucureşti (1928-1931), cu doctorat la
Universitatea Bucureşti ( 1940 ) ;
Discipol al lui Nae Ionescu ,din pleiada consacraţilor anului 1934 când apar ,concomitent Mathesis sau bucuriile simple ( Noica ), Nu (
Eugen Ionescu ) , Pe culmile disperării ( Emil Cioran ) ,Memnon (
Horia Stamatu ) ş.a. ;filozof consacrat prin traduceri şi operă
originală -Jurnal Filosofic ( 1934 ),Concepte deschise în istoria
filozofiei .Descartes, Leibnitz şi Kant (1937 ),De caelo.Încercare în
jurul cunoaşterii şi individului ( 1937 ) ,Schiţă pentru istoria lui Cum e
cu putinţă ceva nou (1940 ,teza de doctorat ); bursier al statului
francez (1938-'39 )cu studii de specialitate în Gemania (referent
pentru filozofie la Institutul Româno -German din Berlin ).
Împreună cu C.Floru şi Mircea Vulcănescu, a editat o parte din
cursurile lui Nae Ionescu şi anuarul Isvoare de Filozofie (1942-'43
).Publicist de elită la Convorbiri literare, Revista Fundaţiilor Regale,
Gând Românesc, Universul literar ,ş.a.
La fel ca alţi prieteni de generaţie,cu simpatii faţă de mişcarea
legionară .
După 23 aug.1944, în diversele sale ipostaze de atitudine - politice,
sociale,ideologice, culturale - a intrat în vizorul Securităţii .Între 19491958,cu domiciliu obligatoriu la Câmpulung Argeş ("lotul moşierilor
munteni " ); pe 11 dec.1958, arestat la Câmpulung , supus unor
anchete care au durat doi ani. În noaptea de 25 / 26 dec.'58 a fost
arestat şi Dinu Pillat ,anchetatorii hotărând să constituie "lotul
Noica-Pillat " .
Sentinţa nr.24 /1 mart.1960 a Tribunalului Militar al reg.a II-a
Militară ( Colegiul de fond ) ,Dosar nr. 201 / 1960 , trimis în judecată
pentru <crima de uneltire contra ordinei sociale p.p.de art. 209
pct.2, lit.a C.P. comb.cu alin.penultim al aceluiaşi articol .>
Condamnat la 25 ani muncă silnică şi confiscarea averii
pentru "relaţii cu străinii " şi organizarea unor "întruniri cu caracter

duşmănos".
Eliberat pe 8 aug.1964 ( Decretul 411 -graţieri ) , a lucrat ca
cercetător la Centrul de Logică al Academiei RSR ( 1964-1975 ) ; a
făcut "o înţelegere discretă cu PCR, angajându-se să nu critice
regimul şi obţinând, în schimb, dreptul de a crea o şcoală de
filozofie proprie, pe care a creat-o în Păltiniş -Sibiu , contribuind la
formarea unor tineri -Liiceanu, Pleşu, Sorin Vieru, Victor Ieronim
Stoichiţă ş.a ); a scris şi publicat cărţi de idei -nemarxiste! - de o
valoare excepţională , compatibile ( parţial ) cu naţionalismul profesat
de Ceauşescu: Douăzecişi şapte de trepte ale realului ( 1968 ),
Rostirea filozofică românească ( 1970 ) , Spiritul românesc în
cumpăna vremii. Şase maladii ale spiritului contemporan ( 1978 ) etc
etc.
A murit pe 4 dec.1987 , fiind înmormântat la Schitu Păltiniş.
------------------------------------------------------* De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Rafail Noica
Rafail Noica (n. Răzvan Noica, 1942) este un fost ieromonah ortodox la
Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Maldon,Essex, Anglia, iar din
1993 sihastru la schitul Lăzeşti, Munţii Apuseni. Este fiul
filosofului Constantin Noica şi al lui Wendy Muston, o britanică.
S-a întors în România în 1993 pentru o scurtă vizită şi s-a stabilit în
acelaşi an într-o sihăstrie izolată din Munţii Apuseni.
------------------------------------------------[ pasaj-pretext dat la Tabloul cu securiştii ]:
Alex.Ştefănescu : Interogatoriile , impresionează prin substratul de
teroare emanat de întrebări şi ilustrează o dramă a necomunicării
."Învinuitul" nu-şi scrie răspunsurile cu mâna lui ;"oficiul" acesta îl
face anchetatorul ,care îi reformulează în mod tendenţios
declaraţiile , iar la sfârşit îl obligă să le semneze .
"Este vorba de două limbaje , fără nimic comun între ele : limbajul
intelectualului, subtil, nuanţat, tinzând spre obiectivare, şi limbajul
brutei, standardizat şi tendenţios . Afirmaţiile scriitorului sunt traduse
în acest din urmă limbaj, plin de adjective stigmatizante .Nu există
pângărire mai mare în plan cultural decât trecerea unor fraze
concepute de un scriitor ,prin gândirea rudimentară şi
deformatoare a unui anchetator comunist . "
[Amintiri -convorbire cu doamna Simina Mezincescu , 2 iunie 1996.]
<...cât timp am fost anchetată , am fost deţinută la Malmaison. Am

stat după aceea în celulă cu fete care fuseseră la Piteşti în vremea
anchetării lui Noica .[....] Mi-au spus :Auzeam urletele lui Noica în
timp ce era bătut .Astea erau metodele.[...] >
a.)/LD extrage: Procese verbale de interogatoriu ( 12, 13 dec.1958
) primele luate lui Constantin Noica de Mincu, Gheorghe (lct.mj.
anchetator din MAI - Securitate - U.M.0336 -Piteşti )
Într-un formular tip , se consemna: la originea socială - moşier ;
activitate politică până în 1947 - nu a desfăşurat ,nu a primit
decoraţii,distincţii şi premii guvernamentale;în armată -reformat
medical din anul 1940 ;nu a fost prizonier ; nu a fost judecat ;prima
soţie- Wendy Muston, împreună cu cei doi copii ,Răzvan şi Dina, se
găsesc în Anglia, la Londra
Întrebare: <Ancheta îţi cere să arăţi ce legături ai dumneata cu
străinătatea, cine sînt aceste persoane şi în ce constau legăturile
cu ele ? >
Răspuns: legăturile mele cu străinătatea sunt următoarele :EMIL
CIORAN , originar din Răşinari , fiu de preot, simpatizant legionar ,
în prezent se află în Franţa .Acolo se ocupă cu diferite scrieri
duşmănoase la adresa regimului.Cu acesta port corespondenţă
legal, iar în 1956, prin MARIETA SADOVA [...] am primit ilegal din
partea lui Cioran o carte intitulată "Ispita de a exista " [...] Am mai
purtat corespondenţă cu MIRCEA ELIADE şi MIHAI NICULESCU
[...] În străinătate cunosc pe fugarul IERUNCA VIRGIL , de la care
am avut ştiri de la CIORAN EMIL , care mi-a comunicat că acesta
vrea să-mi publice lucrarea mea "Povestiri despre Hegel " [...] >
-Întrebare : <La percheziţia domiciliară au fost găsite un număr de
10 file bătute la maşină ,intitulate ."Răspuns al unui prieten
îndepărtat" .Explicaţi ce este cu acel material ? >
-Răspuns: <Acest răspuns este compus de mine ca răspuns la
scrisoarea fugarului CIORAN EMIL , aflat în Franţa , pe care a
republicat-o la Paris în august 1957 [...]conţinutul scrisorii este
ostil faţă de regimul democrat din RPR .>
Întrebare:<Cine mai cunoaşte de conţinutul acestei scrisori ? >
Răspuns: <...în primul rând soţia mea NOICA MARIANA ,care a
bătut-o la maşină.În oraşul Câmpulung-Muscel am discutat despre
conţinutul acestei scrisori cu următoarele persoane : Iacob Noica,
moşier expropriat, Radu Roseti, inginer, Scarlat Roseti, inginer,
Dinu Sighireanu, moşier expropriat , Victor Muler, fost negustor,
Alecu Paleologu care în prezent domiciliază la Bucureşti [ ...]Nicu
Steinhardt [...] Mihai Neculcea, [...] Anca Ionescu [ ..]ş.a, ş.a >
Întrebare: < Dacă scrisoarea aceasta a fost trimisă în străinătate şi

pe ce cale ? >
Răspuns:<Această scrisoare am trimis-o în Franţa în două
exemplare , dintre care unul în limba franceză lui PARLIER
MARIANA , care la rândul ei a dat-o social-democratului francez
ANDRÉ FILIPLU ,iar al doilea exemplar a fost trimis fugarului EMIL
CIORAN (scris în limba română ) pentru a o publica în " Nouvelle
Revue Francaise . >
Întrebare:<...ai declarat că prin numita MARIETA SADOVA ,ai primit
de la fugarul CIORAN EMIL cartea " Ispita de a exista" .Declară ce
alte materiale şi obiecte ai mai primit din Franţa , de la cine anume şi
prin ce persoane ? >
Răspuns: <Odată cu cartea "Ispita de a exista" trimisă de fugarul
EMIL CIORAN special pentru mine, Marieta Sadova a mai adus şi de
la alţi fugari români cărţi cu caracter duşmănos regimului.
Concret , eu cunosc că de la fugarul MIRCEA ELIADE a adus în
ţară cartea " Pădurea interzisă" [...] mi-a împrumutat-o şi mie pentru
a o citi [...] eu am dat-o apoi spre citire următoarelor persoane:
Noica Mariana [...] Nicolae Steinhardt [...] dr.Al George Sergiu [ ...]
Am mai primit de la Paris , de la ŞTEFAN LUPAŞCU , plecat de
multă vreme , prin DEMOSTENE BOTEZ [...] două cărţi de logică
burgheză [...]în iunie 1957 , am primit de la MARIANA PARLIER
,prin prof. Mihai Neculce stofă pentru un costum de haine , mai multe
cărţi , una de filozofie antimarxistă şi două broşuri de artă [...] Am
primit de asemeni prin dr.Pavel Ion [...] un număr de 5 broşuri
filozofice idealiste [...] în luna iulie 1958 , am primit prin Mariana
Parlier o scrisoare de la fugarul MIRCEA ELIADE , aflat în SUA.
[....]
Paralel cu primirea de materiale cu caracter duşmănos primit pe căi
ilegale, eu am trimis, tot pe căi ilegale , o serie de materiale de
acelaşi gen [...] În mai 1948, am trimis un material intitulat
" Istorie şi istoricităţi" ,prin SINGEVIN CARLES [ prof. la Institutul
francez ] , cu scopul de a fi publicat într-o revistă franceză .Cel care
trebuia să primească materialul era francezul SARTRE PAUL [...] În
anul 1956 , am trimis prin Mariana Parlier o parte din povestirile
despre Hegel cu scopul de a ajunge la fugarii români EMIL
CiIORAN şi MIRCEA ELIADE , care urmau să-l ducă la prof.
francez HENRI GOULIER [...] În anul 1957, am primit o invitaţie din
partea editurii "Plon" de a trimite o lucrare despre Hegel. În 1957,
am lăsat numitei IONESCU ANCA din Bucureşti ,o parte din
povestirile mele din Hegel, în limba franceză , pentru a fi trimise în
Franţa [...] deoarece eu aveam domiciliu obligatoriu şi nu puteam
apare la poşta centrală , iar din oraşul C.Lung -Muşcel nu puteam
trimite acest material . >

b.) LD.:extrage: Procesul verbal întocmit de Micutelu, Constantin
(lt.mj. , anchetator penal de securitate la MAI, U.M 0336 -Piteşti )
...la 1 dec.1958 ,a întocmit Odonanţa de pornire a procesului
penal contra lui Constantin Noica şi grupul din lot, pentru
infracţiunea de "uneltire contra ordinii sociale" p.p.de art.209,
pct.1 Cod Penal : <Având în vedere materialele de urmărire penală ,
din care rezultă că NOICA CONSTANTIN , întreţinînd legături cu
legionarii ; CIORAN EMIL, ELIADE MIRCEA şi alţii , a primit de la
aceştia materiale cu conţinut ostil la adresa regimului democratpopular din RPR cărora le-a făcut o intensă propagandă în rândul
prietenilor şi cunoscuţilor săi din Câmpulung şi Bucureşti cu ocazia
unor întâlniri organizate în secret la locuinţa acestuia.
Sus-numitul , a scris lucrări cu conţinut duşmănos la adresa
regimului pe care le-a dat spre citire prietenilor şi cunoştinţelor sale
[...] şi pe care apoi, pe căi ilegale, le-a trimis spre publicare
legionarilor fugiţi în Franţa . >
...pe 15 dec.'58, a continuat interogarea lui Constantin Noica.
(începută de Mincu Gheorghe ). Faţă de primul anchetator,
consemnează la rubrica "apartenenţă politică" - "simpatizant
legionar în perioada 1938-'40 ; la "origine socială" , consemnează
faptul că părinţii lui Noica au posedat 300 ha pământ, care a fost
expropriat.
Pentru a nu repeta întrebări şi răspunsuri identice, ne îngăduim să
extragem doar câteva pasaje:
Întrebare: <Arată d-ta activitatea profesională şi politică pe care ai
desfăşurat-o înainte şi după 23 august 1944 .>
Răspuns : < [...] în urma asasinării numitului CORNELIU
CODREANU [nov.1938 ] , mi-am afirmat simpatia faţă de
organizaţia legionară şi hotărârea de a-i sprijini în activitatea lor
până la venirea la putere .[....]Sprijinul pe care am înţeles să-l dau
organizaţiei legionare a constat în publicarea unei reviste într-un
număr unic , redactată numai de mine şi intitulată "Ad- Sum prezent", în conţinutul căreia arătam faptul că înţeleg să accept
timpul şi în particular şi pentru poporul român unele idei legionare
[...]
În luna mai 1941 , înainte de a pleca din Berlin , am primit vizita
fostului meu coleg de facultate ,legionarul Cristu Axente, fugit din
ţară .Ieşind împreună, l-am condus la sediul grupului de legionari
fugiţi [...] i-am spus lui Horia Sima , că plec în ţară.[...] Am folosit
acest prilej şi am spus lui Horia Sima că nu mai sunt solidar cu
organizaţia legionară,şi că mă întorc în ţară spre a-mi continua
activitatea culturală .[....] Întors în ţară, cu domiciliul permanent la
Sinaia şi temporar în Bucureşti , am luat legătura cu prietenii [...]

în luna iunie 1944 ,am fost trimis la lagărul de prizonieri
americani din Timiş .La acest lagăr, cunoscând limba engleză , am
fost folosit ca interpret până la 25 august 1944 [...]
De la centrul Bucureşti, am fost repartizat în luna septembrie 1944,
la lagărul de prizonieri german de la Craiova ,tot ca interpret,
cunoscând şi limba germană , unde am stat până în luna noiembrie
sau decembrie 1944.[...]
Între timp [ 1945 ] ,tatăl meu a fost expropriat , şi cele 50 ha
pământ trecute în acte , mi-au fost date mie în proprietate .Întrucât
tata era suferind, m-am mutat cu domiciliu în com.Beiu-Vlaşca ,
pentru a mă ocupa de pământul rămas părinţilor mei şi al meu . [...]
după ce tata şi sora au decedat , m-am stabilit cu domiciliul la
Bucureşti , în locuinţa sorei mele ,decedată. >
Pe 29 decembrie 1958, un nou interogatoriu :
Întrebare :<Vi s-a prezentat ordonanţa de punere sub învinuire din
care rezultă activitatea pe care ai desfăşurat-o până la data arestării
Ce ai de spus în legătură cu învinuirile care ţi se aduc ? >
Răspuns: <Am luat cunoştinţă de învinuirile care mi se aduc şi în
legătură cu aceasta , declar următoarele [...] >
c) LD:extrage :Proces -verbal de interogatoriu ( 12 august 1959 )
luat de Onea Mircea - anchetator penal de Securitate - la Bucureşti
Întrebare:<Din materialul de care dispune [ LD sic ! ] organele de
anchetă ,rezultă că prin scrierea acestei lucrări ["Povestiri despre
Hegel"] şi difuzarea ei în rândul unor persoane precum şi în
străinătate ai urmărit un scop bine definit şi pe care ai ocolit să-l
declari mai sus .
Ţi se cere să declari tocmai acest lucru .>
Răspuns: <...am arătat această intenţie a mea şi altor persoane din
cercul meu de prieteni .Aceştia cunoscând intenţiile mele şi faptul că
am vederi antimarxiste şi că prin însăşi concepţia mea idealistă,
sînt împotriva marxismului , deci un adversar al acestei ştiinţe,
am înţeles că prin efectuarea acestei scrieri , cu interpretarea
idealistă a filozofiei hegeliste, multiplicarea şi difuzarea ei , urmăresc
de fapt să atac ştiinţa materialistă marxistă. >
Întrebare :<Ce s-au făcut cele 7 exemplare scrise în limba română
şi pe care aşa cum declari mai sus ,le-ai dat unor "prieteni" ai dtale
?>
Răspuns:<Exemplarele sus-amintite [...] au rămas asupra
persoanelor cărora le dădusem [...]
Cel de al şaptelea exemplar l-am trimis prin RĂDULESCU MIHAI la
E.S.P.L.A [...] în februarie 1958 ,când am fost la Bucureşti [...] am
vizitat şi pe ŞORA MIHAI de la E.S.P.L.A şi întrebându-l ce este cu

lucrarea ,mi-a spus că aceasta a fost bătută la maşină în 6 exemplare
>
-------------------------------------* LD:Extrage:* Zilber ,Herbert (profesor universitar, condamnat la
25 ani muncă silnică în procesul Pătrăşcanu ) . Declaraţia de martor
dată pe 29 sept.'59 lui Onea Mircea în procesul "Noica-Pillat ":
< Pe CONSTANTIN NOICA l-am cunoscut în toamna anului 1933
(sub numele de DINU NOICA ) în cadrul asociaţiei "Criterion " [...]
După omorârea celor 13 legionari în frunte cu CODREANU şi
POLIHRONIADE , mi-a spus că din această cauză se va apropia de
legionari.
În sept.1940, a fost numit director al oficiosului legionar "Buna
Vestire" . În această calitate a scris aproape zilnic articole de fond.
Din câte am auzit, aceste articole nu au fost pe placul şefilor
legionari şi în decembrie 1940 şi-a încetat activitatea plecând la
Berlin pentru a studia pe Aristot. În timpul guvernării legionare, l-a
ascuns pe Mihail Ralea sau l-a ajutat să scape de urmărirea poliţiei
legionare.Tot atunci am făcut apel la dânsul să mă ajute şi pe
mine fiindcă poliţia legionară mă căuta .Mi-a răspuns că e gata să
mă ascundă [...]
După 23 august 1944, l-am chemat la mine şi i-am spus să plece
pentru câtva timp la Sinaia , până când se vor linişti apele şi m-am
oferit să-l ajut dacă ar avea neplăceri.[...]
După excluderea mea din partid [PCR ] l-am întâlnit pe
stradă.Crezând că aceasta se datora relaţiilor mele cu
VULCĂNESCU, NOICA şi alţi oameni de dreapta ,mi-a spus că este
frumos din partea mea să fi păstrat relaţiile de prietenie .I-am replicat
că este o eroare şi că motivul excluderii mele era altul.[....] Ţin să
spun că dacă Noica era legionar iar eu eram comunist, relaţiile
noastre erau prietenoase. >
** LD:extrage :** Paul Dimitriu (av.,fost redactor la "Liberalul" ,
condamnat la 16 ani muncă silnică pentru activitate PNL ). Declaraţia
de martor - obţinută cine ştie cum sau pur şi simplu redactată de
anchetator şi oferită pentru semnătură chinuitului deţinut - dată pe 29
oct.1959 ,lui Onea Mircea în procesul "Noica-Pillat ": <L-am
cunoscut pe NOICA CONSTANTIN în cursul anului 1941 , când eu
mă aflam în vacanţă împreună cu Dan Lăzărescu, la Sinaia.[...]
Începând de la această dată nu l-am mai văzut până în cursul
anului 1956. [...] Nu cunosc ce politică a făcut dar ştiu că făcea parte
din cercul lui NAE IONESCU şi a altor leginari >; <...în toamna lui
1956, am primit un telefon de la Stresliker Beatrice [...] că Noica
Constantin a venit la Bucureşti şi că mă invită la domiciliul ei ,unde îl
pot întâlni.[...] l-am găsit acolo pe Noica Constantin, precum şi pe

Paleologu Alexandru şi Steinhard Nicolae.[...] Noica a început să ne
vorbească de noile cărţi apărute în occident , între care subliniind
cele scrise de fugarii români din Paris ,CIORAN EMIL şi ELIADE
MIRCEA .[...] s-a mai discutat faptul că fugarul romîn din occident,
EUGEN IONESCU , a scris în occident o serie de piese de teatru
,care "s-ar bucura de un mare succes."> ; <Noica Constantin afirma
în mod duşmănos că tinerii filozofi progresişti , educaţi în regimul
democrat-popular din RPR , ar fi "slab pregătiţi" şi că scriu lucrări
de "proastă" calitate .De fapt, Noica Constantin calomnia aceşti
tineri întrucât făceau lucrări cu conţinut progresist şi duceau o
activitate creatoare , având la bază ideologia materialistă şi nu o
ideologie idealistă, reacţionară , propagată de Noica Constantin.
>
----------------------------------------------------------d.) LD:Extrage: Proces verbal de interogatoriu (18 dec.1959 ) luat
de Onea Mircea lui Constantin Noica . Întrebare: <Ţi se prezintă
ordonanţa de punere sub învinuire din 10 decembrie 1959, prin
care eşti învinuit de faptul că după 23 august 1944, reluându-ţi
legăturile cu o serie de legionari din ţară, în mod organizat, vă
întruneaţi la domiciliul unor persoane unde aţi atras şi alte elemente
ostile regimului democrat popular din RPR .În cadrul acestor
întruniri erau difuzate scrisorile
d-tale contrarevoluţionare ,precum şi cele ale fugarilor legionari
CIORAN EMIL şi ELIADE MIRCEA [...] şi se făceau discuţii şi
comentarii duşmănoase[...] căutând să "popularizezi"
fugarii legionari din occident şi scrierile lor duşmănoase.[...]
Tot în scopul de a face propagandă împotriva RPR şi a submina
ideologic regimul democrat popular din RPR, ai transmis fugarilor
din occident scrierile d-tale duşmănoase pentru a fi publicate de
către aceştia . [...] Prin aceste fapte făcându-te vinovat de
săvârşirea infracţiunii p.p. de art.209 pct.2 lit.a şi b. al.2 din C.P.al
RPR şi nu de infracţiunea pentru care ai fost pus sub învinuire prin
ordonanţa din 10 decembrie 1958.
Te recunoşti vinovat de săvârşirea faptelor expuse în ordonanţa
de punere sub învinuire ce-ţi este prezentată ? >
Răspuns: <Recunosc învinuirile ce-mi sunt aduse în ordonanţa de
punere sub învinuire ce-mi este prezentată şi anume [LD :repetă
episoadele din 1938, 1940, legate de mişcarea legionară ;
momentul 1949 cu exproprierea şi fixarea domiciliului obligatoriu
la Câmpulung ; repetă diversele episoade legate de rudele "Noica"
(Radu, Andrei, Iovanache, Vlad ) , de prietenii "moşieri munteni" (
Ion Lambrino, Scarlat Rosetti, Dinu Sighireanu, Radu Rosetti ),de
prietenii "ascunşi" ( Alexandru Paleologu )sau în trecere prin

Câmpulung ( Dinu Pillat, Enescu Constantin , Rădulescu Mihai ) ;
repetă ( explicând ) legăturile avute cu prietenii din Occident
( Cioran, Eliade, editura "Plon" ş.a )şi faptul că a difuzat lucrările lor
în cercurile de prieteni .] Aşa cum am declarat anterior, tot în acest
interval de timp mi-am reluat legăturile şi cu fugarii legionari
ELIADE MIRCEA şi CIORAN EMIL .Această legătură am realizat-o
în cursul anului 1956 şi am păstrat-o până în momentul arestării mele
.De la aceştia am primit mai multe scrieri duşmănoase pe care
apoi le-am difuzat în rândul grupului nostru şi apoi au fost organizate
întruniri făcând discuţii pe marginea lor .[ LD: enumeră o serie de
lucrări -Ispita de a exista, Pădurea interzisă, Mituri şi Simboluri,
Mitul Eternei Reîntoarceri, Istoria Religiilor , Scrisoare către un
prieten din depărtare - menţionând cui le-a dat spre citire şi cu cine
a discutat despre ele.]
În luna decembrie 1958, a intervenit arestarea mea şi astfel că
activitatea mea a fost întreruptă .Acestea sunt faptele pe care leam făcut şi le recunosc.
Nu recunosc învinuirea care mi se aduce în Ordonanţă că aşi fi
fost înscris în organizaţia legionară şi că după anul 1944 am
continuat să desfăşor activitate legionară.[...]
Eu am luat legătura cu o serie de legionari [...] aflaţi în ţară [...] sau
fugiţi în occident , dar nu cu scopul de a desfăşura activitate
legionară , ci în cadrul activităţii pe care am declarat-o în timpul
anchetei şi în prezent. De asemeni nu recunosc că banii ce au fost
colectaţi pentru subsemnatul ar fi constituit un ajutor legionar [...]
>.
[LD: la sfârşitul acestui interogatoriu, anchetatorul i-a cerut lui Noica
să recunoască, succesiv, "corpurile delicte " .Aş dori ca mai ales
tânăra generaţie să realizeze pentru ce şi care erau probele pe
baza cărora un filozof a fost condamnat la 25 ani muncă silnică ]
Întrebare <Ţi se prezintă un număr de 7 fotocopii .Ce reprezintă
acestea ? >
Răspuns: <...reprezintă unele articole pe care eu le-am scris în ziarul
legionar " Buna Vestire " [...] Această fotocopie reprezintă scrierea
fugarului Cioran Emil "Scrisoare către un prieten de departe " [
....] este scrierea fugarului Cioran Emil "La tentation d'exister" ,în
româneşte "Ispita de a Exista " [...] este revista pe care eu am
întocmit-o în august 1940 [...] "Adsum " . >
e)/ LD:extrage: Interogatoriu luat lui Constantin Noica (18 dec.1959
):
Întrebare: <Ţi se prezintă ordonanţa de punere sub învinuire din
10 decembrie 1959, prin care eşti învinuit de faptul că după 23
august 1944, reluându-ţi legăturile cu o serie de legionari din ţară, în

mod organizat, vă întruneaţi la domiciliul unor persoane unde aţi
atras şi alte elemente ostile regimului democrat popular din RPR .În
cadrul acestor întruniri erau difuzate scrisorile d-tale
contrarevoluţionare , precum şi cele ale fugarilor legionari
CIORAN EMIL şi ELIADE MIRCEA [...] şi se făceau discuţii şi
comentarii duşmănoase[...] căutând să "popularizezi"
fugarii legionari din occident şi scrierile lor duşmănoase.[...]
Tot în scopul de a face propagandă împotriva RPR şi a submina
ideologic regimul democrat popular din RPR, ai transmis fugarilor
din occident scrierile d-tale duşmănoase pentru a fi publicate de
către aceştia . [...] Prin aceste fapte făcându-te vinovat de
săvârşirea infracţiunii p.p. de art.209 pct.2 lit.a şi b. al.2 din C.P.al
RPR şi nu de infracţiunea pentru care ai fost pus sub învinuire prin
ordonanţa din 10 decembrie 1958.
Te recunoşti vinovat de săvârşirea faptelor expuse în ordonanţa
de punere sub învinuire ce-ţi este prezentată ? >
--------------------------------------------------f.) LD:extrage:
În CONCLUZIILE DE ÎNVINUIRE cu care a înaintat spre judecare
Tribunalului Militar al R.II -Bucureşti dosarul nr. 1523 / 1959
,cpt.Onea Mircea ( anchetator penal de securitate, în calitate
de procuror militar ) reţinea :
< Din anul 1955, activitatea instigatoare , legionară a lui PILLAT
CONSTANTIN şi a complicilor săi se împleteşte cu activitatea
contrarevoluţionară a lui NOICA CONSTANTIN şi complicilor săi.
Călăuziţi de aceleaşi concepţii duşmănoase împotriva puterii
populare , legionarul NOICA CONSTANTIN , moşier expropriat,cu
domiciliu obligatoriu,organizează întruniri clandestine , cu care
ocazie se dedau la calomnii şi instigări împotriva regimului
democrat popular şi fac lecturi asupra unor scrieri cu caracter
contrarevoluţionar ale lui Noica Constantin. Acesta ,în perioada
anilor 1952-1955, a scris o lucrare intitulată "Anti Goethe" , iar în
anii următori o altă lucrare " Povestiri din Hegel" .În ambele scrieri
se inspiră din filozofia fascistă a lui Nae Ionescu ,cunoscut ideolog
legionar.[...] În scopul de a intra în posesia revistei "Nouvelle Revue
Franc,aise" ce se află în "Fondul Special" al Bibliotecii RPR ,Noica
C.recurge la ajutorul lui DUMITRIU PAUL , funcţionar la Biblioteca
Academiei ( în prezent condamnat ) care a sustras-o şi apoi a
multiplicat articolul lui CIORAN EMIL[ "Scrisoare către un prieten
de departe " ] ,pe care l-a răspândit în rândurile complicilor săi [...]
NOICA CONSTANTIN a redactat pe baza acestuia o scrisoare
instigatoare şi calomniatoare la adresa regimului , pe care a
intitulat-o

"Răspuns unui prieten îndepărtat" [...]a fost transmis trădătorului
de patrie Cioran Emil ,pentru a fi publicat şi folosit în felul acesta
în defăimarea regimului nostru. >
g. ) În interogatoriul luat în proces ( 25 febr. 1960 ) de preşed.col
Dimtriu D.Adrian,
NOICA face o serie de precizări importante :
- " Povestiri despre Hegel" ?: <eu nu am înţeles de a fi o lucrare
duşmănoasă >
- <Am pus la dispoziţia organelor de anchetă cele 12 scrisori ale lui
Ciroan primite dealungul a doi ani din Franţa.Aceste scrieri [...] nu
aveau caracter duşmănos faţă de regimul din RPR. >
-<Eu socotesc însă că răspunsul meu este o invitaţie pentru cei din
străinătate să se întoarcă în ţară.>; <Caracterul politic apărea
incidental în discuţiile noastre .[...] întruniri nu erau ,ci un fel de
reuniuni , dar nu în mod organizat ...>
-<...spunem că anumite puteri creatoare sînt îngrădite şi mă
refeream la mine, la Pillat şi la alţii care nu puteau publica lucrările
>
-< Eu sînt negustor de idei şi pentru că în ţară nu mi se publicau
lucrările am căutat să le trimit în străinătate .>
- < Primele declaraţii de la anchetă nu le recunosc , nu le menţin,
iar în ce priveşte declaraţiile ulterioare ,recunosc faptele mele , dar
nu recunosc termenele de duşmănos, ilegal şi interzis ,
consemnate în aceste declaraţii. >
-<După părerea mea cărţile lui Cioran şi Eliade ca şi scrisorile lui
Ciorannu nu au conţinut duşmănos faţă de regim.>
h.) . În "apărarea" sa, av. George Dumitrescu spunea că Noica
este <figura principală din proces > ;că el <are o activitate
infracţională > atât la C.Lung cât şi la Bucureşti ; ,că toate faptele
imputate <sunt stabilite şi recunoscute >şi că < la interogator cu
ocazia recunoaşterii acestor fapte a arătat că din punctul de vedere
al conştiinţei lui, atitudinea lui lăuntrică ,poate fi socotită
împotriva regimului , încât din punct de vedere sufletesc
inculpatul se consideră vinovat. >A mai arătat că <În ce priveşte
încadrarea juridică este just făcută încît nici sub acest aspect nu
se poate face discuţiuni .> că <...inculpatul şi-a asumat
răspunderea în ce priveşte lucrările cu caracter interzis >
Cel mai "grav" era faptul că <În ce priveşte persoana lui Noica C-tin
el nu poate primi situaţia unei devieri de natură ideologică ,
pentru că el a declarat că lucrările au fost scrise de pe poziţii
idealiste şi şi-a asumat punctul său de vedere care este împotriva
concepţiei marxiste ce stă la baza regimului democrtat din RPR.
El a avut şi are o poziţie fermă păstrându-şi apartenenţa la

această concepţie , regretând numai faptul că a antrenat pe alţii
care suferă din cauza lui.>
i.) Ultimul cuvânt al lui Noica : <Recunosc vinovăţia mea şi
urmează să mi se aplice prevederile codului penal ,însă ţin să arăt că
recunosc şi o altă vinovăţie aceea de a fi antrenat în aventura
mea pe alţi oameni şi ca urmare urmează să mi se aplice
pedeapsă şi pentru acest fapt. Nu cer circumstanţe atenuante şi
nu voi face recurs pentru faptele mele sînt restabilite şi recunoscute
, iar sentinţa tribunalului o recunosc dreaptă ,indiferent de
sancţiunea ce mi se va da .>*
[ * Din confesiunea d-nei Mezincescu ,în 1996: - a fost adus Dinu
Noica.Îi puseseseră ochelari negri şi era într-un hal de slăbiciune
extraordinar ,în aşa hal încât cel care îl aducea trebuia să-l ţină de
cot ca să stea în picioare ; se clătina.[...] l-au bătut în zona
rinichiului şi pe tot spatele....[...] -Procesul a durat 3 zile cu uşile
închise , nici vorbă de şedinţă publică cum este consemnat la
dosar .[...] Dinu Noica a spus :Sunt vinovat ,dar nu faţă de
dumneavoastră ci faţă de cei din boxă.(în acel moment au sărit
soldaţii să-l oprească , a fost o învălmăşeală )şi justiţia va veni de
sus şi nu de la dumneavoastră .Nu l-au lăsat să vorbească , l-au
îmbrâncit ,a fost brutal întrerupt .]
j.) Sentinţa nr.24 /1 mart.1960 a Tribunalului Militar al reg.a II-a
Militară ( Colegiul de fond ) ,Dosar nr. 201 / 1960 .
ÎN FAPT :<Inculpatul Noica Constantin, fost moşier , ideolog
legionar [...] a făcut apologia legionarismului , a glorificat
căpeteniile legionare şi actele lor de teroare şi cruzime [...] fiind
expropriat de moşia sa pe care a exploatat ţărănimea
muncitoare, i s-a fixat în anul 1949 domiciliu obligatoriu în C.Lung
Muscel .[...] a grupat în jurul său mai mulţi foşti moşieri [...] cu
care a dus o activitate susţinută de uneltire împotriva ordinei
sociale existente în RPR [...]
[cu Paleologu ] ambii au stabilit , de comun acord, să scrie teoriile
lor contrarevoluţionare şi pe care apoi să le difuzeze [...]a scris
"Povestiri din Hegel" lucrare care are un conţinut fascist şi prin
care încearcă să reabiliteze ideologia şi practica fascismului [...]
îndeamnă cititorii la acţiuni subversive [...] în cursul anului 1956 şi-a
reluat legăturile legionare cu fugarii din occident Cioran Emil şi
Mircea Eliade [...] a organizat întruniri clandestine [...]ducea o
acţiune de defăimare a literaturii realist-socialiste şi a libertăţilor
democratice din RPR . [...]
Tribunalul înlăturând toate susţinerile inculpatului prin care a
căutat să dea o altă nuanţă scrierilor şi discuţiilor sale , în sensul
că n-ar avea un caracter duşmănos [...]reţine ca dovedit în sarcina

inculpatului Noica C-tin faptele pentru care a fost trimis în
judecată.* >
------------------------------------*În sentinţă au fost enumerate şi materialele "corp delict" de la dosar :
scrierile "Anti Goethe", "Povestiri din Hegel" , " Răspunsul
inculpatului Noica Constantin ".-toate cu conţinut
"contrarevoluţionar"
-----------------------------------TRIBUNALUL,în numele poporului, HOTĂRĂŞTE :
<1/ Făcând aplicaţiunea art. 209 pct.2 lit.a C.P , cu aliniatul penultim
al aceluiaşi articol , art.25 pct.6 C.P.cu unanimitate de voturi
condamnă pe NOICA CONSTANTIN la 25 (douăzecişicinci)
ani muncă silnică şi 10 (zece) ani degradare civică şi se confiscă
întreaga avere personală pentru crima de uneltire contra ordinei
sociale >
k). Filozoful Lavric la TVR-Cultural , 26 iun.2009.
Noica? ahoret ,anahoret laic .Om sortit inacţiunii , un schimnic
laic ( spre deosebire de fiul său, Rafael Noica, care a devenit un
schimnic religios )
Aforezie = act voluţional , refuzul de a face ceva .Boală a sec.
XX.Patologie clasică românească . Totală pasivitate .Boicotarea
istoriei.Cărţile lui aşa trebuie înţelese .
Holomer = omul înăuntrul lui , interiorizare. Socrate, Isus - au fost
"holomeri" .
Ahoretul Noica a trăit tot timpul cu bucuria înfrângerii.; 6 ani de
închisoare i-a trăit cu bucuria jertfei, a căderii.
------------------------------------ Dora Mezdrea , Noica în arhivele Securităţii , Edit. Humanitas ,
2009
( Cu două „texte intoductive” de Gabriel Liiceanu şi Andrei Pleşu )
O.
-Ogrin ,Gheorghe
[LD: Nu este singurul "caz" S-a procedat astfel în majoritatea
prizonierilor repatriaţi. Se pot invoca diverse circumstanţe - războiul,
inamicii "fascişti" ,abuzurile staliniste ş.a. ş.a .Rămân întrebări grave
la care trebuie să se răspundă : care a fost substratul real al
acestor "amnistii hruscioviene " ? de ce a fost închis , fără
proces, în România, după repatriere ? Ce valoare juridică a avut
"graţierea" din 1964,pentru deţinuţii închişi fără condamnare ?]

Scriitor tânăr, n.în 1916, în com.Vrani -Caraş Severin.Aflat în în
Germania din 1942, a fost arestat în 1948 de sovietici , în Austria
;dus în URSS şi condamnat la 25 ani închisoare .
Amnistiat şi repatriat de justiţia sovietică în 1955 ( graţierile date de
Hrusciov, după condamnarea abuzurilor justiţiei staliniste ) a fost dus
direct... la penitenciarul Gherla .
"Eliberat" în 1964 ( la aproape 50 de ani ! ), după 16 ani detenţie,
cu Decretul 411 -graţieri.
-Omescu,Ion
[LD: studentul din 1949,a devenit actor, regizor, poet, dramaturg şi
traducător.Între cele două arestări, a tradus mai multe piese care sau jucat la teatrele din Iaşi şi Ploieşti.
După stabilirea în Franţa ( 1972 ) şi-a luat doctoratul în studii
engleze la Universitatea din Paris şi a primit premiul Academiei
Franceze pentru volumele dedicate lui Shakespeare .
Până în 1989, cărţile sale au fost interzise în România . După '89,.
a revenit de mai multe ori în România .A murit la 14 aug.2000 , la
Paris.]
Student la Conservatorul de Artă Dramatică - Bucureşti , n.în 1925,
în Arad.
În 1949,a încercat să fugă din ţară prin graniţa cu Ungaria,
împreună cu Mircea Şeptilici şi Mircea Marosin.Prins şi arestat de
sovietici ;condamnat la 6 ani închisoare ( 1950 ); ajuns în lagărul
de muncă forţată de la Poarta Albă .
Rearestat în 1958,în casa unui prieten , pentru un manuscris găsit
la percheziţie asupra sa, în care evoca condiţiile lagărelor de la Canal
; condamnat la 8 ani muncă silnică de Tribunalul Militar -Bucureşti
;detenţia în lagărele din bălţile Dunării ( Salcia, Balta Brăilei,
Stoeneşti ) .
"Eliberat" în 1964,cu Decretul 411 -graţieri . În 1972, a reuşit să
plece în Franţa.
- Ottulescu,Emil
Avocat renumit (în Baroul de Ilfov din 1907 )şi publicist ,n.în 1883
la Bucureşti .Licenţiat Facultatea de Drept ( Bucureşti ).
Prof. univ. , consilier juridic la diverse ministere (Justiţie, CFR , ş.a
) înainte de 1944.
Colaborator permanent la revistele juridice ( Legislaţia chiriilor în
timpul războiului ( 1919 );Colecţiune de legi şi regulamente ( 1920 ) ,
Germania lui Hitler (1933 ) ,Cronica alegătorilor ( 1936 ) .Membru în
"Liga Vlad Ţepeş",devenită P.Conservator -Grigore Filipescu
;deputat de Ilfov (conservator ) în legislatura Iorga ( 1931-1932 )

Arestat la 20 sept.1951,pentru legături cu fruntaşii
PNŢ.Condamnat la 2 ani muncă silnică ,pedeapsă dublată ulterior
.A murit la penitenciarul Văcăreşti , la 20 martie 1954.
-Otetelişeanu , Enric
N.în 1885, în Bucureşti ( descendent al vechii familii boiereşti din
sec.XV ,din Oteteliş-Vâlcea ).
Licenţiat al Facultăţii de Fizică şi Chimie (1907 );conf.univ. la
catedra de Meteorologie şi Climatologie la Şcoala PolitehnicăBucureşti ;doctorat în Fizică -Cernăuţi ( 1920 ) ; director al
Institutului Meteorologic central ;director al "Ziarului Ştiinţelor şi
Călătoriilor " .
Membru al P.Poporului-Alexandru Averescu ;secretar general al
Ministerului Instrucţiunilor în guv.Averescu ( 1926 );subsecretar de
Stat la Ministerul Educaţiei Naţionale,Cultelor şi Artelor în al doilea
cabinet Ion Antonescu ( 27 ian.'41-1 ian.'43 ).
A figurat pe lista celor 65 de persoane "bănuite a fi responsabile de
dezastrul ţării " ( Jurnalul 189 al Consiliului de Miniştri /29 ian.'45 ),
care ,cf. Legii 312 / 12 apr.1945 ( "legea Pătrăşcanu " ) prevedea
"urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării şi crime de
război " .
Arestat în 1945 şi ( probabil ) depus în lagărul de la Caracal ;inclus
în lotul II al demnitarilor antonescieni ( alcătuit , din 27 persoane,
în mai '46 , paralel cu recursul din procesul Ion Antonescu ) ;
condamnat la ( ? ) închisoare de Tribunalul Poporului ( 26 mai 1946 )
. Detenţia la Jilava şi Aiud.
P.
-Pillat,Constantin [Dinu] I.
[ LD :considerăm că încadrarea lui Mitucă şi Pillat la art. 194 "crima de trădare de patrie" - s-a datorat în mod deosebit transmiterii
în străinătate a Memoriului cu "informaţii nedestinate publicităţii"
privind starea de exterminare a deţinuţilor politici din închisori ]
[ Cf.PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI , C. Noica,
C.Pillat , N.Steinhardt , Al.Paleologu, A.Acterian, S.Al-George ,
Al.O.Teodoreanu etc.Editura Vremea, Bucureşti , 1996.
[LD: şi Stalian Tănase a scris o carte despre Dinu Pillat ....]
[LD: cum toate tentativele mele intermitente ,de a lua legătura cu
fam.Pillat ,s-au soldat cu eşecuri , am renunţat să fac propria-mi
cercetare .Avem ca loc al naşterii acelaşi sat : Miorcani. În 2008,
Monica Pillat ( nepoata ) a dat publicităţii trei volume a membrilor
familiei sale : Nicolae Pillat ( Paradisul terestru al Miorcanilor ) Dinu-

Cornelia Pillat ( Marea Iubire ), Pia Pillat ( Epistolar ).
[Cf. TVR-Cultural, Convorbirile lui H.R.Patapievici , 11 aug.2009. ]
N.în 1921, la Bucureşti, ; absolvent al Facultăţii de Litere din
Bucureşti ( 1944 ) ;doctoratul la aceeaşi facultate ( 1947 ) ;asistent la
Facultatea de Litere pe lângă prof. acad. George Călinescu ( 1947
/'48 ) ; bolnav de TBC ( 1948-'50 ) ; funcţionar la Cooperativa de
produse chimice
" Muntenia" (1950-'52 ) devenită Cooperativa din Dealu Spirei (
1952-'56 ) ;colaborator extern, apoi cercetător la Institutul de Istorie
literară şi Folclor al Academiei ( 1956- până la arestare )
La origina socială , se scria: înainte de 23 august 1944, părinţii au
avut moşie la Miorcani, jud.Dorohoi şi un apartament în Bucureşti
( str. Olga Bancic nr.9 ) în prezent naţionalizate .
a.) Preda, Ion - cpt.anchetator penal la Direcţia Generală a
Securităţii Statului - Bucureşti .
...l-a interogat în 7 reprize pe Dinu Pillat ( 26, 31 martie ;1 ,10
,14,16, 29 apr 1959 ),pentru a stabili cercul de cunoscuţi implicaţi ca
inculpaţi sau martori în proces.
Iată câteva extrase de la la interogatoriile din 26 şi 31 mart.'59 (
consemnate în procesul verbal ) sintetizate şi ajustate prin
adăugarea adjectivelor stigmatizante care trebuiau să constituie tot
atâtea dovezi de acuzare care să conducă la condamnare :
Întrebare : < În cadrul muncii pe care aţi avut-o cu cine aţi avut
legături ?>
Răspuns : <FĂRCĂŞANU MIHAIL căsătorit cu sora mea PIA
PILAT [...]fost fruntaş liberal , trădător de patrie fugit din ţară prin
anul 1947 împreună cu sora mea [...]condamnat în lipsă pentru
activitatea pe care a desfăşurat-o [...]IERUNCA UNTARU VIRGIL ,
trădător de patrie , fugit din ţară tot cam prin anul 1947-1948.Se
află în Franţa .HORIA DAMIAN pictor, trădător de patrie , fugit din
ţară prin anul 1947-1948 , stabilindu-se în Franţa .LOVINESCU
MONICA, soţia lui Ierunca Virgil, a fugit din ţară imediat după fuga
lui Ierunaca.
Dr.VOICULESCU VASILE domiciliat în Bucureşti [...] în prezent
arestat şi condamnat ( nu cunosc motivele ).CARAION ION poet, în
prezent arestat însă nu ştiu pentru ce anume .
Dimitriu Paul ,avocat şi fost funcţionar al Academiei RPR.În prezent
condamnat într-un proces cu foşti liberali . Cernovodeanu Dan,
liberal, fost condamnat apoi eliberat iar în prezent reţinut de către
organele de stat dar nu cunosc de ce anume. Vladimir Străinu ,
nume real Iordache Nicolae, profesor şi critic literar [...] Noica
Constantin , fost moşier , publicist şi lăsat cu domiciliu obligatoriu

însă nu ştiu unde[...] >
Întrebare : <Ce alte cunoştinţe mai ai D-ta ? >
Răspuns: <Eu mai am următoarele cunoştinţe : Cioculescu Şerban
, critic literar [...] dr.Radian Nicolae [...] Ranetti Constantin , avocat
[ ...]Philiphide Alexandru , poet, membru corespondent al
Academiei RPR [ ...] Slătineanu Barbu, profesor ceramist [ ...] >
Întrebare :<Cu cine ai desfăşurat activitate duşmănoasă ? >
Răspuns : <Activitate duşmănoasă am desfăşurat cu CARAION
ION , nume real DIACONESCU ,ce în prezent se află arestat.>
Întrebare:<În ce constă activitatea duşmănoasă desfăşurată cu
DIACONESCU zis CARAION ION ? >
Răspuns: <...am purtat discuţii cu caracter duşmănos la adresa
regimului democrat popular din RPR,precum şi difuzarea unor
materiale scrise de fugarii români aflaţi în străinătate.[...]
am citit o serie de scrieri de ale unor scriitori români fugiţi în
străinătate ,scrieri ce erau interzise , după care am elogiat pe
aceşti scriitori [...] IERUNCA VIRGIL şi VINTILĂ HORIA .
În acelaşi timp am discutat că în RPR, datorită regimului democrat
popular, literatura română este îngrădită iar scriitorilor nu li se
dă posibilitatea să scrie ce vor .[...] Astfel am discutat faptul că
scriitori ca PETRU DUMITRIU, MARIN PREDA , EUGEN BARBU şi
alţii , care sînt scriitori buni , datorită măsurilor luate de regim , în a
îngrădi optica lirică a lor, au devenit nişte scriitori sablonarzi ,deci
nişte scriitori care sînt sub nivelul lor , pe când scriitorii români
aflaţi în străinătate - fugind din ţară - pot să-şi dezvolte posibilităţile
de a scrie , deoarece în occident există deplină libertate .
[...]DIACONESCU mi-a recitat nişte poezii ale poetului legionar
RADU GYR .Poeziile ( la număr două ) aveau un conţinut
reacţionar în care căuta să evoce în termeni mistici viaţa din
închisoare .Aceste poezii noi le-am apreciat ca fiind bune şi cu toate
că el este în închisoare el continuă să scrie în ciuda suferinţelor
fizico-morale pe care le suporta sub regimul actual. Lui
DIACONESCU i-am citit cu această ocazie două capitole din lucrările
mele intitulate " studii de critică şi extetică literată " [ LD:sic ! ] [...]
am mai discutat despre poetul TUDOR ARGHEZI care nu a fost
consecvent ci s-a dat de partea regimului din RPR.[...] împreună cu
DIACONESCU de pe poziţii reacţionare am ponegrit literatura din
RPR ca fiind şablonardă , cu orizont limitat [...] Datorită acestui
lucru o serie de scriitori de valoare nu vor să treacă de partea
regimului ,pentru a scrie opere originale şi care totuşi pentru a nu-şi
atrage neplăceri din partea regimului , fac diferite traduceri. Astfel am
citat cazul scriitorilor BLAGA LUCIAN şi BOTA DAN. >
-Întrebare :<Ce discuţii cu caracter duşmănos la adresa regimului

democrat popular din RPR ai mai purtat cu DIACONESCU ? >
Răspuns: < În toamna -iarna anului 1957,[...] mi-a spus că a avut în
mână o "antologie a poeziei române din exil ",scrisă de fugarii
români aflaţi în străinătate .Atunci mi-a citit prefaţa acestei antologii
scrisă de fugarul român VINTILĂ HORIA şi mi-a citit câteva versuri
scrise de fugarul român IERUNCA VIRGIL[...]Prefaţa acestei
antologii avea un conţinut reacţionar în care arăta că poezia din
RPR ,datorită regimului democrat popular, are un conţinut
plafonat, îngust [...]eu împreună cu el le-am calificat drept lucruri
bune , elogiindu-i pe cei ce le-au scris. [...]noi aveam poziţii bine
definite, reacţionare, şi ne dădeam seama de orizonturile largi de a
scri din occident faţă de poezia din RPR , care este îngustă , fără
orizont , dictat de regim. >
Întrebare : < Pentru ceţi-a dat DIACONESCU un exemplar după
prefaţa antologiei ? >
Răspuns: <Acest exemplar mi l-a dat la cererea mea pentru a-l citi
.De asemenea această antologie este interzisă în RPR. >
Întrebare: < D-ta pentru ce ai cerut acest exemplar ? >
Răspuns: <...pentru a-l citi iar după aceea să-l difuzez mai departe
>
Întrebare: <Cui ai difuzat d-ta acest exemplar ? >
Răspuns: < Acest exemplar i l-am difuzat numitului IORDACHE
NICOLAE zis VLADIMIR STRĂINU...>
Întrebare :< De ce i-ai dat acest exemplar lui IORDACHE NICOLAE
?>
Răspuns: <...deoarece ştiam că şi el are aceleaşi concepţii ca şi
mine, adică reacţionare . Împreună cu el am comentat conţinutul
acestei prefeţe , apreciind-o că este la un nivel superior. Iordache
Nicolae a fost militant PNŢ.Cu Iordache Nicolae am purtat o serie
de discuţii cu caracter duşmănos la adresa regimului democrat
popular din RPR . >
b.) În CONCLUZIILE DE ÎNVINUIRE cu care a înaintat spre judecare
Tribunalului Militar al R.II -Bucureşti dosarul nr. 1523 / 1959
,cpt.Onea Mircea ( anchetator penal de securitate, în calitate
de procuror militar ) reţinea :
<Învinuitul PILLAT CONSTANTIN , trădător de patrie,care, din anul
1944, s-a pus în slujba serviciului de spionaj englez , furnizând
informaţii lui CHAULLERTON şi IVOR PORTER de la Legaţia
engleză din Bucureşti , demascaţi de organele de stat în anul 1949
ca spioni englezi , îşi intensifică activitatea criminală şi în slujba
legionarilor şi , începând cu anul 1951, scrie un aşa zis roman [
"Aşteptând ceasul de apoi" ] cu scopul de a justifica crimele

legionarilor şi de a-i îndemna pe complicii săi la activitate subversivă
[...] Din anul 1955, activitatea instigatoare , legionară a lui Pillat
Constantin şi a complicilor săi se împleteşte cu activitatea
contrarevoluţionară a lui NOICA CONSTANTIN şi complicilor săi. >
<Pillat Constantin ,legionar, fiul moşierului şi fostului fruntaş
liberal PILLAT ION , încă din 1941 a sprijinit organizaţia legionară
[...] a scos o revistă "Perspective" ,revistă în care a scris articole cu
conţinut legionar.[...] În acelaşi timp, pentru a lovi în interesele
patriei , prin intermediul trădătorului de ţară FĂRCĂŞANU MIHAIL [...]
După demascarea spionului englez Porter, învinuitul Pillat şi-a
continuat activitatea sa de spionaj , transmiţând de data aceasta
informaţii calomnioase şi tendenţioase cu privire la situaţia
economică ,politică şi socială din RPR ,lui Fărcăşanu Mihail.>
<Continuîndu-şi activitatea sa trădătoare, învinuitul PILLAT
Constantin în lunile ianuarie- februarie 1954, luând legătura cu
coînvinuitul MITUCĂ ION , care executase o condamnare de 5 ani ,
au întocmit un "memoriu" cu conţinut contrarevoluţionar în care
au tratat în mod tendenţios şi defăimător " situaţia deţinuţilor
politici din RPR " Cu sprijinul numitei Brătianu Elena ( plecată în
Franţa în 1958 ), acest "memoriu" a fost predat unor funcţionari ai
Legaţiei Franţei din Bucureşti , care l-a transmis lui Fărcăşanu Mihail
.Pe 28 de pagini , ale memoriului , Pillat Constantin şi Mitucă Ion
aduceau calomnii orânduirii noastre socialiste , defăimau
aparatul de stat şi în acelaşi timp elogiau activitatea trădătorilor
de patrie fugiţi în occident şi a tuturor elementelor
contrarevoluţionare . De asemenea , ei depângeau situaţia celor ce
se aflau în închisoare pentru faptele criminale comise împotriva
puterii populare şi totodată cereau puterilor imperialiste să
întreprindă acţiuni armate pentru schimbarea regimului din RPR
* [ În CONCLUZIILE DE ÎNVINUIRE cu care a înaintat spre judecare
Tribunalului Militar al R.II -Bucureşti ( 10 febr.1960 ) dosarul nr.
1523 / 1959 ,cpt.Onea Mircea ( anchetator penal de securitate, în
calitate de procuror militar ) acuza pe MITUCĂ ION că
<În fapt:
...după ce s-a eliberat din închisoare ( dec.1953 ), a luat legătura cu
PILLAT CONSTANTIN şi împreună au stabilit şi întocmit un
"memoriu" cu conţinut contrarevoluţionar , plin de calomnii la
adresa ţării ,iar la începutul lui martie 1954, Pillat Constantin l-a
expediat trădătorului de patrie FĂRCĂŞANU MIHAIL pe o cale
ilegală .[...]
Împreună cu Pillat Constantin [...] a purtat discuţii duşmănoase
la adresa orânduirii de stat din RPR şi preconizau schimbarea

acestuia , făcând în acelaşi timp "calcule" de modul în care vor fi
"traşi" la răspundere toţi cei ce au colaborat cu regimul democrat
popular. >
< În drept :
1.Faptele învinuiţilor PILLAT CONSTANTIN şi MITUCĂ IOAN de a
fi expediat în occident materiale ce conţineau informaţii nedestinate
publicităţii , constituie :
-Crima de trădare de patrie,p.p.de art.194 comb.cu art.194 4 CP al
RPR
Faptele aceloraşi învinuiţi de a fi transmis unui agent al serviciului de
spionmaj străin informaţii tendenţioase şi calomniatoare cu privire
la situaţia din RPRomînă , se califică:
-Crima de trădare de patrie p.p.de art.194 comb.cu art.194 4 CP al
RPR
Faptele învinuiţilor PILLAT CONSTANTIN şi MITUCĂ ION ,de a fi
participat la întrunirile clandestine ,de a fi întreţinut intense discuţii
duşmănoase , prin care au adus injurii şi calomnii grave la adresa
ordinii sociale existente în RPR ,de a fi propagat ideea schimbării
acestei orânduiri şi restaurarea regimului burghezo-moşieresc ,
iar învinuitul PILLAT CONSTANTIN de a fi redactat şi difuzat scrieri
cu conţinut contrarevoluţionar ,se califică:
-Crima de uneltire contra ordinii sociale, p.p. de art.209 pct.2 lit.a
comb.cu alin.penultim .
c. ) În interogatoriul luat în proces ( 25 febr. 1960 ) de preşed.col
Dimtriu D.Adrian,
NOICA face o serie de precizări importante :
- " Povestiri de spre Hegel" ?: <eu nu am înţeles de a fi o lucrare
duşmănoasă >
- <Am pus la dispoziţia organelor de anchetă cele 12 scrisori ale lui
Ciroan primite de-a lungul a doi ani din Franţa. Aceste scrieri [...] nu
aveau caracter duşmănos faţă de regimul din RPR. >
-<Eu socotesc însă că răspunsul meu este o invitaţie pentru cei din
străinătate să se întoarcă în ţară.>; <Caracterul politic apărea
incidental în discuţiile noastre .[...] întruniri nu erau ,ci un fel de
reuniuni , dar nu în mod organizat ...>
-<...spunem că anumite puteri creatoare sînt îngrădite şi mă
refeream la mine, la Pillat şi la alţii care nu puteau publica lucrările
>
-< Eu sînt negustor de idei şi pentru că în ţară nu mi se publicau
lucrările am căutat să le trimit în străinătate .>
- < Primele declaraţii de la anchetă nu le recunosc , nu le menţin,
iar în ce priveşte declaraţiile ulterioare ,recunosc faptele mele , dar
nu recunosc termenele de duşmănos, ilegal şi interzis ,

consemnate în aceste declaraţii. >
-<După părerea mea cărţile lui Cioran şi Eliade ca şi scrisorile lui
Cioranu nu au conţinut duşmănos faţă de regim.>
d.) În interogatoriul luat în proces ( 25 ? febr. 1960 ) de preşed.col
Dimiriu D.Adrian,
Dinu Pillat face o serie de precizări importante :
-< Contest să fi făcut vreodată parte din fosta mişcare legionară
>
-<În 1945, am cunoscut prin sora mea Pia Fărcăşanu pe un ziarist
englez Chellerton venit cu alţi ziarişti după eliberarea ţării.[...]acest
englez se interesa de situaţia din ţară şi asupra raportului de forţă
politice la acea dată. Fărcăşanu îl informa că PCR nu-şi crease deajuns adepţi şi că PNŢ ar fi predominat. Tot în casa lui Fărcăşanu
l-am cunoscut pe Yvor Porter ,şeful misiunii engleze , nu am ştiut
că era spion. L-am căutat în 1947 şi i-am comunicat anumite abuzuri
în legătură cu alegerile făcute la facultate de nişte studenţi şi în
legătură cu situaţia de la facultatea de litere unde acest englez
fusese profesor. Yvor Porter era laburist şi credea într-o
ascendenţă a PSD a lui Titel Petrescu şi se mai interesa de o
înţelegere între legionari şi comunişti din 1947 , dacă ar fi existat.
L-am întrebat eu care va fi părerea în Anglia în legătură cu procesul
Maniu când el m-a întrebat care este mersul procesului. I-am dat şi
eu informaţiile pe care le aveam , dintre care unele le cunoşteam de
la Ionel Teodoreanu care pleda în acel proces.>
-< Cu Paleologu Alexandru am purtat discuţii duşmănoase în
perioada 1956-1958 [...] Ne-am manifestat împotriva teroarei
comuniste. >
-<Despre relaţiile dintre Uniunea Sovietică şi RPR susţineam că
sub raport economic sînt relaţii de înfeudare. >
- <În legătură cu alegerile de deputaţi din 1955 eu i-am spus lui
Acterian că este o mascaradă şi el era de acord cu mine. >
- <Despre contrarevoluţia din Ungaria ,Acterian spune că este o
revoltă legitimă a poporului maghiar şi el regreta că nu a intervenit
occidentul mai energic.>
- <Despre literatura realist socialistă din RPR , Acerian avea
acelaş punct de vedere ca şi mine , adică o consideram o literatură
după normativ şi neautentică ,iar scriitorii sînt interesaţi
material. [...] consideram angajamentele luate de unii scriitori ca
angajamente forţate şi nesincere >
- <Am mai discutat duşmănos cu Mitucă Ion pe care l-am văzut de
două ori după ce a ieşit din închisoare , în 1954 prima dată am
discutat în mod violent duşmănos la adresa regimului.
A doua oară tot în 1954 când mi-a adus memoriul său pe care l-

am expediat în occident,am discutat mai puţin, fiind preocupat de
expedierea memoriului care se referea la abuzurile din închisori
petrecute între 1952-1954.Conţinutul memoriului de la dosar
reproduce informările verbale pe care mi le-a dat Mitucă la ieşirea
din închisoare [...] Memoriul nu l-am redactat eu şi nu sunt de acord
cu stilul acestuia, însă cu fondul sînt de acord.
>
- <Romanul " Aşteptând ceasul de apoi" l-am scris în anul 1948 la
început şi l-am terminat în cursul anului 1955 [...]Speram să se
schimbe regimul şi să-l pot publica , acest roman. M-am inspirat
din psihoza mistică a mişcării legionare ,nu am scris romanul cu
intenţii subversive.>
e.)LD: ce fel de apărător a fost -av.Benea Jaures… :
<Apărarea nu contestă materialitatea faptelor ci numai modul în
care ele au fost încadrate în textele de lege. Arată că nu este
stabilit că inculăpatul a fost legionar , deşi a scris la revista
"Perspective"[...]
Porter venea în ţară ca ataşat englez şi nu s-a putut stabili
misiunea ce a avut-o în ţară .[...]
i se ompută că [...] a transmis o serie de ştiri calomnioase şi
tendenţioase ,dar că ele nu se pot încadra în textele de lege în
care a[u] fost calificate pentru că nu sunt documente sau informaţii
care deşi nu sînt secrete de stat nu sînt destinate publicităţii.[...]
că a luat legătura cu Mitucă Ion şi a transmis un memoriu cu
caracter defăimător despre tratamentul deţinuţilor în închisori , arată
că aceste fapte sunt just încadrate în art.194 / 3c.p. ,dat fiind
caracterul celor scrie încît referitor la această infracţiune nu are de
obiectat asupra încadrării. [...]
Apărătorul arată că inculpatul Pillat C-tin este produsul vechii
societăţi şi nu a avut posibilitatea să se reeduce pentru că dat
fiind origina sa nu s-a putut încadra , că este bolnav TBC pulmonar
şi în concluziuni cere o pedeapsă justă să-şi poată da seama că a
greşit şi după executarea pedepsei să devină un element util
societăţii. >
f.)Ultimul cuvânt al lui Dinu Pillat : < Mărturisesc deschis că am fost
un adversar al comunismului însă nu am fost legionar. Să se ţină
seama că eu am recunoscut faptele cu sinceritate şi să mi se aplice
o sancţiune dreaptă. > *
[Din confesiunea d-nei Mezincescu ,în 1996: <A urmat Dinu Pillat
.Trebuie să vă mărturisesc imensa admiraţie pe care mi-a inspirat-o
curajul lui Dinu Pillat la ultimul cuvânt.[...] Mă recunosc vinovat
în ceea ce priveşte convorbirile duşmănoase dar, în ceea ce priveşte
acuzaţia de înaltă trădare , consider că am făcut ceea ce orice
român trebuia să facă.

Toate acestea nu sunt trecute în documente , la ultimul cuvânt,
dar vă spun că aşa a spus. >
g.) Sentinţa nr. 24 / 1 martie 1960 a Tribunalului Militar al Reginunii
a II-a Mlitară -Colegiul de fond- Dosar nr. 201 / 1960, trimis în
judecată pentru <crima de trădare de patrie p.p. de art.194/2
;art.194 /3 comb. cu art.194 /4, pentru crima de uneltire contra
ordinei sociale p.p. de art.209 pct.2 lit.a C.P. comb.cu alin.penultim al
aceluiaş articol.>
ÎN FAPT :<Inculpatul Pillat Constantin, fost legionar , fiu de moşier
şi fost fruntaş liberal a sprijinit organizaţia legionară încă din anul
1941 [...] Pentru a lovi în interesele patriei , prin intermediul
trădătorilor de ţară Fărcăşanu Mihail, fugit în străinătate, s-a pus în
slujba agenţilor serviciului de spionaj englez Chaullerton şi Yvor
Porter cărora le-a transmis în perioada anilor 1944-1948 o serie de
informaţii cu caracter de spionaj. După ce a fost demascat Yvor
Porter ca spion englez , [...] şi-a continuat această activitate
trădătoare [...] a transmis date şi informaţii calomnioase
tendenţioase cu privire la situaţia economică,politică şi socială din
RPR [...]prin intermediul lui Dugaujar , fost ataşat comercial al legaţiei
Franţei la Bucureşti.[...] luînd legătura cu coinculpatul Mitucă Ion [...]
au întocmit un memoriu conţinut contrarevoluţionar în care au
tratat în mod tendenţios şi defăimător situaţia deţinuţilor politici
din RPR [...] au adus calomnii orânduirii noastre sociale , au
defăimat aparatul de stat [...] Ei deplângeau în acest memoriu
situaţia celor ce se aflau în închisoari pentru fapte comise
împotriva puterii populare şi cereau puterilor imperialiste să
întreprindă acţiuni pentru schimbarea regimului democrat din RPR.
[...] Faptele reţinute în sarcina inculpatului Pillat Constantin se
dovedesc cu declaraţiile coinculpaţilor de la organele de anchetă
şi din faţa instanţei [...] care se coroborează cu depoziţiile
martorilor [....] de asemenea date la organele de anchetă [...] şi cu
materialele corp delict de la dosarul cauzei.
Astfel fiind, tribunalul reţine ca dovedite în sarcina inculpatului
învinuirea de a fi întreprins o acţiune de propagandă şi agitaţie
împotriva formei de guvernământ democratice şi de a fi transmis
unor persoane particulare aflate în serviciul unor puteri străine
documente şi informaţii în scop de subminarea regimului
democrat popular din RPR .[...]
TRIBUNALUL,în numele poporului, HOTĂRĂŞTE :
1/ Făcând aplicaţiunea art. 209 pct.2 lit.a C.P , cu aliniatul penultim
al aceluiaş articol , art.25 pct.6 C.P.cu unanimitate de voturi
condamnă pe PILLAT CONSTANTIN la 25 (douăzecişicinci)

ani muncă silnică şi 10 (zece) ani degradare civică şi se confiscă
întreaga avere personală pentru crima de uneltire contra ordinei
sociale.
Făcând aplicaţiunea art.194 /3 comb.cu art.194 /4 C.P. cu
unanimitate de voturi îl condamnă pe PILLAT CONSTANTIN la 15 (
cincisprezece ) ani temniţă grea pentru crima de trădare de patrie
p.p.de art. 194 /3 C.P. în care se includ şi faptele imputate sub
calificarea prevăzută de art.194 /3C.P. potrivit prevederilor art.107
C.P. şi art.292 C.J.M. În baza art.101 C.P. condamnatul Pillat
Constantin va executa pedeapsa cea mai grea adică 25 ani muncă
silnică şi 10 ani degradare civică şi i se confiscă în întregime averea
personală.>
-Paleologu, Alexandru /
Paleologu Mihail -tatăl /Paleologu ,Andrei-frate /
[LD: 2 nov.2008.Simplă şi disconfortantă coincidenţă : tocmai
când cercetez acest proces şi cazul lui Alecu Paleologu - pe care lam cunoscut şi cu care am discutat de multe ori după 1989, înainte
şi după ce a ajuns "ambasador al golanilor" la Paris - privesc la
Antena 3 ( emisiunea Firea ) prezentarea elctorală a lui Toader
Al.Paleologu jr. ( o vreme diplomat ), candidat PDL la alegeri (
trecut din barca liberală , în partidul "prezidenţial" al lui Traian
Băsescu.) Nu mă revolt, nu mă tulbur, nu mă mir ...( să-l judece Cel
de Sus şi tatăl său ) Dar nu-mi pot reprima gândul că , în această
familie , "credinţele" politice s-au repliat după conjuncturi şi
interese :tatăl său, Mişu Paleologu, a fost în P.Conservator, apoi la
PNL ( după război ), apoi la PNŢ ( din 1928 ), apoi în PR.Ţ-Gr.Iunian
Să fii fiu de moşier ( cu peste 100 ha ) şi să te înscrii înainte de
război, în PSD , să zicem că a fost o"modă" a tinerilor intelectuali
"generoşi " ;ca tatăl să fi fost militant PNŢ şi PRŢ şi tu să te apropii
de PNL, putea semnifica o revenire la familia politică liberală ;să te
alături unor intelectuali de"extremă dreapta" , poate fi reacţia de
rezistenţă la teroarea comunistă ce se înstăpânise în România ; să
te sustragi confruntării - prin fugă şi ascundere - poate semnifica
o slăbiciune sub impulsul instinctului de conservare , trăsătură
evidenţiată şi spre sfârşitul detenţiei, când a semnat un angajament
de informator al Securităţii ( gest recunoscut cu onestitate , după
1989 ).
Departe de a-l judeca pentru aceste "slăbiciuni" , "conu Alecu" a
devenit un model de libertate interioară şi înălţime morală , urmat
de prea puţini după căderea comunismului.
În ce priveşte procesul, vezi pe larg în PRIGOANA.DOCUMENTE
ALE PROCESULUI , C. Noica, C.Pillat , N.Steinhardt ,

Al.Paleologu, A.Acterian, S.Al-George , Al.O.Teodoreanu
etc.Editura Vremea, Bucureşti , 1996 ]
N.în 1919, la Bucureşti , fiul lui Mihail M.Paleologu (avocat şi
publicist, membru şi deputat PNŢ în legislaturile acestui partid ) şi al
Elenei Vidraşcu ( fiica adoptivă a moşierului Vidraşcu ,) Absolvent al
Liceului Spiru Haret şi al Facultăţii de Drept din Bucureşti
;francmason şi membru al Jockey -Club-ului ;prieten literar din
cercul lui Emil Cioran, Eugen Ionesco, Constantin Noica, Nicolae
Steinhardt, Sergiu Al-George ş.a ;
Referent la Comisia de Aplicare a Armistiţiului ( 1944-1945 ) ; ataşat
de legaţie la Ministerul Afacerilor Străine ( 1946-1948 ) ; dat afară
de Ana Pauker ,împreună cu întregul Corp Diplomatic ( 1948 );
cercetător la Institutul Academiei Române pentru Istoria Artei-secţia
Artă Veche ( 1956-1959 ) .Urmărit de Securitate, şi-a modificat
identitatea trăind în cladestinătate
( la Bucureşti şi Câmpulung-Muscel ) , sub numele de Crăifăleanu .
Arestat pe 8 sept. 1959 ; anchetat la Securitatea din Bucureşti (
Rahova ) ,de cpt. Mircea Onea;
judecat în procesul Noica-Pillat ; condamnat la 14 ani muncă
silnică ( Sentinţa nr. 24 / 1 mart.1960 ) de Tribunalul MilitarBucureşti.
În CONCLUZIILE DE ÎNVINUIRE ( 10 febr.1960 ) cu care a înaintat
spre judecare Tribunalului Militar al R.II -Bucureşti dosarul nr. 1523 /
1959 acelaşi cpt.Onea Mircea (în calitate de procuror militar )
reţinea în sarcina sa:
<14/ Paleologu Alexandru, în anul 1947, ca un duşman al clasei
muncitoare , a intrat în legătură cu elemente ce aparţineau fostului
PNL care activau în clandestinitate şi la cererea numitului ZURASCU
ION ( condamnat ) a tradus în limba franceză o scrisoare a acestuia
în care calomnia regimul şi cerea fugarilor români din occident ,
cărora era adresată, să intervină pe lângă guvernele occidentale
pentru a atăca România şi a schimba noua orânduire socială şi
de stat . În acelaşi timp, a găzduit la domiciliul său pe numiţii
ANTONESCU GIL şi AUGUST LULU , care erau urmăriţi de
autorităţi şi în cele din urmă fiind arestaţi, [...]dispare de la
domiciliu şi se ascunde la C.Lung -Muscel [...] a intrat în legătură cu
legionarul NOICA CONSTANTIN şi împreună au început să grupeze
în jurul lor o serie de foşti moşieri cu domiciliu obligatoriu în acel
oraş , organizînd numeroase întruniri clandestine la domiciliul lor. În
cadrul acestor întruniri ascultau emisiunile posturilor de radio
imperialiste şi citeau scrierile reacţionare ale lui Noica Constantin
după care, întreţinând discuţii pe marginea lor , calomniau regimul
democrat popul ar şi preconizau schimbarea lui. [...] prin

intermediul legionarului Noica Constantin ,s-a pus în slujba
trădătorilor de patrie a căror scrieri duşmănoase le-a difuzat
numiţilor PILLAT CONSTANTIN , ACTERIAN ARSAVIR şi altora. >
La interogatoriul din proces ( 24 febr.'60 ) luat de jud.Dimitriu
Adrian, Al.Paleologu a mai făcut unele precizări:<În 1948, am fost
simpatizant al fostului partid naţional liberal ; în trecut am fost în
partidul social-democrat .[...]menţin declaraţiile de la anchetă cu
adăugirea că eu nu am fost exclus din PSD , ci mi-am dat demisia
din acest partid. [...] Cu colegii din aceste partide şi în special cu cei
din PNL nu am făcut discuţii decît că le agream lucrările. Am stat
fugar din 1950 până în 1955 ,până la apariţia decretului 421 , sub
numele de Craifeleanu. [...] la C.Lung am luat legătura cu C.Noica
[...] mi-a spus că nu mai are sentimente legionare şi pe baza acestor
declaraţii ale lui am putut continua discuţiile , fiindcă eu mă situam
pe poziţii contrarii cu legionarii.[...] Disuţiile mele cu Noica aveau
un caracter duşmănos deoarece ne consideram împiedicaţi să ne
publicăm lucrările noastre , ca lucrări filozofice-idealiste , lucrări
de liteartură pură [....] Cenaclurile literare aveau loc întâmplător la
Noica C-tin [...] toţi erau foşti moşieri expropriaţi şi cu domiciliu
obligator în Câmpulung. În timpul verii venea şi Mihail Rădulescu,
Strelisker Beatrice ,Nicu Steinhardt tot în anul 1954.Enescu Teodor la
fel ,acolo l-am cunoscut .Afară de aprecieri defavorabile la anumiţi
scriitori din RPR , nu-mi amintesc ce s-a spus .Pe unii îi apreciam,
pe alţii însă le suspectam şi buna credinţă >; <Despre evenimentele
din Ungaria s-a discutat mai târziu la mine acasă.[...] Noica aprecia
favorabil contrarevoluţia din Ungaria, o socotea eroică. Eu am fost
într-o oarecare măsură de aceeaşi părere cu Noica . >
În "ultimul cuvânt " spunea: <Recunosc faptele pe care le
regret. Faza mea de reactivare începe în 1947 şi se termină în
1957.În ultimii doi ani am revenit la poziţia din trecut adică la o
situaţie progresistă. Sînt un elemente recuperabil şi aşi mai putea fi
folositor societăţii , cer o sentinţă dreaptă .>
În Sentinţa nr 24/ 1martie 1960 , dată de Tribunalul Militar al reg.a
II-a militare , acuzele au fost menţinute : ÎN FAPT - se motiva în
sentinţă - <Inculpatul Paleologu Alexandru element duşmănos faţă
de clasa muncitoare , în anul 1947 intrând în legătură cu o serie
de elemente ce aparţineau fostului partid naţional liberal şi care
activau în clandestinitate, la cererea lui Zurăscu Ion (condamnat ) a
tradus în limba franceză o scrisoare a acestuia în care calomnia
regimul democrat popular şi cerea fugarilor români din occident
cărora era adresată să intervină pe lângă guvernele occidentale
pentru a atăca România şi a schimba noua orânduire socială şi
de stat.[...] din anul 1956, după ce a revenit în Bucureşti [...] a

participat la întrunirile clandestine organizate la domiciliul său
precum şi la domiciliul numiţilor Rădulescu Mihai şi Strelisker
Beatricecu care ocazie coinculpatul Noica C-tin difuza atât scrierile
sale reacţionare cît şi cele primite de la fugarii legionari din
occident Cioran Emil şi Mircea Eliade [...] aveau loc şi discuţii şi
comentarii duşmănoase la adresa regimului cu care ocazie
inculpatul Paleologu Alexandru susţinea aşa zisa teorie a falselor
forme sau pseudometamorfozei prin care în mod duşmănos arăta
că în RPR ar exista o presă, o literatură , un parlament etc. care
ar fi false întrucît în spatele lor ar fi autoritatea conducerii şi nimic
altceva. [...] Pe baza recunoaşterii inculpatului de la organele de
anchetă şi din instanţă care se coroborează cu declaraţiile
coinculpaţilor.... şi cu depoziţiile martorilor..... la care se adaugă şi
corpurile delicte din dosarul cauzei , tribunalul reţine ca dovedite
în sarcina inculpatului Paleologu Alexandru faptele imputate.
14/ Făcând aplicaţiunea art.209 lit.a C.P.comb.cu alin.penultim al
aceluiaşi art. şi art.25 pct.6 C.P.cu unanimitate de voturi condamnă
pe PALEOLOGU ALEXANDRU la 14 (paisprezece ) ani muncă
silnică ,7(şapte ) ani degradare civică şi confiscarea totală a
averii personale pentru infracţiunea de uneltire contra ordinii
sociale . >
Semnează preşed.-col. de Justiţie Dimitriu D.Adrian ; judecător maior de justiţie Petrescu Ion ; col.Chimirel Iancu ; asesori- lct.col
Bobb Horaţiu , mr Cosmiţă Aurel ).
Hotărîrea a rămas definitivă , ca urmare a respingerii recursurilor
(decizia nr.77 / 7 apr.1960 a Tribunalului Suprem ).>
Detenţia la Jilava, lagărul de muncă forţată de la Salcia, Brăila şi
Botoşani ( unde se introdusese "reeducarea" , menită să
compromită deţinuţii politici înainte de eliberare ) el a semnat
angajamentul de informator al Securităţii.
"Eliberat " în 1964, cu Decretul 411-graţieri.
/ Paleologu, Mihalache - n.în 1886 , la Bucureşti a urmat tradiţia
familiei , devenind un reputat jurist , cu studii la Sorbona , renumit
avocat al Baroului de Ilfov. La 23 august.'44 , dir.al Contenciosului
Ministerului de Finanţe , şi-a dat demisia la venirea lui Lucreţiu
Pătrăşcanu la Justiţie. Deposedat de moşie ( 1948 ) ; arestatanchetat -eliberat de mai multe ori .
Grav bolnav , a murit la 1 dec.1956, epuizat de boală, suferinţă,
mizerie şi hărţuire .
(Vezi amănunte la Tabloul - Jurişti-victime )
/Paleologu, Andrei -frate după tată,n.în 1927, Licenţiat al Facultăţii
de Drept -Bucureşti , membru al org.tineretului PNL .Arestat în
noaptea de 15 / 16 august 1952 ; anchetat la Ghencea, pentru

activitatea politică şi apartenenţa la cultul romano-catolic ; eliberat
şi chemat cu intermitenţe la Securitate , pentru a fi chestionat în
legătură cu ascunzătorile fratelui, Alexandru . (Vezi amănunte la
Tabloul - Jurişti-victime )
-Panaitescu ,Petre P.
Istoric n. în 1900, la Iaşi .Studii superioare la Facultatea de Istorie Bucureşti, cu perioade de specializare şi documentare la Cracovia şi
Şcoala Română din Franţa ( 1918- 1926 ); conf .apoi prof.univ. la
Facultatea de Istorie (catedra de Istorie a slavilor ).membru
corespondent al Acad.Române ( ( 1934 );cu o vastă operă
istoriografică (studii, biografii, culegeri de documente şi cronici,
manual şcolar ) .Cu simpatii declarate legionare, a devenit rector al
Universităţii -Bucureşti (în timpul regimului legionaro-antonescian (
sept.'40- ian.'41 ).
După 23 august, a fost epurat din Universitate ( 13 dec.'44 )-o dată
cu Nichifor Crainic, Al.Marcu , Ion Petrovici ş.a. În valul de arestări
din 2 apr.1945, a fost internat în lagărul de la Caracal ( împreună
cu Onisifor Ghibu, Iuliu Haţieganu ş.a ) .
Împreună cu alţi foşti demnitari legionari din guvernele Gigurtu şi
Antonescu-Sima ( 1940-1941 ) , pentru a se sustrage represiunilor, sa orientat spre o colaborare cu comuniştii , publicând un apel, în
nume personal ( <nu în numele fostei Mişcări Legionare care, prin
forţa lucrurilor , este astăzi lichidată > ) în care pleda pentru <În
împăcarea dintre mişcarea comunistă şi grupe importante de
foşti luptători legionari , vedem cea mai cumplită surpriză şi
lovitura de graţie dată burgheziei capitaliste române , care s-a
ascuns în spatele adversităţii dintre legionari şi comunişti, ca săşi poată continua în linişte afacerile fructuoase şi ca să-şi păstreze
nezdruncinată poziţia economică dominantă >
( cf."Sugestii" , publicate în apr.1945 ;preluat din Dicţionarele lui
C.Ioaniţoiu) )
La 1 aug.1946, P.P.Panaitescu era numit cercetător la Institutul
Nicolae Iorga, continuând să scrie şi să publice. A murit la 14
nov.1967.
-Pană, Aurelian P./ Eufrosina -soţie / Aurel -fiu /
[LD: unii dintre condamnaţii din primii ani ai regimului, au fost
judecaţi şi condamnaţi de Tribunalul Poporului ( cf. Legii 312 /
1945 şi a numeroaselor Decrete care s-au succedat până la
modificarea legilor organice şi trecerea lor în noul Codul Penal )
Aflaţi în puşcărie, au fost implicaţi şi condamnaţi ulterior în alte
procese fie de "Curtea Criminală " din Bucureşti , fie de Tribunalele

Militare încât este greu de reconstituit traseul juridic-represiv pe
care l-au suportat Este şi cazul lui Aurelian Pană. ]
Numit subsecretar de Stat în al II-lea cabinet Ion Antonescu ( ian.'41
), a devenit ministrul Agriculturii în al III-lea cabinet , în perioada
războiului ( 14 mart.'42- 3 iul.'43 )
La fel ca şi alte personalităţi "tehnocrate" ,astfel a ajuns savantul
agrarian în "lotul miniştrilor antonescieni" , vinovaţi de "crime de
război" sau " distrugerea ţării ".
N.în sept.1880 , în com.Marsilieni -Ialomiţa (părinţii, originari din
Săcele-Braşov , stabiliţi în Vechiul Regat ) .Cu trei licenţe în Ştiinţe
agrare şi economice ( la universităţi din Paris) ; combatant în
războiul balcanic ( 1913 ) şi în primul război mondial (rănit în luptele
de la Mărăşeşti ) . Preocupat de ridicarea satelor, de îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă ale ţăranilor ; pasionat de optimizarea eficienţei
agrare prin metode şi tehnică avansată, şi-a consolidat o strălucită
carieră agrariană ,încredinţându-i-se diferite funcţii tehnocrate preşed. Institutului Naţional de Export ( 1935) , membru în
Consiliul Permanent al Agriculturii(1939 ), preşed. al Academiei
de Agricultură , preşed. al Sindicatului Agricol -Ialomiţa, membru
al Institul de Ştiinţe Sociale.
Arestat pe 20 mai'46 în "lotul 2" al miniştrilor antonescieni (
constituirea lotului s-a desfăşurat paralel cu judecarea recursurilor
din procesul Antonescu ) , format din 27 demnitari ,în mare parte
din aparatul economico-financiar ; judecat de către Tribunalul
Poporului, în iunie '46, la categoria "vinovaţi de dezastrul ţării " (cf.
Legii 312 / 1945 )) ;condamnat .
Judecat în 1948 într-un alt proces ; condamnat la 10 ani
închisoare şi confiscarea totală a averii, prin Decizia penală 123 /
19.01.1949 a Secţiei a IV-a Penală a Curţii Bucureşti ( I.V.
Constantinescu-preşed.; Constantin Petre , Dumitru Dinu, Gavrilă
Hotăranu - asesori populari , Costache Bâlcu - procuror .)
În rechizitoriul acuzării, A.P. era "demascat" -printre altele- că
participase la 59 şedinţe ale Consil.de Miniştri , la 43 de şedinţe
ale Consiliului Economic şi că aprobase Bugetul Naţional pe anul
1942 / 1943 . Martor în proces , ţăranul Costică Tănase ( membru al
Comisiei de expropriere din Marsilieni-Ialomiţa ) a declarat : < O fi el
trădător da ţară , dar el şi fiii lui au învăţat plugăritul în America.
Ei ştiu a munci pământul mai bine decât noi .De aceea, cu toţii,
am hotărît să le rămînă 150 ha , drept fermă model .>
Încarcerat la Jilava , dus la muncă forţată la Cernavodă ( "rob la
roabă " ) ; transferat la Gherla, unde a fost schingiuit de echipa de
"reeducaţi " adusă de la Piteşti ( Ţanu Popa, Livinschi, Stoian,
Juberian, Dumitrescu ) .

Un tovarăş de suferinţă -Anastase Buciuneanu - evocă ziua a doua
de Paşte, din 1950, de la Gherla , când comandantul Lazăr Tibo
[Tiberiu ] lovea deţinuţii cu parul , obligându-i să sară "ca broasca
" şi să facă culcări-sculări , până leşinau : < Printre noi, un bătrân ,
fost ministru.
Aurelian Pană este pus în genunchi .Cincizeci de descreieraţi sar
peste el, lovindu-l cu picioarele în cap. Nu peste mult timp , va fi
ucis într-o celulă de reeducaţi [...] Un jandarm, Panduru, planton
pe culoar, i-a scos dinţii de aur din gură , după moarte. >
Savantul agrarian a fost ucis pe 4 mai 1951, la Gherla.
/Soţia şi fiul ,cf Deciziei M.A.I. nr 349 / 5 iul.'51,au fost pedepsiţi cu
2 ani închisoare ca membri de familie a celor închişi , existând
acea "noapte" anume - 14/15 apr.195
-Pandrea ,Petre
[LD:28 XII-2008. ...Anul 2000 a trecut .Arhivele încă nu pot fi
scotocite.Dracii şi sfinţii încă sunt amestecaţi .Falsificările
suprapuse măresc confuzia..Cheia adevărului nu este de găsit .
Orbecăim, orbecăim.
L-am cunoscut pe Petre Pandrea în anul 1967/'68.La fel ca şi
fostul redactor şef de la "Argus " şi "Timpul " lui Grigore Gafencu Grigorescu - a participat la unele consultări şi discuţii care au
precedat lansarea revistei "Magazin Istoric" Abia ieşită de pe băncile
Facultăţii de Istorie, cunoşteam "pe viu" câţiva "monştri sacri" ai vieţii
politice şi ai presei interbelice; ne familiarizam cu terminologii abia
repuse în circulaţie - "stânga democrată" , "antifascismul democrat ",
"extremismul de dreapta " , "stalinismul" , "deviaţionismul "; ne
copleşeau prin cultură,evocări fabuloase ,episoade inedite , culise
picante , taine politice , diplomatice şi gazetăreşti nemaiauzite. În
sfârşit,nume până atunci stigmatizate - Carol II, Regele Mihai ,
Maniu , Brătianu,Ştirbey, Gafencu, Argetoianu,Mihalache - evocate
cu nuanţe interpretative .Şi totuşi : nici o vorbă despre suferinţele lor
în temniţele comuniste (din care ieşiseră la "graţierea" din 1964 ) ;
nici o vorbă despre procesele în care fuseseră implicaţi ;nici o
vorbă despre gulagul românesc ;nici o vorbă despre morţii de la
Sighet şi din celelalte puşcării ; nici o vorbă despre culisele şi
valoarea obiectivă a "reabilitărilor " din 1968.
În august 1968, a avut loc revizuirea unor procese şi sentinţe din
anii '50, fără ca represiunea şi genocidul comunist să fie
recunoscute şi cunoscute. Reabilitat postum , numele său a
început să circule în cărţi, antologii şi memorialistică : Germania
hitleristă, Portrete şi controverse,Jurnal intim, Procedura penală,
Criminologia dialectică ş.a,ş.a - Abia după dec.1989, fiica sa, Nadia

Marcu-Pandrea, s-a ocupat de recuperarea şi publicarea Memoriile
mandarinului valah (editura Vremea,2000 )îndeplinind , parcă
,legatul părintelui său :<Va veni şi anul 2000.Abia atunci se vor
scotoci arhivele, ca să se reconstitui etapele , atmosfera,
echipierii , eroii , dracii , sfinţii , precursorii, moşii şi strămoşii
.>Iată ce scria el despre reeducarea de la Aiud: < Opoziţa politică a
fost decimată , planificat, cu revolverul la tâmplă. Este o poveste
tristă şi îngrozitoare de care-mi este ruşine să mă ating. Mi-este
ruşine că sunt om. Mi-este ruşine că sunt român. Mi-este ruşine
că am meditat pe Marx, Engels şi Lenin .Mi-este ruşine că am
trăit în secolul XX [...] Ce s-a petrecut la Piteşti ? Ce s-a petrecut la
Gherla ? Ce s-a petrecut la Ocnele Mari , unde am fost martor ocular
? Acolo sunt pagini negre de genocid , de trivialitate ,de torturi
pe care hârtia refuză să le suporte , din decenţă [....] La Ocnele Mari,
Piteşti şi Gherla s-a dat să se bea urină şi să se consume fecale
pe motive...teoretice. Trebuia să se creeze un şoc psihologic , o
transformare radicală lăuntrică , prin care deţinutul, student sau
intelectual, devenea brusc şi definitiv , prin înspăimântare , din
reacţionar, cel mai bun marxist-leninst .> ]
Avocat ,publicist, scriitor. N.în 1904, la Balş-Romanaţi, într-o
familie de moşneni.
Cu studii strălucite la Liceul Militar de la Mănăstirea Dealu , la
Facultatea de Drept-Bucureşti ;
cu practică avocaţială pe lângă prof.iorghist Anibal Teodorescu (
1923-1926 ) beneficiar timp de 7 ani al "bursei GGMironescu" (
doctorat şi specializări filozofico-juridice la Berlin, Heidelberg,
Munchen, Paris,Roma între 1926-1933 ) ;ataşat de presă la Legaţia
română din Berlin în guvernările PNŢ ( 1928-1933 ) ;pledant la
tribunale din Viena, Atena, Barcelona, Roterdam, New-York .;
redactor şi publicist la "Adevărul" , "Dreptatea" ş.a.ş.a ( 1932-1937
). Căsătorit cu sora lui Lucreţiu Pătrăşcanu, s-a apropiat de
cercurile comuniste ; aflat la Paris, a fost curier (pentru Bucureşti şi
Balcani ) al secretarului general al Kominternului ,comunistul
bulgar Gheorghi Dimitrov ; a pledat gratuit în procesele unor
membri ai PCR şi ale unor cetăţeni evrei persecutaţi, fiind arestat de
câteva ori, pentru câteva zile, în perioada 1940-'44.
După 23 august 1944,a fost avocat apărător în unele procese
intentate foştilor membri PNŢ (1947-'48 ) şi a ordinelor călugăreşti (
1955-'58 ).
Arestat între 14 apr.1949-19 nov.1952 , în timpul anchetei cazului
Lucreţiu Pătrăşcanu ;
cercetat la Ministerul de Interne şi la Ocnele Mari ( "în depozit" ) ;
rearestat la 23 oct.1958, după ce pledase în procesul Mănăstirii

Vladimireşti ; judecat într-un proces înscenat la Tribunalul MilitarBucureşti ; condamnat la 15 ani muncă silnică ( Sentinţa nr./
) , pentru "uneltire contra ordinii de stat" şi " agitaţie" ( art. 209 C.P. )
.
La Jilava - a fost bătut în Fortul 13 , pentru a fi intimidat ; la Piteşti -a
fost torturat ;la Aiud, a fost schingiuit şi izolat la Zarcă, în celula 295
.Epuizat fizic, în anii 1961-1964 , a acceptat "reeducarea" , scriind
o serie de amintiri şi reflecţii pe care le dedica <echipei de
reeducatori luminaţi de la Aiud .>
A fost "eliberat" pe 4 apr.1964, de la Aiud, prin Decretulu 411graţieri.
A murit în "libertate" , pe 7 iulie 1968 .În august 1968, a fost
"achitat" postum , stabilindu-se că martorii folosiţi fuseseră
recrutaţi din rândul infractorilor de drept comun sau al legionarilor
terorizaţi ; s-a constatat că unii anchetatori - Pantiuşa Bodnarenco,
Ion Şoltuţiu, Teodor Miclea, Ludovic Weis, Gheorghe Rujan, Victor
Vânătoru, Teodor Staicu, Francisc Butyka, Gheorghe Enoiu procurori şi judecători - Ilie Moisescu ( preşed. ), Gheorghe
Râpeanu şi Ion Pohonţu - se făcuseră vinovaţi de o serie de crime
, abuzuri şi alte grave ilegalităţi.
Printr-o chichiţă judecătorească ilegală - aşa-zisa prescriere a
faptelor - nici unul dintre aceştia nu a fost tras la răspundere
penală, singura sancţiune fiind retragerea distincţiilor primite
pentru meritele avute în respectivele procese.
-Papacostea, Victor / Papacostea Petre-frate / Papacostea Şerbannepot /
[LD: unul din valoroşii intelectuali - unii dintre ei ,politicieni - pe
care le-a dat această familie ( cu ramurile ei ) de macedoromâni
stabiliţi în patria - mamă .Vezi la fişierele Avocaţi -victime ( Petre
Papacostea ) , Studenţi-victime ( Şerban Papacostea)]
Doctor în Litere şi Filozofie, prof.univ.la catedra Istoria popoarelor
balcanice de la Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii Bucureşti ( 1934-1947 ), întemeietorul şi directorul Institutului de
Studii şi Cercetări Balcanice din Bucureşti ( 1938-1947 ) , fondatorul
revistei Balcania .
N.în 1900, în com.Viziru-Brăila (părinţi macedoromâni,originari din
Veria-Macedonia Grecia ), fratele av.Papacostea Petre .
Membru al PNL, a urmat direcţia politică adoptată de Gheorghe
Brătianu ( cu disidenţă şi revenire în partidul trunchi ) ,fiind ales
deputat de Caliacra în legislatura PNŢ( 1932/'33 ).
După 23 august 1944, ministru Subsecretar de Stat la Ministerul
Educaţiei Naţionale, în cabinetele Sănătescu II şi Rădescu ( 4

nov.'44-6 mart.'45 ) din partea PNL-Dinu Brătianu .
Arestat pe 5/6 mai 1950 - "noaptea demnitarilor" - transportat cu
dubele, la puşcăria din Sighet. Deţinut 24 luni ,ilegal , fără proces şi
condamnare ( cf.unei Decizii retro' nr.334/1951a MAI );reţinut ilegal
,încă 60 de luni ( cf.Deciziei nr.559/ 1953 a MAI );anchetat la
închisoarea Malmaison (din 6 iul.'55) în vederea eliberării, din "lipsă
de probe" ; "eliberat" pe 17 sept. 1955.
Rearestat la 25 dec.1957 şi cercetat în "lotul Aurelian Bentoiu" ,
pentru "crimă de uneltire contra ordinii sociale" ( art.209 C.P. ) ;
"eliberat" la 29 mai 1958 , din "lipsă de elemente constitutive
pedepsite penal". A murit la 20 iunie 1962, lăsând în urmă un
imens material istoric, manuscrise şi studii neterminate ( pe care le-a
depus la Institutul de Istorie Nicolae Iorga ).
-Papacostea, Apostol
Artist-fotograf ,n.în 1890 , în Veria -Macedonia ( Grecia ) , satabilit în
Bucureşti, rudă cu fam. Papacostea ( Petre, Victor ) .Absolvent al
şcolii de Belle Arte -fotograf. În 1952, obligat să-şi părăsească
locuinţa ( confiscată ) , ocazie cu care , la percheziţie, i s-au
confiscat şi casetele cu fotografii .Arestat şi condamnat la
închisoare pentru fotografiile reprezentându-l pe Corneliu Zelea Codreanu ( al cărui fotograf, fusese ). Închis la Jilava, în fişa
penitenciară , la rubrica studii, era trecută "Şc.de Belieard" ( cf.
Cicerone Ioaniţoiu, Dicţionare ).
-Papadima, Ovidiu
[ LD: Preluare din Alex Ştefănescu, Istoria literaturii române... ;
C.Ioaniţoiu, Dicţionare ...
cf. rev. Manuscriptum , nr. 1-4 / 2000 ]
Critic , istoric literar şi publicist .N.în 1909, în com.Mihai Viteazu
( Sinoe ? ) -Constanţa. Licenţiat al Facultăţii de Litere şi Filozofie Bucureşti ( 1931 ), asistent univ.al prof. Dumitru Caracostea la
aceeaşi facultate ( 1933-'35 ).Cu studii de specializare în Germania (
1938-40 ), lector de Literatura Română la Universitatea din Viena (
1940-'41 ) , asistent la Facultatea de Litere şi Filozofie la
Univ.Bucureşti ( 1941-'49 ).Cronicar literar la Gândirea( din 1933 ) ,
colaborator la numeroase reviste literare din epocă ( Familia, Gând
Românesc, Convorbiri literare, Ramuri, Revista Fundaţiilor Regale
ş.a )O vie controversă stârneşte O.P. cu eseul "O viziune
românească asupra lumii" având ca material de observaţie literatura
cultă şi folclorul ( apărut în timpul războiului ).
Înlăturat din învăţământ după 1948; arestat în 1952 ( cu
manuscrisele confiscate la percheziie ); condamnat la 4 ani

închisoare de un Tribunal al Poporului pentru "activitate
contrarevoluţionară ", pentru că prin articolele publicate , mai ales în
"Gândirea" , prin anii 1935-'36, ar fi contribuit la ascensiunea politică
a lui Ion Antonescu.
Detenţia la Jilava, Craiova, Poarta Albă, Aiud, Baia Sprie, Cavnic şi
Gherla , unde serile, în celulă, a ţinut adevărate cursuri de
literatură.Despre perioada detenţiei scria: <Anii de condamnare
politică [...] mi-au lăsat urme puternice , agravate de unele
accidente ulterioare, datorită epuizării mele fizice. La un metru şi
şaptezeci şi opt înălţime ajunsesem să cântăresc abia 44 de kg.>
Eliberat în 1955, odată cu alţi deţinuţi,în urma înţelegerii de la
Geneva [LD:.*]
Timp de 17 ani nu a avut dreptul să publice. A fost reabilitat în
1971.
------------------* LD:Nu ştiu ce a fost acea Înţelegere de la Geneva. Eu ştiu doar că
Prezidiul MAN a emis Decretul nr 421/30 iunie 1955 prin care au
fost graţiaţi cei cu condamnări până la 10 ani , în baza legilor nr.312 /
'45,nr.291/'47şi a decretului nr.207/'48 .
A prevăzut graţierea celor cu pedepse mai mari de 10 ani , dacă
au participat la războiul antihitlerist .Nu beneficiau de graţiere,însă ,
membrii guvernelor fasciste , din perioada sept'40 -23 august'44.
-Pascu, Petre
Gazetar şi scriitor.Membru PNŢ.Redactor la ziarele Tribuna şi
Românul din Arad - vechi gazete unioniste ale P.Naţional Român din
Ardeal, devenite oficioase ale PNŢ ( după 1927 ).
"Internat" în 1945, în primul lagăr comunist , la Caracal ( din
dispoziţia ministrului de Justiţie, Lucreţiu Pătrăşcanu ) Rearestat în
1950 , deţinut în lagărele de muncă forţată până în 1954.
- Paskandi ,Géza
Poet, prozator, dramaturg .N.în1928, în Araci -Covasna. Absolvent
al liceului din Odorheiul Secuiesc ; licenţiat al Facultăţii Limbă şi
Literatură Maghiară din Cluj .
Arestat pe 10 martie 1957, pentru că participase la redactarea
doleanţelor studenţeşti , de către Varhandi Istvan, în toamna
anului 1956 , prin adăugirea a 4 puncte ( limba rusă - materie
opţională ; introducerea Istoria Filozofiei , alături de Marxism ;
asigurarea condiţiilor materiale pentru studii în ţările vecine
;organizarea unei demonstraţii studenţeşti comune - români şi
maghiari ) Demonstraţia comună a eşuat ,printr-o diversiune.*
Pa'ska'ndi a fost arestat de cpt. Kiraly , de la Securitatea din Cluj ;

anchetat-torturat de Gruia Manea ;condamnat la 6 ani închisoare
( Sentinţa nr. 197 / 30 iul. 1957 ) de Tribunalul Militar-Cluj, pentru
"uneltire contra ordinii sociale" ," manifestări duşmănoase","atentat la
securitatea statului " ( art.209 C.P. ).Detenţia la Cluj, Gherla şi în
lagăre de muncă forţată de la Canal.
Eiberat la 26 ian.1963 , pe baza Decretului nr.5 / 1963-graţieri.
Reabilitat în 1969, şi-a continuat activitatea literară.
--------------------------* Diversiunea rectorului Raluca Ripan, care, într-o conferinţă în
faţa cadrelor didactice, a afirmat că printre revendicările guvernului
revoluţionar de la Budapesta s-ar fi aflat şi anexarea Transilvaniei
de către Ungaria.
-Paulian ,Mihai
Avocat din Craiova, fost director al Liceului Carol I din Bănie .
Arestat în sept.1948; torturat în anchetă la Securitatea din Craiova
( de Oancă Constantin, şeful Securităţii ) ;acuzat de legături cu
mişcarea de rezistenţă condusă de g-ral Carlaonţ ; condamnat la
5 ani închisoare de Tribunalul Militar-Craiova .Detenţia în
penitenciarele din Craiova şi Aiud.
În nov.1950, transferat la Constanţa cu un lot de cca 100
intelectuali - dr.I.Simionescu ( fost ministru al Sănătăţii ) , dr.Traian
Mihăilescu ( dir.Spitalului Militar din Bucureşti ) , Alexandru Claudian (
prof. univ. membru PSD ) ş.a. ş.a - a fost supus muncii forţate din
cadrul brigăzii de construcţii de la Peninsula.
-Pauliuc, Gheorghe
Prof.univ. la Facultatea de Geologie a Universităţii - Bucureşti .
Arestat în 1948 ; condamnat la 20 ani muncă silnică ; eliberat ,
prin graţiere, în 1964 ( Decretul 411 ).
-Pâclişanu,Zenobie T. / Pâclişanu - fiu /
Scriitor erudit , membru c. al Academiei Române ( din 1919 ), dir. al
Bibliotecii din Blaj, prelat greco-catolic. N.în 1886 , în satul Straja ,
com.Berghin -Alba., cu studii strălucite la Blaj, Viena şi Budapesta.
Militant unionist, a fost secretar al Adunării Naţionale de la Blaj
,unul din coredactorii Actului Unirii Transilvaniei cu România ( 1
dec.1918 ) .
Director general al cultelor minoritare din Ministerul Cultelor şi
Artelor - în guv. I.I.C.Brătianu ( 1922- 26 ) ;autor al unor studii de
istorie politică, culturală şi bisericească din Transilvania.
După 1944, a făcut parte din delegaţia română care a semnat
Tratatul de Pace de la Paris ( 1946 ), prezentând p.d.v. al PNŢ , al

lui Iuliu Maniu , în capitala Franţei ( a înmânat un Memoriu cu
doleanţele româneşti, ministrului francez de externe, Georges
Bidault .)
Exclus din Academia Română , devenită Academia RPR ( cf.
Decretului din 9 iun.'48 ) ; arestat şi anchetat cu duritate la MAI
;închis la Jilava şi transferat în iunie 1950 la Sighet ( devenită
puşcăria demnitarilor ) ; eliberat pe 26 martie 1952.
A fost numit de Vatican ,după 1949 ( în clandestinătate ),Vicar general mitropolitan al Bisericii Greco-Catolice din Muntenia,
Oltenia şi Moldova .
Rearestat pe 19 apr.1957 ; torturat cu sălbăticie la Securitatea din
Bucureşti , acuzat de legături cu străinătatea ; judecat într-un "lot de
prelaţi" ; condamnat la 12 ani de închisoare şi confiscarea averii
( Sentinţa nr. 215 / 23 oct.1957 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti ,
pentru "trădare de patrie " ( Cf. Legii 312 /'45 şi noului Cod Penal,
art. 209 )
La proces, a susţinut cu demnitate şi curaj că declaraţiile din
anchetă i-au fost smulse prin tortură ,şi nu le-a recunoscut. După
proces, a fost anchetat în continuare , murind în urma
tratamentului exterminator, la sfârşitul lui martie 1958 , la Jilva.
Aruncat la groapa comună a Jilavei, după ani de zile doamna
Hortensia Pâclişeanu ( ajutată de preotul bisericii din Jilava ) , i-a
recunoscut rămăşiţele pământeşti ( după pantofi şi dantură ) ,
reînhumându-l la Cimitirul Bellu-catolic.
Manuscrisele prelatului , au fost salvate , ajungând la Vatican .
/Fiul său, strălucit medic neuro-psihiatru la Philadelphia -SUA, a fost
condamnat la moarte ( în contumacie ) .
-Pânzariu, Vasile
[ LD: Înzestrat cu un talent poetic deosebit, a compus multe poezii
care au circulat printre deţinuţii din închisorile prin care a trecut
.Poeziile confiscate la percheziţia de la a doua arestare ( 1970 ) , ar
fi fost trimise "spre analiză" la Academie ,şase dintre ele fiind găsite
ca purtând <germenele unor atitudini antisociale > . Rejudecat
în 1972,condamnarea a fost considerată o "eroare judiciară" .
Acum după atâţia ani, nu pot fi cunoscute numele anchetatorilor şi
a magistraţilor din complet ? Poeziile sale pot fi citite , deoarece lea publicat după 1989, în câteva volume :Dincolo de azi ( 1994 ),
Coşmar în noaptea veacului ( 1996 ) , Amprente pe Golgota lumii
( 1998 ) .Informaţii preluate din C.Ioniţoiu, Dicţionare .]
Absolvent al Liceului Comercial din Suceava, n.în 1930, în Burdujeni
-Suceava.
Arestat pe 26 aug.1950, ca membru al org. "Cetatea lui Ştefan " (

difuzase manifeste anticomuniste în jud.Suceava şi Botoşani ) ; bătut
cu bestialitate la Securitatea din Suceava , unde s-a confecţionat
dosarul organizaţiei ( 13 "plăeşi " , absolvenţi de liceu şi studenţi )
; judecat şi condamnat la 10 ani muncă silnică de Tribunalul
Militar-Iaşi ; Deţinut la Iaşi, Jilava ,Piteşti, Gherla ( în 1951, a intrat
pe mâna studenţilor "reeducaţi " ) ,minele de plumb de la Baia Sprie
şi Cavnic ; grav bolnav , a fost transferat( 1955-1957 ) în lagărul de
la Poarta Albă şi Văcăreşti ( unde l-a întâlnit-cunoscut pe poetul
Radu Gyr ) ; transferat din nou la Gherla, a fost eliberat pe 20
aug.1960.
Neputând să-şi continue studiile , a profesat ca tâmplar la Suceava,
continuând să scrie , participând la Cenaclul Nicolae Labiş , fapt ce ia atras a doua condamnare ( de data aceasta în "epoca
Ceauşescu" ). Percheziţionat prin mai 1977- ocazie cu care i s-au
confiscat manuscrisele ; arestat pe 22 sept. 1977 ; anchetat la
Securitate ; condamnat la 6 ani închisoare ; închis la Aiud ( la
Zarcă ) după 17 ani de când fusese eliberat. Procesul i-a fost
rejudecat şi, la 8 sept.1972, a fost achitat şi eliberat ,
condamnarea fiind casată, ca "eroare judiciară" .
-Pelivan,Ion Gh.
Bărbat politic basarabean,membru succesiv (prin evoluţia partidului
)al Partidului Naţional Moldovenesc,Partidul Ţărănesc, Partidul
Naţional Ţărănesc .
N.pe 1 apr.1876,com.Răzeni -Lăpuşna.Licenţiat al Seminarului
Telogic din Chişinău şi al Facultăţii de Drept din Dorpat (Estonia) .
În 1903,în Dorpat , a fost închis şi deportat la Mezen (gubernia
Arhanghelsk)de ohrana ţaristă pentru agitaţii politice ;în 1904,a fost
mobilizat pe frontul ruso-japonez din Manciuria ; revenit la Chişinău,
s-a alăturat mişcării de eliberare naţională .
Judecător în judeţul Bălţi (din 1907 ), a fost destituit (1912 ).
La 3 apr.1917, a făcut parte din comitetul de organizare al Partidului
Naţional Moldovenesc ; la 20 oct.,a fost cooptat în "Sfatul Ţării", în
calitate de şef al departamentului de Externe şi la Justiţie ;în
această calitate a mers la Iaşi,pentru a solicita sprijinul armatei
române,întorcându-se.A participat activ la redactarea actului de
independenţă a Republicii Moldova (alături de Halippa, Ghibu ş.a )şi
a votat hotărârea de Unire cu Ţara ( 27 mart.1918 )
Deputat în Sfatul Ţării (Chişinău, 1918 );deputat PŢ apoi PNŢ ,în
toate legislaturile interbelice (1919-1937 ).A făcut parte din delegaţia
României laConferinţa de Pace de la Paris(1919-1920 ) şi la
Geneva (1922 );ministru de Justiţie în guvernul de uniune naţională
condus de Alex.Vaida Voevod (1919-1920 )

Contribuţii ( selectiv ):Le Bassarabie sous le régime russe ( Paris ,
1919 ) ;Le mouvement de l'accroissement de la population en
Bassarabie de 1812 a 1918 ( 1919 ) ;L'union de la Bassarabie a la
mère -patrie (1919 , cu ediţie în l. engleză );Bassarabie under the
Russian rule ( 1920 );Chronologie de la Bessarabie ( 1926 ) ;L'etat
economique de la Bessasarabie (1926 ); The right of the Roumaines
sur la Bessarabie (1926 ) ;Pourquoi la Babylone russe s'est
décomposé ; ş.a.ş.a A scos ziarul La Besssarabie şi a colaborat la
gazetele pariziene Le temps, La Victoire , La Patrie.
În '40, la anexarea Basarabiei ,s-a refugiat la Bucureşti ;în '41, sa reîntors în Basarabia ;în '44 a fost nevoit s-o părăsească iar,
stabilindu-se în Bucureşti. Arestat în "noaptea de cristal " a
stăpânirii comuniste instalate la Bucureşti (5/6mai 1950 ) a fost
încarcerat ,alături de alţi ctitori ai României Mari, în penitenciarul de
exterminare de la Sighet. A murit la 24 ianuarie 1954 fiind aruncat
la groapa comună din cimitirul săracilor .
-Peltz ,Isac
[LD: de completat...Vezi la Teşu Solomonovici ]
Romancier şi publicist n. în 1899, în Bucureşti ( tatăl pictoriţei Tia
Peltz ) . Colaborator la Adevărul ,Dimineaţa, Flacăra România literară
ş.a. Autorul unor romane citadine de succes: Calea Văcăreşti, Foc în
hanul cu Tei, Paiaţe ş.a ş.a . Arestat în 1949 ; condamnat la 3 ani
închisoare (în 1950) ;închis în penitenciarele din Calea Rahovei,
Jilava, Gherla, Aiud .
- Popescu, Petre
Supleantul , Ed.Curtea Veche ,2009
[LD:semnal la TVR_Cultural pe 2 nov.'09.
Prietenia lui cu Zoe Ceauşescu .
-Porsena, Nicolae( Nicu; pseudonim literar pentru Ionescu Nicolae ).
Născut în 1892 în Bucureşti. Absolvent al Facultăţii de Drept şi
Filozofie din Bucureşti (1913); avocat de renume; voluntar în Primul
Război Mondial; decorat; consilier de Ilfov şi deputat din partea
Partidului Conservator; consilier juridic; şef de contencios; preşedinte
de firme; proprietar de firme( Tipografia Gutemberg); fondator al
revistelor „Ghilotina” (1915), „Latinul” (1914) şi „Arena” de la
Iaşi(1918); scriitor,membru al Societăţii Scriitorilor Români( din 1920).
Condamnat (1946 ) în contumacie la 25 ani muncă silnică pentru
„crimă de uneltire împotriva ordinii sociale”; radiat din Baroul de Ilfov
(1948 ); s-a ascuns până în 1957 la viitoarea sa soţie, Zoe Vlaicu.
Arestat ( 26 iun.1957 ); torturat la Securitatea din Uranus alături de

mulţi alţi intelectuali ( Vasile Miroslav, av. Iacobescu, Mihai Popescu,
Zoe Porsena, Petre Ştefan, Petre Ţuţea ş.a. ); judecaţi în zilele de
Crăciun (1957).
Nicolae Porsena a fost condamnat la 25 ani temniţă grea, 10 ani
degradare civică şi 15 ani temniţă grea pentru „crimă de activitate
intensă contra clasei muncitoare şi mişcării revoluţionare”; detenţia la
MAI, Uranus, Văcăreşti, Jilava şi Aiud; eliberat la graţierea din 1964.
Mort în 1971; înmormântat la Cimitirul Bellu.
R.
-Radof, Ştefan.
Scriitor şi actor care, ca elev şi student, a suferit persecuţiile
regimului comunist. Tatăl său, Ioan Radof, basarabean, mic negustor
în Bucureşti a fost condamnat în 1952 la 2 ani muncă silnică la canal.
Fiul, Ştefan, născut la Buftea-Ilfov în 1934. Exmatriculat din Colegiul “Sf.
Sava “ ( 1947 ); condamnat la 5 ani închisoare pentru complot împotriva
orânduirii de stat ( 1953 ). Detenţia în penitenciarele Jilava şi Aiud.
Admis la Institutul de teatru (1958 ) , a fost exmatriculat după 3
săptămâni . Reprimit în 1960, cu sprijinul lui Radu Beligan şi Costache
Antoniu. A fost actor la teatrul din Piatra Neamţ şi la Teatrul ,,Notara “ Radof, Ştefan.
Scriitor şi actor care, ca elev şi student, a suferit persecuţiile
regimului comunist. Tatăl său, Ioan Radof, basarabean, mic negustor
în Bucureşti a fost condamnat în 1952 la 2 ani muncă silnică la canal.
Fiul, Ştefan, născut la Buftea-Ilfov în 1934. Exmatriculat din Colegiul
“Sf. Sava “ ( 1947 ); condamnat la 5 ani închisoare pentru complot
împotriva orânduirii de stat ( 1953 ). Detenţia în penitenciarele Jilava
şi Aiud. Admis la Institutul de teatru (1958 ) , a fost exmatriculat după
3 săptămâni . Reprimit în 1960, cu sprijinul lui Radu Beligan şi
Costache Antoniu. A fost actor la teatrul din Piatra Neamţ şi la Teatrul
,,Notara “ ( Vezi T-elevi-studenţi ).
-Radu, Ştefan.
Născut în 1905 în com. Amărăştii de Sus-Dolj, absolvent al
Facultăţilor de Drept, Matematică şi al Academiei Comerciale. Arestat
în 1949 timp de 2 luni pentru „deţinere de cărţi interzise”. Rearestat în
1951, anchetat la Malmaison şi Securitate. Condamnat la închisoare
pe viaţă pentru legături cu Legaţia SUA şi Vaticanul. În 1954 i s-a
comutat pedeapsa la 25 de ani muncă silnică .Încarcerat la Jilava,
Piteşti, Aiud, Dej şi Gherla. Eliberat în urma graţierii din 1964.
-Radu, Ştefan.

Născut în 1915 la Aiud, într-o familie cu 13 copii. Absolvent al Fac. de
Matematică, asistent la Observatorul Astronomic din Cluj, cu activitate
ştiinţifică meritorie. Arestat în 1949 - împreună cu 23 de intelectuali
clujeni - torturat în anchete la Securitate. Condamnat la 5 ani închisoare,
eliberat după 6 ani. Reprimit cercetător la Observatorul Astronomic, a
refuzat colaborarea cu Securitatea. Rearestat în 1959, i s-a înscenat un
proces fiind condamnat la 7 ani închisoare. Eliberat în urma graţierii din
1964.
- Rădulescu, Mihai.
Muzicolog şi om de litere din Bucureşti; colaborator la „ Revista
Fundaţiilor Regale”.După suprimarea revistei (1948 ) a iniţiat seri
muzicale la domiciliu. A participat la discuţiile filosofico-literare tutelate
de Noica la Câmpulung-Muscel.
Implicat în procesul Noica-Pillat, arestat în sept.1959, a murit în timpul
anchetei, din cauza torturii. ( Vezi T- Bibliografie şi T- Justiţia comunistă :
„procesul Noica-Pillat”).
-Rădulescu, Mihai.
Născut în 1936. Student la Fac. de filologie; arestat în nov.1956, în lotul
studenţilor medicinişti din Bucureşti; anchetat la arestul Securităţii din
Uranus de Gh. Enoiu; condamnat într-un proces înscenat la 4 ani muncă
silnică, executaţi la penitenciarele Jilava, Gherla, lagărele Periprava,
Salcia şi Luciu Giurgeni. Eliberat în 1960. A terminat facultatea şi a
devenit lector universitar şi scriitor şi lexicolog.
A publicat numeroase mărturii despre infernul din gulagul comunist
românesc.
-Rădulescu-Motru, Constantin.
[ LD. Mă domină o sfială dacă să reproduc aici gândurile filozofului în
1949 : < Sunt fără provizii şi fără lemne de foc. Şi ca mine sunt mulţi alţi
colegi, foşti profesori universitari şi membri ai Academiei Române. Dacă
oamenii care reprezintă în România comunismul bolşevic ar fi cât de
puţin umani, nu ne-ar pătimi atât, ci ne-ar împuşca sau arde de vii > ]
Cine a fost autorul acestor rânduri?
Academician, profesor universitar, filozof şi psiholog al României
moderne. Născut în com. Butoieşti-Mehedinţi, în 1868 ; cu contribuţii
teoretice originale; cu discipoli în domeniile în care s-a ilustrat; fondator
al Societăţii Române de Filozofie; iniţiator al mai multor periodice de
filozofie; autor al unor teorii originale despre specificul culturii şi
civilizaţiei naţionale; întemeietor al psihologiei experimentale în
România.

După 1945 a fost persecutat, ameninţat şi i s-a interzis dreptul de a
publica, fiind taxat „rasist”; în 1948 i s-a interzis dreptul la pensie fiind
etichetat „bestie moşierească”; în 1949 a fost expropriat , ridicat
împreună cu soţia şi i s-a stabilit domiciliu obligatoriu la Bucureşti, unde
a trăit în sărăcie, din mila cunoscuţilor şi a foştilor elevi. A murit în 1957.
Rădulescu, Şerban-Banu.
[ LD : Am avut şansa de a-l cunoaşte şi de a discuta cu acest intelectual
cu o biografie fabuloasă, fie în “ Golania”, fie în redacţia revistei “
Memoria”, fie în diverse acţiuni civice şi politice pe parcursul anilor '90.
Îl socotesc printre profesorii mei de istorie a genocidului comunist, multe
din cazurile prezentate în această sinteză i le datorez.
De la el am înţeles cel mai bine că genocidul din România trebuie studiat
nu numai în ani de detenţie, boală şi moarte, ci şi în înfrângerile
profesionale, chiar dacă ele – de la caz la caz - au urmat o traiectorie
pozitivă sau negativă].
Născut la Bucureşti în 1924 ; absolvent al Liceului militar de la
Mănăstirea Dealu ( 1943 ) ; student la Institutul medico-militar din
Bucureşti.; arestat ( 1945 ), trimis la Curtea Marţială pentru scrierea unor
epigrame împotriva conducătorilor comunişti ; judecat şi achitat ; după
obţinerea gradului de sublocotenent a fost scos din armată ( 1946 ).
Şi-a continuat studiile la Facultatea de medicină.
( Vezi T-Militari-victime şi T-Medici-victime).
Arestat pe 23 august 1948 şi condamnat la 10 1ni muncă silnică pentru
tentativa de “trecere a frontierei “. A executat pedeapsa la penitenciarele
Constanţa, Văcăreşti, Jilava, Piteşti şi lagărul Peninsula. Eliberat în 1954
din penitenciarul Gherla. A lucrat ca “soră medicală” până în 1956, când
a terminat facultatea. Rearestat pentru scurtă vreme în acelaşi an, în
timp ce era stagiar la spitalul Filantropia.
Şi-a întrerupt cariera medicală şi s-a ocupat de literatură.
A publicat nuvele, povestiri şi romane ; membru al Uniunii Scriitorilor .
După 1989 a înfiinţat „ Memoria”, revista gândirii arestate. A murit în
1998.
-Rădulescu-Zoner, Şerban C.
[ LD. L-am cunoscut bine pe acest coleg de carieră şi de acţiune politică
post-decembristă. Consider substanţială contribuţia sa la istoria
genocidului comunist din România. De altfel, foarte multe date
cronologice din această sinteză i se datorează lui şi coautorilor la
lucrarea „INSTAURAREA TOTALITARISMULUI COMUNIST ÎN
ROMÂNIA”.
Cât despre memoriile autobiografice cuprinse în cartea „ A fost un destin

(amintiri,mărturii,dezvăluiri)”, ele dau un plus de autenticitate pătrunderii
fenomenelor genocidare aplicate în România ].
Născut în 1929 la Bucureşti, într-o familie de fruntaşi liberali; membru al
Tineretului Liberal ( 1945-1947 ); participant la manifestaţiile promonarhiste din febr. şi nov. 1947.
Frecventând cercul liberal condus de Laura Săulescu şi Gică Dobrescu,
a intrat în vizorul Securităţii, din ordinul lui Nicolschi.
11 ani va reuşi să se sustragă arestării, schimbându-şi numele ( din
Zoner în Rădulescu ) şi mutându-se la Breaza ( pe un post de profesor
suplinitor ).
Arestat la Câmpina în 1959 de către Tivilichi, care i-a fost elev la Breaza
şi dus la Securitatea din Ploieşti; anchetat 11 luni şi condamnat la 6 ani
temniţă grea pentru „uneltire contra ordinii sociale”; încarcerat la
penitenciarele Ploieşti, Galaţi, Jilava şi lagărele de muncă Salcia,
Stoeneşti şi Strâmba din Balta Brăilei; graţiat şi eliberat după 15 luni (
1962 ). ( Vezi T-PNL-victime).
Absolvent al Facultăţii de Filologie-Istorie, a devenit cercetător la
Institutul de istorie „Nicolae Iorga”, făcându-se cunoscut cu studii şi
articole de istorie modernă. Adevărata sa vocaţie de istoric şi-a arătat
valenţele după dec.1989, prin cărţile de memorialistică şi istorie pe care
le-a publicat.
După căderea comunismului a participat activ la reapariţia PNL.
În condiţiile evoluţiilor politice post-decembriste a activat succesiv în
Alianţa Civică, în Partidul Alianţei Civice, ajungând deputat CDR.
A murit la 14 martie 2012.
-Răuţu,Constantin I.
Ziarist din Turnu Severin, căzut victimă, în 1948, unei turnătorii făcută de
un ins infiltrat de maiorul Kling Zoltan (şeful Securităţii Caraş Severin ),
într-o organizaţie anticomunistă ( „Mişcarea Naţională de Rezistenţă” ).
Nu apucase decât să difuzeze un manifest şi a fost arestat, anchetat şi
condamnat într-un lot de 8 persoane. Încarcerat la penitenciarele
Timişoara, Jilava şi lagărul Peninsula. Eliberat în 1952. ( Vezi T
MAI,Securitate,Miliţie, la Kling Zoltan.
-Rebreanu, Liviu.
Născut în 1885 în com. Târlişiua, Bistriţa-Năsăud. Mort la 1 sept. 1944 la
conacul său din Valea Mare-Argeş, unde se retrăsese din calea înaintării
trupelor sovietice în România.
Despre moartea sa există câteva variante ( Vezi C. Ioniţoiu-Dicţionar ).
După scriitorul V.V. Martinescu ar fi fost împuşcat de un soldat din
trupele sovietice care au năvălit în via lui.
Varianta este foarte plauzibilă, având în vedere comportamentul

„eliberatorilor”.
-Rosetti, Radu.
Personalitate marcantă a armatei şi culturii române, născut în1877 în
Căiuţi-Bacău.
Absolvent al Şcolii Superioare de Război; participant la primul război
mondial; în ierarhia militară a urcat pâna la gradul de general de
brigadă; director al Muzeului Militar Naţional ( 1924-1931 ); cercetător al
istoriei militare a poporului român.
Conservator al Bibliotecii Academiei Române (1931-1940 ), cu contribuţii
istoriografice remarcabile, care i-au adus calitatea de membru al
Academiei Române ( 1927- 1948 ); ministru al Educaţiei în guvernul
Antonescu ( ian.-nov. 1941 ).
Pentru Radu Rosetti, anul 1948 înseamnă sfârşit de carieră, de libertate
şi de viaţă : este dat afară din Academie, odată cu desfiinţarea acesteia (
1948 ) ; este arestat, condamnat şi încarcerat la Jilava şi Văcăreşti;
bătrân, umilit şi bolnav, acest mare spirit a decedat la Văcăreşti în iunie
1949.
-Rosetti, Scarlat.
Moşier, inginer, om de cultură. A trecut prin seria de represiuni destinată
de comunişti „boierilor”, ajungând cu domiciliu forţat la Câmpulung
Muscel.
-Rudich, Maier.
Născut în 1913 la Buzău; licenţiat în Drept; redactor la «Jurnalul de
dimineaţă » , « Semnalul » şi “Timpul”(1935-1940).
După 23 august 1944, ajunge prim-secretar la Direcţia Presei şi redactor
la Agerpress. În aceiaşi perioadă publică volumul documentar « La braţ
cu moartea » cuprinzând reportaje din timpul persecuţiilor antisemite din
regimul antonescu.
Arestat şi judecat în 1952, în lotul celor 41 de « sionişti » ; încarcerat
până în 1955.
A emigrat în Israel în 1959, fiind premiat pentru lucrările scrise în
România.
-Rusu, Nicolae. [ Abrudeanu ? ]
Director la revista „ Parlamentul Românesc” ( 1930- 1940 ), născut în
1889 la Braşov; ziarist de atitudine anticomunistă.
Arestat ( 1951 ); anchetat la Securitatea Uranus; condamnat la 15 ani
muncă silnică, într-un proces înscenat, împreună cu alţi 16 inculpaţi ;
întemniţat la Jilava, Aiud, Gherla ; eliberat în urma graţierii din 1964;
mort la scurt timp după eliberare.

Reabilitat în 1997.
S.
Sadova-Acterian, Maria. ( Marieta Sadova )
Actriţă la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale”din Bucureşti, născută în 1897
la Sibiu. Căsătorită cu avocatul, scriitorul şi ziaristul Arşavir Acterian (
arestat în 1949 ) pentru simpatii legionare.
Trimisă oficial la Paris în 1956 i-a contactat pe Mircea Eliade şi Emil
Cioran, cărora le-a relatat despre valul de arestări şi teroarea instalată în
ţară; reîntoarsă în ţară, a adus romanele „Pădurea interzisă” al lui Eliade
şi „Ispita de a exista” al lui Cioran, pe care le-a împrumutat prietenilor (
Petre Ţuţea, Noica, Nicolae Terianu, Maria Rareş ş.a. ).
Dintre aceşti intelectuali, Securitatea a alcătuit un grup căruia, formal, i sa spus lotul „Noica-Pillat”. Pe lângă inculpaţii principali, procesul a avut şi
multe victime colaterale, cu care s-au înscenat alte procese.
Marieta Sadova a fost arestată în 1959; anchetată la Securitatea din
Uranus de către cpt. Onea Mircea ( Vezi T- MAI,Securitate ) ; învinuită
că a făcut parte din mişcarea legionară în 1939 şi că a ajutat familiile
celor arestaţi; condamnată la 8 ani închisoare(1960); detenţia la Jilava;
după 5 luni i s-au retras toate distincţiile.
Graţiată (1963 ) şi repusă în drepturi în oct. acelaşi an.
-Samuelly, Anny / Samuelly de Wied, Isabela-Nora
-Samuelly, Anny / Samuelly de Wied, Isabela-Nora
Două surori legate prin activităţi specifice de oficiile de presă şi
bibliotecile legaţiilor Marii Britanii şi SUA la Bucureşti.
Arestate în noaptea de 25 iul.1949, în condiţiile înrăutăţirii relaţiilor cu
lumea occidentală şi a instalării a ceeace se va numi „războiul rece” ;
(Vezi T-Cronologie genocid şi T-Diplomaţia-victimă ); anchetate 6 luni;
judecate (1950 ) într-un lot cu Costică Mugur şi condamnate la 20 (
respectiv 15 ) ani muncă silnică. Încarcerate la Jilava, Mislea şi
Miercurea Ciuc.
( Vezi T-MAI,Securitate; şi T-Justiţia comunistă ).
Eliberate la 14 iunie 1961; răscumpărate de o rudă din America; s-au
stabilit la Paris.
-Sandu, Tudor.
Pseudonimul literar al lui Alexandru Teodorescu din Mânzăleşti-Buzău;
Poet şi publicist, director al revistei „Credinţa”; s-a călugărit la Mănăstirea
Antim sub numele Agathon; a slujit la schitul Crasna, apoi stareţ la
schitul Rarău (1958).
Arestat şi anchetat ( perioada,1945-1946) pentru publicistica din timpul

războiului; arestat (1958 )şi inclus în lotul „Rugului aprins” ( Vasile
Voiculescu , Dumitru Stăniloae, Mircea Vulcănescu ,Alexandru
Mironescu, Barbu Slătineanu, Arsenie Papacioc, Benedict Ghius, Adrian
Făgeteanu,Sofian Boghiu, Roman Braga dar şi studenţi la teologie
precum :Bartolomeu Anania, Andrei Scrima, George Văsii );
anchetat-torturat de mr. Gheorghe Enoiu; condamnat la închisoare pe
viaţă (preşedinte de complet- Emil Hirsch; întemniţat la Aiud unde a murit
în aprilie 1963 ( Vezi pe larg la T- Biserici-victime ).
-Saxone, Valentin D.
Avocat şi ziarist, născut în 1903 la Bucureşti. Membru al Baroului
Bucureşti din 1926, exclus din barou din motive rasiale ( 6 sept. 1940, în
timpul guvernării legionaro-antonesciene).
Membru PNL ( 1926-1935).
După 23 august 1940 a înfiinţat Cenaclul ,,Ideea “, împreună cu Petre
Ghiaţă, Tudor Teodorescu Branişte, av. Mayer Reizel, Eugen
Demetrescu ş.a.
Arestat ; judecat şi condamnat de TM Bucureşti (1959 ) la 16 ani muncă
silnică, pentru « uneltire contra ordinii sociale » ; întemniţat la Jilava ;
graţiat în ian. 1963. În 1965 a emigrat în Israel.
-Săveanu, Sauciuc I. Teofil.
( Vezi T-Bucovineni-victime )
Născut în 1884 în Bosanci-Suceava; studii superioare de filozofie la
Viena şi Cernăuţi ( 1902-1906 ); profesor secundar, apoi la Universitatea
din Cernăuţi ( 1909-1919 ).
Membru corespondent al Institutelor de arheologie austriac şi german;
a publicat numeroase studii de epigrafie şi istorie antică; a descoperit
ruinele cetăţii Callatis din Mangalia, conducând săpăturile între 19251940.
Din galeria marilor oameni politici unionişti – Iancu Flondor, Ion Nistor
ş.a. ; în nov. 1918, în Adunarea Naţională de la Cernăuţi, a votat pentru
unirea Bucovinei cu Patria Mamă
Din 1919 face parte din clasa politică interbelică, fiind, alternativ, deputat
şi ministru ( Vezi T- Guvernanţi, demnitari- victime ).
În 1940 – la anexarea Bucovinei de Nord – s-a mutat la Bucureşti,
ocupând funcţii universitare ( profesor, decan) la Fac. de Litere şi
Filozofie. Din 1945, membru al Academiei Române.
Din 1947, trece prin toate fazele de represiune pe care le-a suportat
PNŢ-ul; scos din învăţământ şi din Academie (1947 ); arestat în noaptea
de 5/6 mai 1950 cu lotul foştilor demnitari; încarcerat la Sighet şi
Rm.Sărat; eliberat la graţierea din 1964.
Mort în 1971 la Bucureşti; înmormântat la Mănăstirea Cernica.

-Sârbu, Ion-Dezideriu.
[ Atenţie LD: completează biografia şi cazul.]
Scriitor,născut în 1919 la Petrila-Hunedoara Asistentul lui Lucian Blaga
la Universitatea din Cluj.
Condamnat la 1 an închisoare pentru omisiune de denunţ, pedeapsă
prelungită cu 24 de luni închisoare administrativă; în timpul executării
pedepsei, a fost judecat pentru scrierea piesei „Sovromcărbune”, cu
conţinut ostil regimului comunist.
Eliberat în urma graţierii din 1964; a continuat să fie supravegheat de
Securitate. Pensionat în 1973.
-Scherg, Georg P.
Născut în 1917 la Braşov, absolvent al Fac. de Filologie din Sibiu,
conferenţiar universitar la Braşov; profesor la Universităţile din Tubingen
şi Stassbourg ( 1941-1947 ).
Întors în ţară, a fost condamnat la 20 ani muncă silnică ( 1959 ), într-un
proces înscenat unui grup de scriitori şi oameni de cultură germani,
judecaţi la TM ( Braşov, Sibiu ? ) de mr. Magistrat Cojocaru Dragoşpreşedinte, Gheorghe Iuliu şi Paraschiv Petrache-asesori. În 1962,
pedeapsa i-a fost redusă la 4 ani de către Tribunalul Suprem.După
eliberare a continuat să fie urmărit de Securitate, bănuit că avea legături
cu străinii care vizitau România .
-Seişanu, Romulus.
[LD : cu totul remarcabile au fost serialele scrise de R.Ş. în apărarea
independenţei şi integrităţii României, în anii premergători şi în debutul
celui de al ll-lea Război Mondial ].
Născut în 1886, gazetar la „Curentul” şi „Universul”.
În articolele sale a combătut comunismul şi politica de jaf dusă de URSS
în România.
Arestat în 1945; condamnat (1946) la muncă silnică pe viaţă.
Întemniţat la Jilava, Uranus, Aiud; a murit pe 17 oct. 1955 în spitalul
penitenciarului Văcăreşti.
-Semilian, Solomon.
Membru PCR, ziarist, folosit în diverse „misiuni”. Printre altele, a primit
sarcina să facă inventarul impunătoarei biblioteci a lui Istrate Micescu,
după arestarea acestuia. Dacă biblioteca juridică a fost arsă, cealaltă
parte, s-a spus, că ar fi vândut-o. ( Vezi T- Avocaţi- victime)
Arestat, condamnat şi încarcerat ca deţinut politic, deoarece furase cărţi
cu caracter politic de la un”duşman al poporului”.
-Serghie, Emil.

Publicist,colaborator al lui Nicolae Carandino la ziarul „Dreptatea”;
prieten bun cu Tudor Teodorescu Branişte.
Arestat prin 1948-1949. Condamnat şi încarcerat la Aiud. Eliberat în
1956.
-Sergiu, Dan ( Rotman Izidor ).
Scriitor; arestat (1950) pentru publicarea (în 1942) a broşurii “Activitatea
de spionaj a organizaţiei comuniste clandestine din România”.
Condamnat (29 iul.1950) la 7 ani temniţă grea, de Curtea Bucureşti,
Secţia a ll-a penală; încarcerat la Jilava, Aiud şi Gherla; eliberat pe 27
august 1964.
-Silviu, George.
Avocat şi publicist, născut în 1901 la Focşani- Vrancea
Ataşat de presă pe lângă delegaţia română la Societatea Naţiunilor (
1927-1931 ). (Vezi T-Evrei-victime ).
Membru PSD ( 1920-martie 1948 ).
După 23 august 1944- la propunerea PSD, a îndeplinit anumite funcţii
ministeriale.
-Silviu, George.
Avocat şi publicist, născut în 1901 la Focşani- Vrancea.
Ataşat de presă pe lângă delegaţia română la Societatea Naţiunilor (
1927-1931 ) .
Membru PSD ( 1920-martie 1948 ).
După 23 august 1944, la propunerea PSD, a primit o serie de funcţii
ministeriale.
În martie 1948 a demisionat din toate funcţiile publice, în semn de
protest faţă de înglobarea forţată a PSD în PMR.(Vezi T-PSDR-victime ).
Arestat pe 5 martie 1953; anchetat la Securitatea Rahova; eliberat la 2
iulie 1954; a continuat să fie persecutat , el şi familia, până în 1961, când
a reuşit să emigreze în Franţa. A murit la Paris în 1971.
-Slătineanu ,Barbu Alex.
[ Cf.PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI , C. Noica,
C.Pillat ...etc.
Editura Vremea, Bucureşti , 1996.Atrag atenţia că răspunsurile erau
"ajustate" de anchetator şi că deveneau "dovezi " prin obţinerea
semnăturilor pe ele.Pentru aceste semnături, captivii erau interogaţi
în reprize, erau ameninţaţi şi torturaţi . ]
Colonel în armata română ( în 1946, dir. Direcţiei Muniţiilor din
Ministerul Înzestrării Armatei )

N.în 1895, la Paris ( fiul lui Alexandru Slătineanu, fost rector al
Univ.din Iaşi, combatant în primul război mondial , decorat cu ordine
militare române şi străine ).
Licenţiat al Politehnicii din Munchen; conf. univ. la Academia de
Belearte "N.Grigorescu" din Bucureşti .Proprietarul unei ferme de
100 ha la Otopeni.
Ataşat militar adjunct în Italia( 1919-1920); Franţa şi Anglia(19281929); trimis de stat la studii în Turcia(1931-1932), Cehoslovacia şi
Polonia(1935-1937).
Arestat şi anchetat la Securitatea din Uranus, de către lt.maj.Iosif
Crăciun; învinuit că organiza cenacluri literare la domiciliul său.
Mort în spitalul penitenciarului Văcăreşti , la 31 oct. 1959.
-Slăvescu, Victor.
[ LD : nu cunoaştem care a fost viaţa omului de stat după « eliberare ».
Este uşor de presupus. Ceeace ştim, este faptul că atât fratele său, Ion
Slăvescu ( Vezi T-Militari-victime), cât şi fiul său Mircea Slăvescu ( Vezi
T-Ingineri-victime ) au avut de îndurat « tratamentul » aplicat rudelor
« duşmanilor poporului ». [
Născut în 1891 în Rucăr-Dâmboviţa. Doctor în Ştiinţe economice şi
financiare, cu studii la Halle; economist de renume, cercetător şi profesor
universitar.
Combatant în războiul pentru întregirea României.
Membru marcant PNL, a ocupat mai multe demnităţi în guvernările
liberale : deputat în 5 legislaturi ; director la Banca Românească timp de
10 ani ; director la BNR şi ministru subsecretar de stat la Finanţe;
ministrul Finanţelor.
Ministrul Înzestrării Armatei şi al Economiei Naţionale, în regimul
autoritar al Regelui Carol al ll-lea (1938-1940).
Membru al Academiei române (din 1936) ; rectorul Academiei
Comerciale( din 21 ian.1944).
Om de cultură cu numeroase publicaţii în ţară şi străinătate ; recunoscut
pe plan internaţional .
Arestat la o lună după declanşarea acţiunii “Dunărea”, ( 5/6 mai 1950 )
privind închiderea tuturor foştilor demnitari (prefecţi, miniştri, guvernatori,
comandanţi ai Armatei ş.a.).
Întemniţat la Sighet ( iunie 1950) ; pedepsit şi maltratat în mai multe
rânduri de comandantul penitenciarului Vasile Ciolpan.
Eliberat de la Malmaison în 1955. Mort în 1977 la Bucureşti.
/ Proces verbal de interogatoriu ( 8 sept.1959 ) luat de Crăciun
Iosif ( anchetator penal de Securitate la Direcţia de Anchete Penale a
MAI ).

Întrebări ><Dta ai fost arestat pentru fapte comise împotriva legilor
R.P.Române. Vorbeşte despre aceste fapte ? >; <Cine participa la
aceste "cenacluri literare" organizate în casa dtale şi a dr.
VOICULESCU? >; <...în casa d-tale s-a citit cartea fugarului român
CIORAN EMIL .Precizează cum a fost adusă din occident această
carte şi ce scrieri ale fugarilor din occident s-au mai difuzat şi
comentat în aceste "cenacluri" ?>; <...răspunsul dtale nu
corespunde realităţii [...]s-au difuzat şi comentat favorabil şi alte
scrieri [...] De ce ascunzi adevărul ? >
Răspunsuri : <...am participat la aşa-zisele "cenacluri literare"
organizate la mine acasă şi în ultimul timp şi la dr. VOICULESCU
VASILE acasă ,"cenacluri" la care participau şi unele elemente
reacţionare care în prezent sunt arestate.>;<...în cadrul acestor
"cenacluri literare" , pe lângă faptul că se comentau unele
evenimente politice interne şi internaţionale -unele ştiri provenind de
la posturile de radio capitaliste - se citea în mod frecvent scrieri
proprii ale dr. VOICULESCU , fie ale mele, ale lui PILLAT
CONSTANTIN... >; <La aşa-zisele "cenacluri literare" participau
următoarele elemente : VLADIMIR STRĂINU (nume real Iordache
Nicolae ) critic literar, fost deputat PNŢ-ist înainte de 1944, tatăl său
ştiu că a avut mult pământ şi livezi de pomi fructiferi
;CIOCULESCU ŞERBAN ,de origină burgheză, fost PNŢ-ist [...]
PILLAT CONSTANTIN, fiu de moşier şi de fost fruntaş PNL[...]
dr.VOICULESCU VASILE ,prieten al meu de foarte mulţi ani şi cu
VLADIMIR STRĂINU la fel, arestat în vara anului 1958 în legătură
cu nişte preoţi de la patriarhie.Călugărul ANANIA [...] arestat tot în
1958 înaintea dr.Voiculescu ,a fost adus la mine acasă de Cioculescu
Şerban [...] după arestarea sa am aflat că a desfăşurat activitate
legionară .VOINESCU ALICE , fostă profesoară universitară [...]
MIOARA MINULESCU , fost asistentă a mea la muzeu şi membră a
Uniunii Artiştilor Plastici . > ;<Declar că în afară de cartea fugarului
CIORAN EMIL [...]cu ocazia întâlnirilor din casa mea, nu s-a difuzat
sau comentat şi nici nu s-au purtat alte discuţii ... >
/ În CONCLUZIILE DE ÎNVINUIRE cu care a înaintat spre judecare
Tribunalului Militar al R.II -Bucureşti dosarul nr. 1523 / 1959
,cpt.Onea Mircea ( anchetator penal de securitate, în calitate
de procuror militar. Vezi T-MAI-Securitate-Miliţie şi T-Justiţia
comunistă ), Slătineanu figurează doar atunci când sunt înşiraţi
"inculpaţii" .
-Solomon, Michel
Născut în 1909 la Galaţi. Absolvent al Fac. de Ştiinţe Juridice din
Montpelier-Franţa.

Jurnalist la « Timpul » şi « Argus ». În timpul celui de al ll-lea Război
Mondial, jurnalist acreditat pe lângă armata britanică, în Africa orientală
şi Orientul Mijlociu.
Reveni în România după 23 august 1944 ; ridicat de NKVD şi
condamnat la muncă silnică pe viaţă pentru « spionaj în favoarea Angliei
şi împotriva URSS » ; deportat în lagărul de la Magadan-Siberia.
Revenit în ţară(1956) ; întemniţat ; eliberat la graţierea din 1964.
A emigrat imediat în Anglia şi Canada, unde trăit până la sfârşitul vieţii,
publicând mai multe cărţi despre viaţa din închisori.
-Stăncescu, Gheorghe.
Inginer, născut în 1884 la Chişinău. Director-proprietar al ziarului „Viaţa
Basarabiei”. Membru PNŢ, senator de Lăpuşna în perioada interbelică.
Refugiat în România la cedarea Basarabiei (28 iunie 1940) şi, a doua
oară, în 1944.
Arestat în 1950 ; încarcerat (fără judecată) la Cernavodă şi Capu Midia;
eliberat după 3 ani şi jumătate.
-Steinhardt, Nicu Aurelian.
[ LD : Recomand pentru cei interesaţi vol. PRIGOANA.
DOCUMENTE ALE PROCESULUI , C. Noica, C.Pillat ,
N.Steinhardt , Al.Paleologu, A.Acterian, S.Al-George ,
Al.O.Teodoreanu etc. şi „Jurnalul Fericirii” pentru a înţelege cum sa produs „miracolul Steinhardt” ].
După apariţia „Jurnalului…”, cazul scriitorului Steinhardt / alias
călugărul Nicolae de la Rohia / a suscitat un interes deosebit,
provocând polemici, puncte de vedere convergente sau opuse.
Din punctul de vedere al sintezei noastre, considerăm unele opinii
legitime, altele nefondate, iar altele probând un partizanat de simpatii
şi antipatii politico-literare ( exemplu: Nicolae Manolescu, HR
Patavievici ş.a. despre presupusul „denunţ” al lui Ion Caraion.
Avem serioase argumente privind falsificarea expresă a
informaţiilor cuprinse în documentele elaborate de anchetatorii,
procurorii şi judecătorii securi-comunişti, despre comportamentul
victimelor lor.
Ar fi o gravă eroare să considerăm autentice răspunsurile
consemnate la interogatoriile luate sub teroare, tortură, schingiuire şi
ameninţări, de aceea regretăm validarea în dezbateri TV şi cărţi a
unor asemenea aberaţii la adresa unor foşti condamnaţi la moarte
care nu se mai pot apăra. ( TVR Cultural, emisiunea din 2 sept.2009,
moderator HR Patapievici ).
Doctor în Drept, născut în 1912 la Bucureşti, într-o familie de

intelectuali evrei.
Spirit moderat, în interbelic a publicat la „Fundaţiile Regale”, „Criterion”
(la rubrica DA sau NU ) şi „Libertatea” lui George Strat, criticând
extremismul de stânga şi de dreapta.
După război, în condiţiile geopolitice schimbate - ocupaţia sovietică şi
instaurarea comunismului - viziunea sa politică a evoluat spre
respingerea regimului comunist.
Arestat (31 dec. 1959); anchetat de cpt. Oanea Mircea şi Simon
Jacques, supus unor torturi şi umilinţe năucitoare: lovituri cu cisma şi cu
bastoane de cauciuc); înaintat judecăţii, într-un lot de 22 persoane, în
ceeace se va numi „Lotul Noca-Pillat” ( Vezi personalităţile implicate, la
tablourile profesionale ).
Condamnat la 12 ani muncă silnică pentru crimă de uneltire contra ordinii
sociale ( martie 1960 ); întemniţat la Jilava.
Botezat ortodox de ieromonahul basarabean Mina Dobzeu ( 15 martie
1960); naş de botez, Emanuel Vidraşcu, fost şef de cabinet al
mareşalului Antonescu; martori : Monseniorul Ghica şi preoţi ai cultelor
creştine - romano-catolici , greco-catolici, protestanti - pentru a da
botezului un caracter ecumenic.
Eliberat cu graţierea din 1964.
Miruit la Schitul Darvari, s-a călugărit în 1973 la Mânăstirea Rohia, sub
numele de Nicolae.
A scris cartea „Jurnalul fericirii” ; manuscrisul i-a fost confiscat de două
ori de Securitate şi a fost tipărit în 1991.
*
* *
[ LD : Dacă procesul nu ar fi fost atât de dur pentru cei implicaţi;
dacă sentinţele n-ar fi fost atât de grele; dacă ancheta, procesul şi
anii detenţiei n-ar fi avut caracterul exterminator…citirea
stenogramelor din timpul anchetelor şi ale procesului, pot provoca
impresii din cele mai şocante, pentrucă îmbracă forme de literatură
absurdă.
În cea mai mare parte erau datorate, pe de o parte, inculturii crase
a anchetatorilor şi juriştilor comunnişti, pe de altă parte, excesului de
zel în a le găsi vinovăţiile care să conducă la condamnări cât mai
grele ( Cf. articolelor şi alineatelor din Codul Penal ).
Pentru a proba aceste afirmaţii, dăm câteva segmante din
interogatoriile luate lui N.S. ].
a) Onea Mircea ( anchetator penal de securitate ) - interogatoriul
luat pe 6 ian.1960
Întrebare :<Cu ce elemente arestate de organele de securitate ai
avut legături ? >; <Cum ai cunoscut aceste persoane ? >; <Ce
activitate contrarevoluţionară ai desfăşurat cu aceste persoane ?>

; < Cine anume este CIORAN EMIL şi ELIADE MIRCEA şi ce
legături avea NOICA CONSTANTIN cu aceste persoane ? >
b)Onea Mircea- Al doilea interogatoriu ( 12 ian.1960 )
Întrebare:< Ţi se prezintă ordonanţa de punere sub învinuire din 8
ianuarie 1959 , prin care eşti învinuit de faptul că în anul 1954 , luînd
legătura cu Noica Constantin şi cu fugarul Paleologu Alex. la acea
dată ascuns la C.Lung sub numele de CRAIFĂLEANU ION, aţi
hotărât ca Noica Constantin să redacteze scrierea
contrarevoluţionară "Povestiri despre Hegel" , pe care să o
difuzeze în rândul unor elemente ostile regimului democratpopular din RPR şi ca mijloc de propagandă împotriva RPR să o
publice în occident . [...] Împreună cu Noica Constantin şi Paleologu
Alex [...] aţi organizat numeroase întruniri clandestine [...] v-aţi
dedat la o serie de calomnii la adresa regimului democrat-popular
din RPR a cărei schimbare o propagaţi şi la adresa literaturii
realist-socialiste.Te recunoşti vinovat de faptele expuse în ordonanţa
de punere sub învinuire ce-ţi este prezentată ? >
c.) În CONCLUZIILE DE ÎNVINUIRE ( 10 febr.1960 ) cu care a
înaintat spre judecare Tribunalului Militar al R.II -Bucureşti dosarul
nr. 1523 / 1959 ,cpt. Onea Mircea ( în calitate de procuror militar )
reţinea :
<15 / STEINHARDT NICU AURELIAN ,element duşmănos
regimului democrat popular din ţara noastră, apărător al fostului
regim burghezo-moşieresc, nu s-a dedat în lături nici un moment de
a acţiona împotriva noii orânduiri sociale şi de stat a RPR ,[…] au
discutat ca Noica Constantin să redacteze o lucrare în care să
interpreteze în mod duşmănos scrierile filozofului german Hegel
[...] , au hotărât să multiplice [...] articolul lui Cioran Emil numit "
Scrisoare către un prieten din depărtare " ce fusese publicat în
occident şi care de fapt îi era adresat lui Noica Constantin .
[...] Organizându-se întruniri clandestine [...] a participat activ la
discuţiile duşmănoase ce se făceau şi la "popularizarea"
scrierilor duşmănoase ale fugarilor [...] "Ispita de a Exista" şi
"Pădurea Interzisă" ,introduse clandestin în ţară de ACTERIAN
SADOVA MARIA [...] după ce le-a citit ,le-a difuzat lui AL.GEORGE
SERGIU şi Paleologu. >
d.) În interogatoriu la Proces ( 24 febr.1960 ) luat de jud.Adrian
Dimitriu , Steindhardt a făcut unele precizări :
<Cu Noica Constantin am reluat legătura prin anul 1954 la C.Lung
prin prietena noastră comună Beatrice Strelisker [...] M-am mai
văzut cu el şi în Bucureşti la întâlnirile de la Paleologu , la Beatrice
Strelisker şi la mine acasă. > ;< Scrierile fugarilor Cioran şi
Eliade [...] au circulat în rândul cunoscuţilor noştri.[...]La întâlnirile

ce aveau loc la Beatrice Strelisker şi la mine, scrierile despre care
am vorbit mai sus erau elogiate. > ; <Am fost şi eu de acord ca
această scrisoare [ a lui Cioran] să fie copiată , multiplicată şi
difuzată la prietenii noştri. >
e.)În apărarea sa, av. Doru Gh.Pavel arată că <acesta(NS) [...] nu
are un trecut politic dubios.[…] inculpatul de naţionalitate evreu
n-a putut avea cu Noica C-tin alte legături decât că au fost colegi şi
au rămas prieteni ,iar după ce Noica a devenit militant legionar
,prietenia lor s-a întrerupt>
f.) Sentinţa nr 24/ 1martie 1960 : <Inculpatul Steinhardt Nicu Aurelian
element duşmănos regimului democrat popular din RPR ,
apărător al fostului regim burghezo-moşieresc , fiind cunoscut
cu Noica C-tin încă din anul 1925 , a păstrat cu acesta o strânsă
legătură până în preajma războiului antisovietic când Noica C-tin a
plecat în străinătate.
În 1954, aflând că Noica C-tin este cu domiciliu obligatoriu în oraşul
C.Lung s-a deplasat acolo şi a restabilit legătura cu Noica C-tin cu
care ocazie a cunoscut şi pe coinculpatul Paleologu Alex
[...]Inculpatul [...] a participat activ şi la discuţiile duşmănoase de
la domiciliul coinculpaţilor Strelisker Beatrice ,Paleologu şi Mihai
Rădulescu unde erau organizate întruniri clandestine şi cu care
ocazie popularizau şi scrierile duşmănoase ale fugarilor legionari
în occident Cioran Emil şi Mircea Eliade [...]
Pe baza recunoaşterii inculpatului care se coroborează cu
declaraţiile coinculpaţilor [...] şi a martorilor [...] precum şi a
corpurilor delicte de la dosar , tribunalul reţine ca dovedite în
sarcina inculpatului Steinhardt Nicu Aurelian faptele ce i se
impută.[....]
15/ Făcând aplicaţiunea art.209 lit.a C.P.combinat cu alin.penultim al
aceluiaşi art. şi art.25 pct.6 C.P.cu unanimitate de voturi condamnă
pe STEINHARDT NICU AURELIAN la 12 (doisprezece ) ani
muncă silnică ,7(şapte ) ani degradare civică şi confiscarea
totală a averii personale pentru infracţiunea de uneltire contra
ordinii sociale . >
Semnează preşed.-col. de Justiţie Dimitriu D.Adrian ; judecător maior de justiţie Petrescu Ion ; col.Chimirel Iancu ; asesori- lct.col
Bobb Horaţiu , mr Cosmiţă Aurel ).
Hotărîrea a rămas definitivă , ca urmare a respingerii recursurilor
(decizia nr.77 / 7 apr.1960 a Tribunalului Suprem ) >
*
* *
*22 mai '09.TV-Cultural. Patapievici -George Ardeleanu ( reluare 2
sept.'09 )

- George Ardelean : Ion Caraion "l-a turnat" pe Steinhardt.În '72
"Artur" a dus mss la Securitate (este versiunea publicată ; ştim asta
de la "hermeneuţii" securişti care dădeau şi citate ) În '73,
Rapoartele lui "Artur" sunt infernale.
În '75 , i se restituie mss; În '80, Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca
primesc copii de pe "Jurnal " ( a III-a versiune rămâne la Rohia ) ; în
'85 i se confiscă manuscrisul şi multe cărţi . Unul din cei patru
scriitori este denunţătorul
/La dosarul lui Steinhardt ,sunt peste 70 de "turnătorii" -prieteni,
monahi, agenţi postali ş.a.
El a ţinut la Rohia şi predici despre "turnători " , pe unii , poate , îi
ştia(.ex. Emanuel Vidraşcu ce-i fusese naş la botez şi prieten peste
20 de ani ! ).
- HRPatapievici ( citând din Jurnal ) : Tatăl lui , Oscar Steinhardt,a
fost coleg cu Albert Einstein la Politehica din Zurich .Inginer,
industriaş ( sau antreprenor ? ) a luptat în primul război mondial
,primind cetăţenia română. A fost un om curajos, drept , integru şi
demn . ( I-a cerut fiului să nu accepte să fie martor al "acuzării" la
procesul Noica- Pillat. Când s-a întors de la proces , ca martor , tatăl
l-ar fi certat spunându-i <De ce te-ai întors ?Trebuie să faci
închisoare ! Să nu fii jidan fricos ! >.S-a purtat cu mare demnitate la
arestarea fiului. Eliberat în 1964, şi-a mai găsit tatăl în viaţă .
/ În interbelic. De pe poziţia unui "liberal conservator" [ LD ? ] , el îi
luase la refec şi pe cei de "stânga" şi pe cei de " dreapta" .După
război, s-a împăcat şi cu unii şi cu alţii.
N.S.a publicat în rev."Fundaţiile Regale", " Criterion" (la rubrica DA şi
NU), la "Libertatea " ( lui George Strat )
-Strat ,George, Z
N.1894,Vârlezi-Fălciu .Deputat PNL în mai multe legislaturi
interbelice .
În primul război mondial, distins în luptele de la Oituz şi Mărăşeşti
,decorat cu "Coroana României ".Licenţiat în Drept (Iaşi ,1922
),doctorat în Drept (1923,Paris ).
Prof.univ. de doctrine economice la Universităţile din Oradea,Iaşi,
Cluj , Bucureşti .
Membru fondator al Asociaţiilor româneşti pentru progres social şi al
Asociaţiei Generale a Economiştilor din România .Membru al
Institutului Regal de Ştiinţe Administrative din România
Referent titular în secţia economică a Consiliului Legislativ ( 19261936 ).
În 1938,a reprezentat România la Liga Naţiunilor ( Geneva )
Contribuţii doctrinare economico-sociale ( selectiv ):Le ro"le du

consummateur dans l'économie moderne ( Paris, 1922 );La liberté
syndicale en Roumanie (Bucureşti, 1927 ) ;Consideraţiuni asupra
proletariatului (1930 ) ;Politica şi consumaţiunea (1932);La situasion
économique des classes sociales en Roumanie ( 1930
);Intervenţionismul statului în economia naţională ( 1932 );R.Malthus
şi principiul poporaţiei ( 1934 );Organizaţia Internaţională a Muncii
viaţa economică ( 1934 )ş.a ş.a
Subsecretar de Stat la Ministerul Economiei Naţionale în guvernul
Gigurtu ( 4 iul-4 sept1940 ), ultimul guvern din domnia regelui Carol II.
În 1947, a fost dat afară din învăţământ.Arestat în 1948 ,a fost
condamnat la 7 ani temniţă grea şi încarcerat la Jilava .
În 5/6 mai 1950 , a fost dus la Sighet , unde a fost încarcerat "lotul
demnitarilor ".
În 1955, în loc să fie eliberat , a fost dus cu domiciliu obligator la
Măzăreni ( Bărăgan ).
În 1956,este implicat într-un nou proces ( cu Bentoiu şi Aznavorian )şi
condamnat ,trecând iar prin calvarul închisorilor de la Jilava şi
Galaţi.După 13 ani de tratament în lagărul concentraţionar,a murit pe
15 dec.1961,la puşcăria din Botoşani,fiind aruncat la groapa comună
- Streinu, Vladimir ( pseudonim literar pentru Iordache Nicolae)
Născut în 1902, în Teiu din Vale-Topoloveni -Argeş (fiul lui Şerban
Iordache,moşier arestat şi decedat în 1949 ).
Doctor în Litere şi Filozofie, critic literar ,profesor,colaborator la
Institutul de Lingvistică ,în Bucureşti. Membru PNŢ,deputat de Argeş
(în interbelic ), colaborator la "Dreptatea"
Arestat la 12 sept.1959 , în grupul oamenilor de cultură din
anturajul lui Constantin Noica şi Dinu Pillat .
Anchetat la Securitatea Uranus, pentru participare la discuţii
duşmănoase la adresa regimului, pentru ascultarea posturilor de
radio străine, pentru citirea cărţilor "legionarilor" Eliade,Cioran şi
Dinu Pillat sau a "trădătorilor de patrie" Ierunca-Untaru Virgil şi Vintilă
Horia .
Pentru edificare, dăm câteva extrase din aceste interogatorii:
a.) Proces verbal de interogator ( 4 oct.1959 ) luat de lt. mj.Crăciun
Iosif ( anchetator penal de securitate ) : Răspuns: < Este adevărat şi
recunosc faptul că în ultimii ani şi în special între 1955-1958 , am
întreţinut legături cu unele elemente reacţionare ce aveau o
poziţie ostilă faţă de regimul RPR şi faţă de literatura realist
socialistă , cum sînt:PILLAT CONSTANTIN, CIOCULESCU
ŞERBAN, VOICULESCU VASILE condamnat,SLĂTINEANU BARBU
.[...] În cadrul acestor întâlniri [...] s-au citit şi unele scrieri cu
caracter mistic, ale lui ANANIA [...] precum şi scrierile fugarului

român din occident CIORAN EMIL , "Ispita de a exista" [...]
"Scrisoare a unui prieten de departe" [...] Spre sfârşitul anului 1956 ,
din câte reţin eu, PILLAT CONSTANTIN a citit fragmente din
romanul său mistico-legionar intitulat "Aşteptând ceasul de apoi
"[...]
În anul 1958 am primit de la CIOCULESCU ŞERBAN ,cartea
fugarului legionar din occident MIRCEA ELIADE ,intitulată
"Pădurea interzisă" ce avea un caracter duşmănos la adresa RPR
[...] Este adevărat că purtam aceste discuţii şi comentam de pe
poziţii reacţionare în sensul că afirmam că în RPR nu ar exista
libertate , că nu ar exista libertatea scrisului , a creaţiei şi
libertatea de gândire[...] precum şi alte discuţii reacţionare şi
calomnioase la dresa regimului şi a literaturii noi în RPR .>
b.) În CONCLUZIILE DE ÎNVINUIRE cu care a înaintat spre judecare
Tribunalului Militar al R.II -Bucureşti dosarul nr. 1523 / 1959
,cpt.Onea Mircea ( anchetator penal de securitate, în calitate
de procuror militar ) reţinea :
<10/ .Iordache Nicolae zis Vladimir Streinu , fiu de moşier, fost
deputat PNŢ, scriitor reacţionar, a susţinut prin scris regimul de
exploatare burghezo-moşieresc iar în perioada dictaturii
antonesciene a devenit directorul unei reviste literare denumită "
Kalende" .
După înlăturarea dictaturii antonesciene , susnumitul a adoptat o
atitudine ostilă faţă de noua orânduire instaurată în ţara noastră
,concretizându-se în ultimii ani prin activitatea duşmănoasă
desfăşurată alături de coinculpaţii PILLAT CONSTANTIN,
SLĂTINEANU BARBU, VOICULESCU VASILE ,LĂZĂRESCU
SANDU . [...] Sprijinind acţiunile criminale întreprinse de
trădătorii de patrie aflaţi în occident [...]au difuzat şi comentat
elogios scrierile fugarilor legionari CIORAN EMIL şi ELIADE
MIRCEA [...] Faptele săvârşite de învinuitul IORDACHE NICOLAE
[...] îl demască ca pe unul ce-şi manifestă în permanenţă speranţa
în schimbarea regimului din RPR şi elogia conţinutul
contrarevoluţionar al scrierilor sus amintite . [...] Între altele , [...]
susţinea în mod calomnios că în ţara noastră n-ar exista
libertatea de a scrie şi de gândire şi că adevărata "libertate " ar fi în
occident.[...] Sprijinind acţiunile criminale întreprinse de trădătorii
de patrie aflaţi în occident , împotriva ţării noastre [...] au difuzat şi
comentat elogios scrierile fugarilor legionari CIORAN EMIL şi
ELIADE MIRCEA . >
c.)În Referinţa dată pe 25 febr.'50 , George Călinescu spunea:
<Fără să am cunoştinţă pentru ce este acuzat Vladimir Streinul ,
poet şi eseist de mare valoare , ştiu totuşi din manifestările sale

publice şi intime că n-a arătat niciodată vreo simpatie pentru
mişcarea legionară şi nici pentru vreun legionar în particular, ci
dimpotrivă repulsie.[...] În ultima vreme mi-a mărturisit dorinţa lui
sinceră de a se încadra în regimul nostru , arătând multă
înţelegere pentru construcţia noastră socialistă.[...] Am avut şi am
convingerea că Vladimir Streinu putea şi poate să devină un
cetăţean folositor şi devotat al regimului nostru .>
d.)În apărarea sa, av. Bondi Guido sublina că <...inculpatul a
declarat că i-a stârnit indignare conţinutul cărţilor şi în special
cartea lui Cioran Emil " "Ispita de a exista" .În ce priveşte articolul lui
Cioran " Scrisoare către un prieten din depărtare" , inculpatul a arătat
că aceasta este o acrobaţie ideologică [...] Apărătorul arată că în
acest proces flutură zăbranic verde ,însă inculpatul a urît
legionarismul şi el a ţinut să nu fie amestecat în această
ideologie.[...] inculpatul nu a discutat de pe poziţii duşmănoase deşi
a fost în PNŢ.[...] Deşi târziu el a înţeles să se orienteze către
literatura realist socialistă. >
c.) Sentinţa nr 24/ 1 martie 1960 , dată de Tribunalul Militar al
reg.a II-a militare,acuzele au fost menţinute :
ÎN FAPT -se motivează în sentinţă - <Inculpatul Iordache Nicolae zis
Vladimir Streinu fiu de moşier, fost deputat PNŢ , scriitor
reacţionar , a susţinut prin scris regimul de exploatare
burghezo-moşieresc iar în perioada dictaturii antonesciene a
devenit directorul unei reviste literare denumită" Kalende" . După 23
august 1944, a adoptat o atitudine ostilă faţă de noua orînduire
democrată instaurată în ţara noastră care s-a concretizat în ultimii
ani prin activitatea inculpatului desfăşurată alături de coinculpaţii
Pillat Constantin şi Lăzărescu Sandu , şi de alţi legionari şi fascişti
Slătineanu Barbu ,Voiculescu Vasile şi alţii.[...] au întreţinut discuţii
duşmănoase[...] a calomniat realizările regimului făcând
comentarii duşmănoase pe marginea ştirilor transmise de posturile
de radio imperialiste , susţinând în mod calomnios că în ţară nu ar
exista libertatea de a scrie şi libertatea de gândire şi că adevărata
libertate ar fi în occident.[...] În 1957 a primit de la coinculpatul Pillat
Nicolae [ sic!] şi a păstrat la domiciliul său prefaţa antologiei "Poezia
românească nouă" scrisă de mai mulţi fugari români în occident şi
introdusă în ţară în mod clandestin , care are un conţinut
duşmănos la adresa RPR [...]
10/ Făcând aplicaţiunea art.209 lit.a C.P. şi art.25 pct.6 C.P.cu
unanimitate de voturi condamnă pe IORDACHE S.NICOLAE zis
VLADIMIR STREINU la 7 (şapte ) ani închisoare corecţională ,4
(patru ) ani interdicţie corecţională şi confiscarea totală a averii
personale pentru infracţiunea de uneltire contra ordinii sociale . >

Semnează preşed.-col. deJustiţie Dimitriu D.Adrian(Vezi completul
de judecată la T-Justiţia comunistă, lotul Noica-Pillat ).
Încarcerat la Jilava şi Botoşani . "Eliberat" în 1964 ( Decretul 411graţieri ).
- Suciu, Gheorghe.
Chimist de renume , cu doctorat în Italia; profesor universitar la Institutul
de Petrol şi Gaze; membru în conducerea societăţii româno-americane,
a fost arestat, fiind fratele mitropolitului greco-catolic Ion Suciu, mort în
1953 în penitenciarul Sighet (Vezi T-Biserici-victime ).
Ş.
-Şeicaru,Pamfil .
[ LD : Printre cei mai importanţi şi influienţi gazetari ai epocii interbelice;
cultivat, temut, admirat sau contestat de cercurile politice ale timpului; cu
talent scriitoricesc şi spirit pamfletar… Pamfil Şeicaru a fost – atât în
viaţă, cât şi prin opera sa – o voce inconfundabilă.
Datorită acestor însuşiri şi opiniile despre viaţa şi lucrările sale sunt
contradictorii.
Din punctul de vedere al sintezei de faţă, câteva momente din biografia
sa , au fost tratate în acelaşi spirit contradictoriu: de la admiraţie
necritică, la contestare nenuanţată. În oricare ipostază, Pamfil Şeicaru –
prin viaţa şi opera sa – va rămâne în cronica zbuciumată a României
secolului XX ].
Născut în 1894 la Buzău. Licenţiat în Drept; s-a distins în Primul
Război Mondial, fiind decorat cu ordinele „Mihai Viteazu” în grad de
Cavaler şi „Crucea de Război”.
Deputat în legislaturile PNŢ (1928-1933 ).
A fondat şi condus ziarele „Bucovina” ( Cernăuţi ), „Ora”, „Hiena”,
„Curentul”(1928).
A părăsit ţara la 9 august 1944; în exil a continuat activitatea publicistică;
a publicat studii şi cărţi cu caracter istorico-politic.
Stabilit în Spania, apoi în Germania, alături de Gen. Rădescu, Mircea
Eliade, Grigore Gafencu ş.a., Pamfil Şeicaru s-a impus printre
conştiinţele Exilului românesc liber, desfăşurând o activitate politică şi
publicistică prolifică.
Condamnat la moarte în contumacie(1946), pedeapsă comutată în
muncă silnică pe viaţă .
În 1966 Ceauşescu l-a graţiat ( Decretul 977/ 12 dec.1966 al
Consiliului de Stat) în urma unei ample acţiuni a Securităţii, după care a
fost ajutat financiar să publice articole şi cărţi favorabile politicii de

independenţă faţă de Moscova a lui N. Ceauşescu.
În august 1977 a făcut o vizită secretă în România, organizată de
Securitate.( Cf. ro.wikipedia.org./wki/Pamfil_Şeicaru ).
A murit pe 21 oct. 1980 la München.
-------------------------------------------------* 29 martie 2009 : la Naţional 24 TV, moderator Doru Braia, s-a
încercat o abordare critică privindu-l pe Pamfil Şeicaru.
Nu ştim dacă preopinenţii – Sorin Ioniţă, Dan Zamfirescu, Al. Dobre –
au cercetat ziarele vremii, dezbaterile parlamentare şi lucrările sale
istorico-politice, dar emisiunea n-a avut decât caracterul unei
„demascări” dominate de consideraţiile furioase ale lui Doru Braia.
Cât priveşte "informatorii " securităţii - cu "bomba" Şeicaru -am
hotărât să nu ne ocupăm de ei în Tablourile sintezei noastre, pentru
că … pe cei ce au fost condamnaţi şi după ,au devenit "informatori" ,
îi considerăm tot VICTIME - din diverse motive.
Fără a fi felicitaţi, fără a fi iertaţi, ar trebui să le acordăm anume
circumstanţe atenuante ( cum a încercat , cu timidate, tânărul istoric
Sorin Ioniţă ,dar n-a putut să spună nimic de intransigenţa
moderatorului.
** - Victor Frunză, Destinul unui condamnat la moarte. Pamfil
Şeicaru.
Editura Victor Frunză, Bucureşti, 2001.
Fuga. Înalt omagiu din partea lui Stalin personal. Bătăliile. Urmăritul şi
lichelelel.Preliminariile armistiţiului şi actul de la 23 august. Primele cărţi.
Exerciţii de manipulare: Estul "protejează" vestul de influenţa lui Pamfil
Şeicaru. Straturile exilului. Evreii lui Şeicaru.. Misteriosul serviciu
conspirativ. " Libertate şi dreptate ". Statele Unite ale Europei centrale şi
de est. Reţeta securistă a preparării Cârtiţelor. Învăluirea. treapta
întâi.Învăluirea. Treapta a doua. Dulău de pază la hotare. Braţele noilor
prieteni. Învăluirea. Treapta a treia şi ultima sau Două aripi securiste în
zbor spre viitorul ceauşist. Aripa Madrilenă. Aripa internă. Trezirea.
Senzaţionala vizită a lui Pamfil Şeicaru în România...Şi motivele ei
oculte. Curentul în exil. Soarta manuscriselor şeicariene. Monarhia
română . Ce nu se întreba Pamfil Şeicaru când "lichida" monarhia ?.
Securitatea "anticomunistă" se dezlănţuie. Securism şi spiritism. "Conu"
Vasile. Trezirea "Cârtiţei". Şi ne vom întoarce. Variantă de final.
Addenda: Bibliografia operei lui Pamfil Şeicaru.

- Şirianu, Radu.

Ziarist din Pâncota-Arad. A evadat din penitenciarul Aiud ( 21
dec.1952 ), împreună cu Spulbatu şi Greceanu; prins la Sighişoara (
denunţat de prietena sa ); judecat la Aiud; condamnat la moarte ( 15
martie 1953 ); executat după o lună, pe malul Mureşului.
- Ştefan, Petre.
Conferenţiar la Academia Comercială şi la catedra de Pedagogie a
Universităţii din Bucureşti.
Arestat (1945 ); internat la Caracal; rearestat ( iul.1957); condamnat
(dec.1957), în lotul Nicolae Porsena ( Vezi T-Cultură- victime );
detenţia la MAI, Jilava şi Aiud.
- Ştefan, Vasile.
Bariton la Opera din Timişoara. Arestat ( 1959 ); torturat la Securitate;
condamnat pentru discuţii duşmănoase; detenţia la Jilava, Luciu
Giurgeni şi Salcia.
-Ştefănescu-Goangă, Florian.
[ LD : Personalitate eminentă a culturii şi învăţământului românesc
interbelic. Prin opera sa ştiinţifică şi activitatea universitară s-a opus
celor două concepţii totalitare aduse din afara ţării de aventurieri politici,
atrăgându-şi răzbunarea lor ].
Născut în 1881 la Curtea de Argeş; licenţiat în Drept şi Filozofie;
studii şi doctorat la Leipzig; combatant în Primul Război Mondial ,cu
gradul de căpitan (1916-1918 ).
Profesor la Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii din Cluj
(1918 ) şi rector al universităţii în două legislaturi consecutive (1923);
a fost victima unui atentat (28 nov. 1938), pus la cale de legionari, din
ordinul lui Horia Sima; refăcut după 4 luni de spitalizare; membru al
Academiei Române (1937-1948); mutat la Sibiu, după Dictatul de la
Viena; transferat la Bucureşti, în minister, până în ianuarie 1945.
Scos din învăţământ(1948); arestat (5 mai 1950), cu lotul foştilor
demnitari; întemniţat la Sighet împreună cu 18 miniştri ( Victor
Papacostea, Constantin Zamfirescu-Căteasa, Nicolae Sibiceanu,
generalii Nicolae Marinescu, Henri Cihoschi ş.a. ); a stat în celulă cu
Ion Pelivan şi Dumitru Burileanu (1954); eliberat (1955); mort (26
mar.1958).
T.
-Tarangul, Marin.
Scriitor, născut în 1938. A înfiinţat- împreună cu câţiva prieteni –
organizaţia „Hexagon” cu scopul de a protesta împotriva abuzurilor

regimului comunist.
Arestat (dec.1961); condamnat de TM Iaşi la 4 ani închisoare (sentinţa
181/28 mai 1962 ); detenţia la Jilava şi Luciu-Giurgeni; eliberat la
graţierea din 1964.
-Taşcă, Gheorghe
N.1875,Lungeşti -Tutova (Bârlad).Deputat PND-Iorga,apoi PŢMihalache,apoi PNŢ în legislaturi
interbelice (1919-1933 )
Licenţiat în Drept ( 1896, Bucureşti ),doctor în Economie Politică
(1907,Paris ).
Rector al Academiei Comerciale din Bucureşti ( 1929 );membru al
Academiei Române .
Contribuţii ( selectiv ) :Evoluţia proprietăţii rurale în România
(1898,Bucureşti );La question agraire (Paris, 1907 ) ;Lecţiuni de
introducere în Economia Politică ( 1909 );Politica valutară ( 1919 )
;Finanţele publice ( 1921 );Reforma financiară (1921 ) ;Capitalismul
român şi cooperaţia ( 1926 );Problema stabilizării monetare (1927
);Rolul micii industrii ( 1930 );Devalorizare şi inflaţie ( 1933
);Liberalismul economic ( f-an ) ;Sindicalism şi socialism ( 1935 )
ş.a.ş.a
Membru al Delegaţiei permanente a PNŢ , preşed. org.din Bârlad
;ministru plenipotenţiar al României la Berlin ( 1930 );ministru al
Industriei şi Comerţului în guvernul Maniu /Vaida ( 1932 '33).Pensionat din învăţământ în 1940 .
Arestat în 1950 în "lotul demnitarilor" , dus la Sighet ,unde a murit
în 1951 ,fiind aruncat în gropa comună de pe malul Izei .
- Tănase, Constantin.
Actor de scenă şi de vodevil, celebru cupletist român, figură cheie a
teatrului de revistă românesc, născut în 1880 la Bârlad-Vaslui.
Fondator al Teatrului „Cărăbuş”(1919) unde a criticat moravurile
vremii şi viaţa politică românească.
După 23 august 1944 a ironizat dezmăţul şi abuzurile ocupanţilor
sovietici.
Arestat (după 6 martie 1945); bătut cu sălbăticie la anchetă.
Mort pe 29 august 1945.
- Tătărescu,Emanoil.
Fratele fostului prim-ministru Tătărescu.
Născut în 1892 la Craiova. Primar al Craiovei, deputat PNL în
legislaturile liberale; director al Editurii Scrisul Românesc.
Arestat (1950); întemniţat la Sighet; condamnat administrativ la 24 de

luni (1951 ); prelungit pedeapsa cu încă 60 de luni; eliberat în 1955 de la
Malmaison, unde fusese adus după desfiinţarea pen. Sighet.
-Teodoreanu, Alexandru [Păstorel ]
[LD: recomand pentru cei interesaţi vol. PRIGOANA.DOCUMENTE
ALE PROCESULUI.... , Editura Vremea, Bucureşti , 1996.
Scriitor, n.în 1894, la Dorohoi ( Iaşi ? ) .Licenţiat în Drept . Scriitor şi
avocat; autor de romane, schiţe umoristice, poezii şi epigrame.
Arestat şi anchetat la Securitatea Uranus de cpt. Anghel Marin şi cpt.
Onea Mircea:
a) Anghel Marin (căpitan ,anchetator penal de securitate - Bucureşti
)la "lotul Noica-Pillat"
Procesul verbal de interogator ( 24 oct.1959 ) -inculpat Alexandru
Teodoreanu [ Păstorel ], Întrebare : < În procesele verbale de
interogatoriu anterioare ai arătat că atât înainte cât şi după 23 August
1944,nu te-ar fi preocupat problemele cu caracter politic [...]
Chiar aşa s-au petrecut lucrurile ? >
Răspuns: < Trebuie să recunosc că în activitatea mea de scriitor , mam ocupat şi de unele probleme cu caracter politic.Mai precis,
înainte de 23 August 1944, am scris şi unele lucrări cu un profund
caracter antisovietic -anticomunist .>
Întrebare:<...la care din aceste scrieri te referi ? >
Răspuns:< Prin anul 1919 sau 1920 , eu am compus o fabulă
intitulată "Măgari şi Libertate" , prin care eu am adus o serie de
calomnii şi am ironizat regimul instaurat în Uniunea Sovietică şi
pe comunişti, în general.[...] Această fabulă a mea a fost republicată
complet integral prin anii 1930-1932 , în vol.II din seria lucrării mele
"Tămâie şi otravă" [...]
În perioada anilor 1938 sau 1939, am mai publicat în revista
"Vremea" [...] un articol cu conţinut anticomunist , mai precis o
recenzie a cărţii anticomuniste scrisă de un scriitor francez
reacţionar cu numele de ALFRED SUDRE .[...] în anii 1940-1941 ,
am mai scris o cronică rimată intitulată " Zoologia" , în care de
asemenea m-am dedat la calomnii şi injurii împotriva Uniunii
Sovietice şi a Partidului Comunist din această ţară . >
Întrebare :<Dar despre lucrările scrise de d-ta după 23August
1944, cu conţinut asemănător , când vei vorbi ? >
Răspuns:<După 23 August 1944 nu m-am ocupat decât de scrierea
unor epigrame cu conţinut ironic defăimător la adresa regimului
democrat popular instaurat în RPR .[...] una la adresa revistei
săptămânale "Contemporanul" , două la adresa "Gazetei Literare"
şi unul la adresa unui tânăr scriitor prin care m-am manifestat în

mod deschis împotriva introducerii realismului socialist în
literatură [...] calomniam pe acei scriitori care s-au ocupat cu
probleme de literatură în timpul regimului burghezo-moşieresc ,
regim pe care l-am susţinut .>
b) În CONCLUZIILE DE ÎNVINUIRE ( 10 febr.1960 ) cu care a
înaintat spre judecare Tribunalului Militar al R.II -Bucureşti dosarul
nr. 1523 / 1959 ,cpt.Onea Mircea ( anchetator penal de securitate, în
calitate de procuror militar ) reţinea :
<21/ TEODOREANU ALEXANDRU zis PĂSTOREL , în calitatea sa
de scriitor, a slujit cu zel regimul burghezo-moşieresc, în timpul
căruia s-a bucurat de o serie de privilegii. Susnumitul este cunoscut
ca un vechi duşman al cauzei clasei muncitoare şi a statului
sovietic , împotriva căruia a scris în perioada anilor 1919-1939
,mai multe materiale prin conţinutul cărora s-a dedat la o serie de
calomnii şi injurii..[...] Printre aceste materiale se enumeră şi fabula
intitulată în mod batjocoritor "Măgarii şi Libertatea" [...] În
conţinutul acestei fabule ce se ataşează la dosar Vol.8 fila 212-213,
Teodoreanu Alexandru defăimează poporul sovietic ,pe membri
Partidului Comunist.[...]După 23 August 1944 [...]a desfăşurat o
intensă activitate ostilă, prin care a calomniat realizările
regimului nostru democrat popular, pe conducătorii de partid şi de
stat şi relaţiile Republicii Populare Romîne cu Uniunea
Sovietică.[...] în perioada 1953-1958 , cu prilejul întâlnirilor sale cu
numiţii PILLAT CONSTANTI, PALEOLOGU ALEXANDRU,TUDOR
VLADIMIR, DENSUSEANU OVIDIU ,ULEA TRAIAN şi DASCU
ARSENE ,cu care a fost în relaţii strânse de prietenie, a făcut
comentarii duşmănoase pe marginea ştirilor transmise de posturile
de radio imperialiste.[...] aducea injurii regimului democrat
popular, elogia vechiul regim burghezo-moşieresc, precum şi
modul de viaţă occidental, propovăduind schimbarea orînduirii
de stat din RPR şi reinstaurarea vechiului regim capitalist .[...] a
scris epigrame cu conţinut defăimător la adresa regimului [...]
poezii în cadrul cărora calomnia persoane din conducerea
statului şi a PMR-ului.>
c.) La interogatoriul luat în proces de jud. Dimitriu Adrian ( 25
febr.'60 ) , Păstorel Teodoreanu preciza : <Am mai spus că la noi
libertatea de a scrie a fost pe timpul burgheziei referindu-mă la
perioada cînd Nicolae Iorga a fost prim-ministru .Am spus în
discuţiile noastre că faţă de împrejurarea că în ţările capitaliste este
o adevărată libertate de a scrie literatura din acele ţări a luat un
avânt mai mare ca în ţările socialiste .>
d.) Sentinţa nr 24/ 1martie 1960 , dată de Tribunalul Militar al reg.a
II-a militare ,acuzele au fost menţinute fiind învinuit de " crimă de

uneltire contra ordinei sociale p.p.de art. 209 pct.2 lit.a a C.P. "
( Vezi pe larg, completul de judecată al lotului Noica-Pillat ).
Condamnat la 6 ani închisoare corecţională; detenţie la Jilava,
împreună cu Nicu Steinhardt, Dinu Pillat, Sandu Lăzărescu, Al.
Paleologu, Teodor Enescu ş.a.; transferat la penitenciarul Botoşani;
graţiat în apr. 1962 şi eliberat în aceeaşi zi cu Nichifor Crainic; mort
de tuberculoză în 1964.
- Teodorescu, Anibal.
Născut în 1881 în com. Câmpineanca-Vrancea. Doctor în Drept (
Paris, 1905 ); profesor universitar de Drept administrativ; decan al
Fac. de Drept Bucureşti (1947 ); membru al Academiei Române ( din
1945).
Membru al PND-Iorga; deputat în legislaturile interbelice, membru al
guvernului Iorga (1931-1932).
După 23 august 1944, eliminat din învăţământul universitar (1947) şi
din Academie (1948).
Arestat (1949, la vârsta de 70 de ani ); anchetat de Nicolschi;
încarcerat la Jilava, împreună cu corpul didactic al Fac. de Drept;
mort în 1971 la Bucureşti.
- Teodorescu, Paul.
General de aviaţie, născut în1887. Studii în Franţa. Comandant al Şcolii
de Război; ministru al Aerului; ataşat militar la Paris; susţinător al politicii
regelui Carol ll; membru al Academiei Române (din1938 ); demis din
armată de gen. Ion Antonescu ( 1940 ).
După 23 aug.1944, reactivat în armată.
Suspendat din Academie (1948); arestat (1950); detenţia la MI şi Jilava,
fără a fi condamnat; mort la Bucureşti în 1981.
- Tomaziu, Gheorghe George Gh.
Născut în 1915 în Dorohoi-Botoşani, nepotul lui George Enescu.
Absolvent al Academiei de Belle Arte din Bucureşti (1937 ); s-a
alăturat rezistenţei franceze din România(1941); a colaborat cu
serviciul britanic condus de Alexander Eck.
După 23 august 1944 şi-a reluat activitatea artistică, cu expoziţii la
Fundaţia Dalles şi Căminul Artei.
Arestat (mar.1950); anchetat la Malmaison şi MAI; condamnat ( în
procesul de înaltă trădare vizând Legaţia Angliei din Bucureştila ) la
15 ani temniţă grea(sentinţa 1075/22 nov.1950); detenţia la Aiud şi
Peninsula; eliberat în 1963.
În urma vizitei lui Maurer la Londra (1969) şi a intervenţiei guvernului
britanic, i s-a aprobat să emigreze în Franţa; s-a stabilit la Paris; mort

în 1990.
- Tonegaru, Constantin C.
Scriitor. Născut în 1919 la Galaţi. A publicat de timpuriu în revista
„Neamul Românesc” a lui N. Iorga. Pentru a se întreţine, şi-a întrerupt
studiile şi a lucrat ca funcţionar şi vânzător de fructe la Constanţa.
Atras de avangarda literară, i-a cunoscut pe Dimitrie Stelaru şi
Vladimir Streinu; a frecventat cenaclul „Sburătorul” al lui E.Lovinescu;
în timpul ocupaţiei sovietice, prin 1946 s-a alăturat asociaţiei „Mihai
Eminescu”, creată în jurul lui Vladimir Streinu pentru ajutorarea
intelectualilor persecutaţi de noul regim.
În 1948 l-a cunoscut pe Teohar Mihadaş, venit la Bucureşti
pentrucă la Bistriţa nu avea din ce trăi; l-a condus la secţia Crucii
Roşii care funcţiona la ambasada Belgiei; au ridicat de la Crucea
Roşie un colet venit din străinătate ca ajutor; Mihadaş a plecat la
Bistriţa şi a dat coletul unui cunoscut care activa în mişcarea de
partizani din munţi; partizanul a fost arestat şi, sub tortură, a declarat
că avea coletul de la Mihadaş; acesta a fost arestat, a recunoscut
legăturile cu Tonegaru care a fost şi el arestat şi inclus în lotul unei
organizaţii subversive „Garda Albă”; trei dintre membrii organizaţiei
au fost împuşcaţi pe 23 iunie 1949 de către lt. Pangraţiu Liviu pe
Dealul Crucii, lângă com. Nepos-Bistriţa Năsăud. Ceilalţi au fost
arestaţi.
Judecaţi de TM Cluj ( sentinţa 1585/1949 semnată de Zeno Barbu );
Mihadaş a fost condamnat la 7 ani temniţă ( vezi mai sus ), iar
presupusul „partizan” Tonegaru la 2 ani închisoare pentru „uneltire” (
„a dat ajutor unui infractor”,conf. ICCRMER,Fişa matricolă penală);
detenţia la Aiud şi la Canal; eliberat în nov.1951, grav bolnav; mort
pe 3 febr. 1953.
- Torouţiu, Ilie E.
Născut în 1888 în Solca-Suceava. Critic, istoric literar, folclorist şi
traducător. Absolvent al Universităţii Germane din CernăuţiFacultatea de Litere şi Filozofie; lector de limba română la Catedra de
limbi romanice din Frankfurt(1911-1913).
Revenit în ţară s-a stabilit la Bucureşti; a înfiinţat revista „Convorbiri
literare”, biblioteca de popularizare „Bucovina” şi tipografia „Bucovina”
din Bucureşti. Membru al Academiei Române (1935-1948 ).
După 23 aug.1944 s-a retras la Râmnicu Vâlcea.; tipografia i-a fost
naţionalizată (1948); exclus din învăţământ şi din Academie(1948),
Arestat (1948) din ordinul sovieticilor; mort în 1953 ).
Prin testament a donat Bibliotecii Academiei arhiva sa compusă din
peste 11.000 de manuscrise şi documente literare( printre ele

autografe Eminescu, Maiorescu, Slavici, Caragiale ş.a.
- Totok, Wiliam / Günter /.
Scriitor de limbă germană *, născut în 1951 în Comloşul Mare-Timiş.
Absolvent al Fac. de Filologie din Timişoara; membru al grupului
german protestatar împotriva regimului comunist.
Arestat (oct.1975 – 1976 ); numit profesor la o şcoală dinBanat; dat
afară pentru „lipsă de spirit revoluţionar”; i s-a interzis să publice.
În 1987 a plecat definitiv din ţară.
În dec.1989 era colaborator al postului de radio „Europa Liberă”; a
vorbit despre revoluţia începută la Timişoara, în emisiunile
„Actualitatea Românească” din 18-20 dec.1989.
În 2010, CNSAS a comunicat că lui Wiliam Totok nu i se poate atribui
calitatea de colaborator al Securităţii, deşi a semnat un angajament.
Fratele său, Günter, arestat (1975); condamnat la 5 ani închisoare
pentru propagandă împotriva ordinii sociale.
----------------------------------------------* Bibliografie selectivă ( traducere în l.română ):
„Presiunea amintirilor. Însemnări din România”, Hamburg, 1988;
„Marcel Pauker. O biografie”, Konstantz, 1999;
„Episcopul, Hitler şi Securitatea. Procesul stalinist împotriva <spionilor
Vaticanului > din România”, Iaşi, 2008;
„Bisericile din Europa de Est în comunism”, ed. Detlef Stein /Wiliam
Totok, Berlin, 2011.
„Prăbuşirea tiranului. România şi sfârşitul unei dictaturi”, ed.
RichardWagner / Helmuth Frauendorfer, Hamburg, 1990.
„ 20 de ani în vizorul Securităţii”,

- Turturică, Constantin.
[TVR.Cultural , 4 nov.'09 . ]
[LD:Tată şi fiu...O senzaţie penibilă pentru amândoi .Fiul încercând
evaziv să-şi "reabiliteze" tatăl -turnător la Securitate , pentru scopuri
"înalte" :creaţie literară.Preiau frânturi din această spovedanie ...]
A urmat facultatea de Filozofie şi Istorie. Pe atunci iubea comunismul
Ca student, participase la adunarea studenţească de la "303",
condusă de Florian Danalache , la care fusese dat afară
prof.univ.Dionisie Pippidi . Atunci şi-a dat seama că greşise.
A fost şantajat şi a semnat angajament la Securitate să-l
pândească pe Gheorghe Hulubei care trebuia compromis. De atunci
a jucat "dublu" , dând note mincinoase. Hulubei a plecat în Europa.
Nu regretă nimic Astfel a putut să scrie două cărţi şi o piesă de

teatru jucată la Teatrul Naţional. Nu a făcut rău nimănui.
- Tudor, Vladimir.
Scriitor, născut în 1906 la Iaşi. Arestat (nov.1957 ) pentru uneltire;
torturat la Securitate, a declarat numele unor persoane din anturaj.
Condamnat la 20 de ani muncă silnică, în acelaşi proces cu fostul
ministru liberal Aurelian Bentoiu; folosit ca martor al acuzării împotriva lui
Păstorel Teodoreanu ( judecat în lotul Noica-Pillat ), a declarat : < …cu
Păstorel Teodoreanu eram în vizită […] comentam ştirile interne şi
internaţionale, care erau şi favorabile şi duşmănoase regimului […] s-a
discutat că salariile sunt mici şi faptul că Uniunea Sovietică a luat din
bunurile RPR […] > ; întemniţat la Botoşani; s-a sinucis în 1963.
Ţ.
- Ţepelea, Gabriel.
Născut în 1916 în com.Borod- Bihor. Profesor universitar, absolvent al
Facultăţii de Litere şi Filozofie şi al celei de Drept ale Universităţii din
Cluj; doctor în Litere şi Filozofie al Universităţii Bucureşti.
Autor a 25 de volume şi peste 700 de studii, articole şi comunicări
ştiinţifice; contribuţii în redimensionarea literaturii şi culturii vechi
româneşti, precum şi a literaturii comparate.
Membru al PNŢ din 1933; preşedintele organizaţiei de tineret PNŢ
(1945-1946 ); candidat la alegerile din 1946.
Arestat ( aug.1949 ); condamnat la 7 ani temniţă pentru uneltire contra
ordinii sociale; detenţia la Jilava, Aiud, Oradea şi Peninsula; eliberat în
1956.
După 1989, fruntaş al PNŢCD; deputat ( 1990-2000); membru de onoare
al Academiei Române.
Decedat în 14 apr.2012 .
- Ţoni, Dumitru.
Profesor universitar, născut în 1885. Membru PNŢ. Deputat în mai multe
legislaturi în interbelic; ministru subsecretar de stat la Educaţia Naţională
, în guvernele carliste - Miron Cristea, Armand Călinescu, Argeşanu,
Argetoianu, Tătărescu şi Gigurtu- (1938-1940 ).
Arestat ( 15 aug.1949 ); anchetat cu grupurile naţional-ţărăniste la MAI,
Rahova şi Jilava-Reduit, camera 8; eliberat după 3 luni.
Rearestat ( iul.1950 ); întemniţat la Sighet, cu grupul Victor Slăvescu,
Zenovie Pâclişanu şi N. Cornăţeanu; condamnat la 24 de luni închisoare
( cf. dct. MAI 334/1 aug.1951 ); anchetat din nou la Bucureşti ( dec.1952
– 16 febr.1953 ); condamnat la 60 de luni, prin dct. MAI 559/6 aug.1953;
transferat la Malmaison ( iul.1955 ); eliberat, grav bolnav, a murit în

nov.1955.
-Ţuţea, Petre.
[ LD : După 1989, unul din cei mai popularizaţi, comentaţi, editaţi autori
ai intelighenţiei interbelice româneşti. Editurile au început să publice
texte filozofice, economice, politice, convorbiri şi cugetări ale marelui
cărturar anticomunist. Protagonist în două filme documentare : „Exerciţii
de admiraţie”, realizat de Gabriel Liiceanu şi Constantin Chelba; „Petre
Ţuţea şi Emil Cioran: o întâlnire posibilă”, realizat de Sorin Ilieşiu şi G.
Liiceanu; emisiuni TVR în ciclul „Cuvântul care zideşte” realizate de
Vartan Arachelian. Vezi şi bibliografia.
Dacă istoricii şi criticii literari au abordat, sub diverse aspecte, fascinanta
personalitate, istoricii sunt încă corigenţi – ca să vorbim cu indulgenţă –
privind încadrarea şi tratarea adecvată a curentelor de idei şi a
intersectării lor cu viaţa politică a epocii. Domeniul este în continuare
contaminat de istoriografia din regimul comunist, care a stat, printre
altele, şi la temelia justificării represiunii scelerate de după 23 august
1944 ]
Născut în 1902 în comuna Boteni-Argeş. Absolvent al Facultăţii de Drept
din Cluj; doctor în Drept administrativ „Magna cum laude” (1929);
specializare în Formele de guvernământ la Universitatea „Humbold” din
Berlin; fondator al revistei „Stânga, linia generală a vremii”, la care
publică sub pseudonimul Petre Boteanu.
Ataşat la Legaţia română din Berlin (1933-1934 ); şef de secţie în
Ministerul Economiei ( 1936-1939 ); şef de secţie în Ministerul
Comerţului Exterior (1940 ); şef de secţie la Ministerul de Război(19401944); director de studii în Ministerul Economiei (1944-1948 ).
Şef de cuib legionar (din 1940 ); colaborator la ziarul naţionalist
„Cuvântul”, condus de Nae Ionescu, alături de C. Noica, M.Eliade, Radu
Gyr, Gh, Racoveanu, M. Vulcănescu, Mihail Sebastian ş.a.;
Din febr.1945 participă la tratativele pentru integrarea legionarilor în
Partidul Comunist.
Arestat (15 mai 1948 ); anchetat, torturat la MAI; deţinut fără
condamnare vreme de 5 ani la Jilava şi Ocnele Mari; supus torturilor de
către Gore Ştefănescu, Ion Samson, C.Gemeniuc şi Liviu Vlădoianu;
eliberat (1953).
Rearestat în 1957, împreună cu alţi intelectuali „indezirabili”: Nicolae
Porsena, av. Paul Iacobescu, prof. univ. Petre Ştefan, dr. Gabi Popescu,
av. Gh. Caftangioglu, Maura protopopescu ş.a. ; anchetat şi torturat de
cpt. Onea Mircea şi torţionarii Anghel Marin şi Crăciun Iosif.
Condamnat la 10 ani temniţă pentru complot în vederea răsturnării ordinii
de stat.
Judecat într-un nou proces în 1959 şi condamnat la 18 ani muncă

silnică; detenţia la Jilava şi Aiud; eliberat în urma graţierii din 1964;
supravegheat în continuare de Securitate, el şi cei care îl vizitau.
A murit pe 3 dec.1991 în Spitalul Cristiana din Bucureşti.
U.
- Udroiu, Constantin.
[ LD :Unul din vecinii şi prietenii noştri ( după 1968 ); unul din „profesorii
de anticomunism” pe care am avut şansa să-l ascult depănându-şi
amintirile tragice din experienţa de deţinut politic; unul din cei mai
interesanţi intelectuali şi pictori care şi-au desăvârşit universul cultural şi
măiestria artistică în anturajul victimelor din puşcăriile comuniste.
Am resimţit ca o pierdere plecarea sa în Italia. Regret enorm că nu am
dosarul de condamnat al studentului Telu Udroiu ].
Născut în 1930 în Bucureşti. A urmat cursurile Facultăţii de Arte
Frumoase din Bucureşti.
Arestat în 1954; condamnat de Trib. Regiunii a ll-a Militare Bucureşti, la
22 de ani muncă silnică pentru uneltire ( sentinţa 1106/59 ); detenţia la
MAI, Constanţa, Jilava şi Aiud; eliberat pe 18 apr.1964 ( graţiat prin
Decretul Consiliului de Stat 176/64).
Din 1971 trăieşte în Italia. Are peste 200 de opere semnate. Este
membru în senatul Academiei Internaţionale de Artă modernă din Roma.
S-a remarcat prin picturi murale şi mozaic, iconografie bizantină şi
peisaje.
- Uncu, Anton.
Redactor la ziarul „România liberă”. În ianuarie 1989, împreună cu Petre
Mihai Băcanu, Mihai Creangă, Alexandru Chivoiu ş.a., au constituit în
clandestinitate organizaţia „R”; au redactat ziarul „România”; în urma
unei trădări au fost arestaţi ( ian.1989 ); anchetaţi cu duritate la
Securitate; eliberaţi după 22 dec.1989. Decedat în 1998.
- Ursu, Gheorghe Emil.
"Poetii sint in general tristi / Ei nu inteleg lumea / Si lumea nu-i intelege
Ei iubesc lumea dar nu o inteleg / Lumea ii iubeste dar nu-i intelege
Uneori cand ajung sa inteleaga lumea ei o detesta
Alteori cand lumea ajunge sa-i inteleaga e prea tarziu
Si uite asa, poetii mor in general tristi"
Gheorghe Ursu ( Conf. Gh-ursu.ong.ro ).
Născut în 1926 la Soroca-Basarabia, din părinţi regăţeni. Scriitor, poet,
inginer.
Reclamat la Securitate de o colegă că scrie poezii împotriva regimului
comunist şi că păstrează manuscrisele la birou. Caietele i-au fost

fotografiate şi puse la loc.
În 1985 a fost anchetat timp de 6 luni pentru trimiterea în străinătate a
unor scrisori în care demasca neajunsurile şi abuzurile sistemului
comunist şi pentru că ar fi imaginat un guvern postceauşist format din
Corneliu Mănescu, Mihai Botez, Andrei Pleşu, Ion Iliescu; a refuzat să
declare ce-i distau anchetatorii.
Arestat la 21 sept.1985; anchetat şi torturat la Securitatea din Calea
Rahovei, de Marin Pârvulescu, Vasile Hodiş, Vasile Gheorghe ş.a.; la
percheziţie i s-au luat caietele cu texte literare şi câteva bancnote-valută;
Acuzat de „deţinere de mijloace de plată străine”; a foat încarcerat în
aceeaşi celulă cu deţinuţii violenţi Marian Clită şi Gheorghe Radu iar
gardienii au primit ordin să nu intervină când vor auzi zgomote de tortură
din spatele gratiilor.
Torturat cu cruzime, operat în spitalul Jilava; decedat pe 17 nov.1985;
familia a fost anunţată la 19 nov; la 21 nov. 1985 s-a întocmit rechizitoriul
de trimitere în judecată a celui decedat cu 4 zile înainte; la 21 dec. a fost
citat în instanţă pentru deţinere de valută ( după o lună de la data
decesului ).
În timpul anchetării inginerului Ursu, fiul său, Andrei, a fost anchetat şi el
de către mr. Marin Pârvulescu.
În oct.2001 SRI a dat un comunicat de presă anunţând existenţa a 811
pagini din jurnalul confiscat lui Gh. Ursu.
În oct.2003, foştii colonei de miliţie, Tudor Stănică şi Mihail Creangă
au fost condamnaţi la 20 de ani închisoare pentru uciderea lui Gh. Ursu.
În dec.2005, fostul general SRI, Eugen Grigorescu, a fost condamnat
la 3 ani de închisoare pentru dispariţia jurnalului lui Gh. Ursu. (Conform
C.Ioniţoiu,Dicţionar U şi ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Ursu ).
V.
- Valea, Lucian A.
Scriitor, născut în 1924 în com. Şanţ-Bistriţa-Năsăud. Absolvent al
Apărător al drepturilor românilor din Ardeal, după Dictatul de la Viena (
1940 ).
În regimul Gheorghiu-Dej a fost arestat pe 10 iun.1950 , pentru
apartenenţa la PNŢ; detenţia în lagărul Oneşti-baraj; eliberat ( 19
ian.1954 ).
Rearestat ( după 4 zile ); detenţia la Borzeşti; eliberat ( 5 iul.1954 ); a
schimbat mai multe locuri de muncă şi localităţi, fiind mereu persecutat şi
dat afară din serviciu.
Ajuns la Darabani ( 1964-1969 ), a reuşit să creeze o autentică
atmosferă culturală şi literară; a scos revista culturală Hyperion (1968 ),
în care publicau tineri cu veleităţi literare.

În regimul Ceauşescu, a devenit membru al Uniunii Scriitorilor ( din
1973 ). A scris „Vocile”-1975; „Oameni pe care i-am iubit”-1977 ş.a.
Anchetat din nou la Securitate, pentru ascultarea unor posturi de radio
occidentale şi comentarii denigratoare la adresa politicii partidului şi
statului (1985 ); a murit în aprilie 1992.
- Vasile, Ştefan.
Bariton la Opera din Timişoara. Arestat în 1958; torturat la Securitate.
Condamnat de TM Timişoara pentru „uneltire”; detenţia la Salcia.
- Vasilescu, Alexandru Ion-Valjan.
Avocat, dramaturg şi om politic. Născut în 1881 la Turnu MăgureleTeleorman. Absolvent al Fac. de Drept şi Conservatorului de Artă
Dramatică la Iaşi.
Avocat la Creditul Rural Bucureşti ( 1904); doctor în Drept ( Paris-1906 );
judecător în Bucureşti; judecător de instrucţie la Tribunalul Ilfov; numit
avocat al statului clasa l ( 1912 ).
Arestat în timpul ocupaţiei germane ca „ cel mai mare duşman al
Germaniei” ; deportat la Săveni-Ialomiţa, împreună cu alţi 7 intelectuali,
printr care C.Rădulescu-Motru.
După Primul Război Mondial şi întregirea României Mari s-a implicat în
politică, activând până în 1930 în Partidul Naţional Liberal (ca deputat în
1921-1928,1930-1932 şi vicepreşedinte al Camerei în 1927); iniţiative
legislative : autorul Legii teatrelor (1925 ); colaborator la Legea
conversiunii datoriilor agricole (1932 ); a trecut apoi, succesiv, în
partidele lui Gh. Brătianu (9 iunie 1930 ), C. Argetoianu şi O. Goga,
pentru ca în cele din urmă, în 1937, să întemeieze Partidul Naţional
Agrar.
Director al Teatrului Naţional Bucureşti (1923-1924 ); director general al
teatrelor (1923-1925 ); vicepreşedinte al Societăţii Autorilor Dramatici
Români; distins cu Marela Premiu pentru dramaturgie pentru comedia
„Generaţia de sacrificiu”-1937.
Fondator al cenaclului „Sburătorul”; a colaborat la „Capitala", „Rampa",
„Secolul" ş.a.
Întrega creaţie dramatică, în volumul „Generaţia de sacrificiu” ( 1985 );
în 1987, a publicat volumul de amintiri „Cu glasul timpului”.
Ca avocat, în interbelic, a apărat, printre alţii, şi pe comuniştii G.
Vlădescu-Răcoasa şi Avram Bunaciu.
Arestat în 1949; judecat într-un lot cu gen.Mihail Romanescu, Gh. PolizuMicşuneşti, ginerele său Titus Onişor ş.a. ; condamnat de TM Bucureşti
la 15 ani temniţă grea pentru „spionaj în favoarea anglo-americanilor” (
sentinţa 1170/9 aug.1950 ); detenţia la Văcăreşti, Aiud, Ocnele Mari şi
Piteşti; mort în spitalul penitenciarului Văcăreşti ( 29 apr.1960 ).

- Vâlsan, Mihail.
Născut în 1923 la Brăila. Absolvent al Institutului de Arte Plastice din
Bucureşti (1954 ).
Arestat ( 1958 ) de Securitatea din Timişoara, după revoluţia din Ungaria
(1956); învinuit că ar fi desfăşurat propagandă ostilă regimului comunist
şi ar fi difuzat manifeste în care se cerea retragerea trupelor sovietice
din România; condamnat la 25 de ani muncă silnică; detenţia la
Timişoara, Jilava şi Gherla, unde a fost torturat de comandantul Petre
Goiciu şi echipele lui de torţionari; eliberat în urma graţierii din 1964.
- Veniamin, Virgil.
Profesor universitar la Fac. de Drept din Bucureşti. Doctor docent, cu
studii la Sorbona şi Berlin. Secretar general adjunct al PNŢ; avocat al
apărării în procesul lui I. Mihalache; implicat în acţiunile de protest
împotriva condamnării lui Iuliu Maniu.
Refugiat la Paris; membru în Comitetul Naţional Român din diaspora.
Condamnat în contumacie ( mar.1949 ), la 25 de ani muncă silnică.
- Vinea, Ion ( pseudonimul lui Ion Eugen Iovanaki ).
Poet, prozator suprarealist, traducător şi publicist. Născut în 1895 la
Giurgiu.
A colaborat, împreună cu Tristan Tzara şi Marcel Iancu la revista
„Simbol” ; a fost directorul revistei „Contimporanul” (1922-1932 ), rampă
de lansare a scriitorilor modernişti şi avangardişti; a creat sau susţinut
publicaţiile „Facla”, „Chemarea”, „Luptătorul”; a colaborat la Adevărul,
Cuvântul Liber, Cuvântul, Dreptatea, Evenimentul etc.; preşedinte al
Uniunii Ziariştilor Profesionişti ( 1938-1944 ).
După 23 aug. 1944, marginalizat de regimul comunist, a refuzat ofertele
de colaborare la presa socialistă, ţărănistă şi liberală; a lucrat ca ghipsar,
hamal, magaziner şi „negru” literar, fiind scos de pe listele Uniunii
Scriitorilor în 1950; ( Cf. romlit.ro/polemistul_ion_vinea ).
Condamnat; detenţia la Jilava şi Aiud; mort pe 7 iulie 1964 la Bucureşti (
Cf. C. Ioniţoiu, Dicţionar V. )
- Vintilă, Horia ( pseudonimul literar al lui Gheoeghe Caftangioglu )
[ LD: Este cel mai potrivit caz pentru a enunţa imposibilitateadeocamdată - de a trata nuanţat şi obiectiv cele două genociduri ale
sec.XX : holocaustul antisemit şi represiunile criminale comuniste.
În cazul lucrării de faţă ne delimităm categoric de aceste polemici – cu
aspect de dialog al surzilor – care impiedică o reconciliere ştiinţifică.
La ambele „tabere” se constată exagerări, omisiuni,denaturări şi multe
procese de intentii, soldate cu etichetări stigmatizante ]
------------------------

Jurist şi literat, născut în1915 în comuna Segarcea-Dolj. Redactor al
publicaţiilor Porunca vremii şi Sfarmă Piatră.
Ataşat cultural la Roma (1940), Berlin (1941) şi Viena (1942).
În 1944, în urma întoarcerii armelor de către români, nemţii l-au luat
prizonier. Eliberat de englezi, în 1945, Vintilă Horia a hotărât să nu se
mai repatrieze, întrucât România se afla atunci sub ocupaţie sovietică.
S-a stabilit în Italia ( 1945-1948 ); a fost director al revistei Meşterul
Manole, bibliotecar la Vatican şi lector de limba română la Universitatea
din Roma.
În 1946, Tribunalul Poporului din România l-a condamnat în contumacie
la 25 ani muncă silnică, pentru crime de război.
În 1948 s-a stabilit în Argentina ; în martie 1953 s-a întors în Spania (
1953-1960 ) unde a avut o susţinută activitate literară.
Între 1960-1964 a trăit în Franţa unde, în 1960, a publicat romanul
"Dumnezeu s-a născut în exil", distins cu premiul Goncourt.
La intervenţia autorităţilor române, care au făcut cunoscută „activitatea
legionară" a lui Vintilă Horia, distincţia nu i-a mai fost acordată.
Din 1964 s-a stabilit la Madrid, unde a decedat în 1992
( Cf. Cartea Albă a Securităţii, Istorii literare şi artistice (1969-1989),
Bucureşti, Serviciul Român de Informaţii, 1996, p. 446 )
- Vizirescu, Pan M. / Marian – frate /
Poet, romancier, dramaturg, critic literar, eseist, ziarist şi memorialist,
Pantelimon Vizirescu s-a născut în 1903 în com. Brăneţ- Olt.
Licenţiat al Fac. de Litere şi Filozofie din Bucureşti (1929 ); Doctor în
Litere şi Filozofie ( 1938 ); a debutat în literatură în 1922, la „ Universul
literar”- condus de N. Iorga; a colaborat la „Bilete de papagal” – ziarul lui
Tudor Arghezi; la revista „ Gândirea” condusă de Nichifor Crainic (
1931-1946), alături de Lucian Blaga, V. Voiculescu, Ion Pillat, Cezar
Petrescu, Ion Petrovici; Emil Cioran, Mircea Eliade, Dan Botta, Radu Gyr
ş.a.
Director al ziarului”Curierul Serviciului Social” înfiinţat de Dimitrie Gusti
(1939); conducătorul revistei „Muncitorul Român” (1940-1944),
subdirector la Societatea Română de Radio” şi director de cabinet al lui
Nichifor Crainic şi Alex. Marcu la Ministerul Propagandei ( în aceeaşi
perioadă ).
După 23 aug.1944 a fost condamnat de Tribunalul Poporului (1945 ), la
muncă silnică pe viaţă, în „ procesul ziariştilor”, alături de Stelian
Popescu, Nichifor Crainic, Pamfil Şeicaru ş.a.; s-a sustras arestării şi a
stat ascuns timp de 23 de ani în casa părinţilor săi din Slatina.
Arestat de Securitate în 1967, în urma denunţului unui vecin; anchetat şi
eliberat în acelaşi an, în baza decretului de graţiere din 1964.
Refuzat de edituri până în 1982, când a reuşit să publice mai multe

volume de poezie, datorită sprijinului dat de Cella Delavrancea şi Şerban
Cioculescu; primit membru al Uniunii Scriitorilor în acelaşi an, la
recomandarea lui Zaharia Stancu.
După 1989, ca ultim reprezentant al „Gândirii”, a iniţiat apariţia unei noi
serii a revistei care a avut însă o apariţie de scurtă durată. Decedat în
ian.2000 ( Conf. „Pan Vizirescu, ultimul gândirist”, în rostonline.org din
mai 2006 şi C. Ioniţoiu, Dicţionar V. ).
Fratele său, Marian, născut în 1913, licenţiat al Fac. de Drept din
Bucureşti; comisar-ajutor de poliţie în Câmpulung-Muscel.
Arestat ( oct.1952 ); condamnat la 24 de luni pedeapsă administrativă,
pentru „Activitate contra clasei muncitoare. Fiind comisar în poliţie şi
Serv.Siguranţei în C-Lung Muscel a dat note informative despre
comunişti şi a luat parte la razii”( Conf. IICCMER,Fişa matricolă penală );
Detenţia la Jilava, Galeş, Peninsula şi Piteşti; eliberat în dec.1954.
- Vlădescu, Ovidiu.
Născut în 1911 în Galaţi. Profesor universitar la Fac. de Drept din
Bucureşti. Secretar general la Preşedinţia Consiliului de Miniştri în timpul
regimului Antonescu. Audiat ca martor în procesul Mareşalului.
Condamnat în contumacie la muncă silnică pe viaţă, pentru „crimă contra
umanităţii” (9 oct.1946 ); a stat ascuns până în 1950 când a fost arestat
în urma denunţului unui vecin; condamnat de Tribunalul Suprem la 8 ani
muncă silnică, pentru aceeaşi acuzaţie (sentinţa 360 /1954 ); detenţia la
Jilava şi Aiud; eliberat la 11 aug. 1956 şi predat miliţiei pentru fixarea
domiciliului obligatoriu ( Conf. IICCMER, Fişa matricolă penală 5992/30
dec.1950 ).
-Voiculescu, Vasile
[LD: recomand pentru cei interesaţi vol. PRIGOANA.DOCUMENTE
ALE PROCESULUI.... , Editura Vremea, Bucureşti , 1996.
Medic, poet, prozator şi dramaturg român. Născut în 1884 în com.
Pârscov-Buzău. Doctor în medicină ( Bucureşti, 1910); a debutat în
„Convorbiri literare” în 1912; debut editorial în 1916, cu volumul Poezii;
medic militar la Bârlad în timpul Primului Război Mondial;
premiul Academiei pentru poezie( pentru volumul „Din ţara zimbrului şi
alte poezii, 1918); membru al Academiei de Ştiinţe din România ( 1935 );
Premiul Naţional pentru poezie ( 1941 ).
Arestat de MAI-Direcţia anchete ca legionar ( 5 aug.1958 ); anchetat la
Securitatea din Uranus, pentru colaborarea cu membrii mişcării
religioase „Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim ( Sandu Tudor, Dumitru
Stăniloaie, Al. Mironescu ş.a. ); condamnat de TM Bucureşti la 5 ani
temniţă grea pentru „uneltire-art.209 cp” ( sent. 125/1958 ); detenţia la
MAI, Jilava şi Aiud; în 1960 a fost citat ca martor în procesul Noica-Pillat

( Vezi T-Cultură-victime); eliberat în 1962 conf. Decret.291/1962; mort în
apr. 1963, bolnav de cancer.
/Proces verbal de interogatoriu ( 21 nov.1959 )luat de anchetatorul
penal de securitate Crăciun Iosif ( Vezi T-MAI, Securitate, Miliţie):
[LD: recomand pentru cei interesaţi vol. PRIGOANA.DOCUMENTE
ALE PROCESULUI.... , Editura Vremea, Bucureşti , 1996.Se vorbeşte
uneori de "limba de lemn" a limbajului securisto-juridic.Afirmaţia este
simplistă - tot un clişeu - cu care mai ales criticii literari operează.
Parcurgând atâtea interogatorii ,am constatat că este vorba de un
"limbaj tehnic" bine pus la punct şi urmărit atât de anchetatori cât şi
de judecători.
Interogatoriile trebuiau să smulgă răspunsuri formulate astfel încât
acuzatul ( sau inculpaţii vizaţi ) să poată fi încadrat la un anume
aliniat dintr- un anume articol ( 209 , 121 ,209 ,325
327 ş.a. ) al Coduui Penal , care atrăgea condamnarea cu un
anumit număr de ani muncă silnică şi confiscarea averii . Aşa se
explică faptul că şi la răspunsuri - atenţie ! redactate tot de
anchetatori - se adăugau acele epitete stigmatizante :"reacţionar" ,
"fugar" , "duşmănos" , "legionar" ş.a. Cititorul cât de cât atent ,
este imposibil să nu remarce falsurile ordinare cu care operau
"anchetatorii penali " în pretinsele "recunoaşteri" ale celor
interogaţi.]
Întrebare: <Pentru ce ai fost dta condamnat ? >
Răspuns : <Am fost condamnat în oct.1958 la 5 ani închisoare
pentru săvârşirea infracţiunii de uneltire contra ordinei sociale
prin agitaţie p.p.de art.209 pct.2 ,lit.b C.P.al RPR , având legături
cu unii călugări legionari , constituiţi într-o organizaţie în cadrul
căreia desfăşurau activitate împotriva regimului din RPR -în
fruntea lor era călugărul DANIEL. Eu i-am dat profesorului
MIRONESCU , ce făcea parte din organizaţie, mai multe versuri cu
caracter mistic, pe care ei le-au citit în cadrul întâlnirilor lor ,fapt
pentru care am fost şi eu arestat la 5 august 1958 şi condamnat
.>
Întrebări :<Elementele din organizaţia legionară sus menţionată teau vizitat pe dta la domiciliu ?> ; <Cine sunt aceste elemente
reacţionare care te-au vizitat şi s-au întâlnit în casa dtale în ultimii
ani ?> ;<Care a fost scopul întrunirilor organizate la locuinţa dtale
,şi în celelalte locuri menţionate mai sus ? >; < În mod concret , ce
discuţii duşmănoase la adresa RPR ai purtat cu fiecare din
elementele reacţionare sus-amintite şi ce scrieri ale fugarilor
români din occident aţi comentat şi difuzat în cadrul întâlnirilor

relatate mai sus ? >
Răspunsuri: < ...am fost frecventat în ultimii ani de un grup de alte
elemente reacţionare în frunte cu PILLAT CONSTANTIN , fiul
poetului ION PILLAT care a fost deputat PNL şi moşier , rudă
apropiată a familiei BRĂTIANU [...] LĂZĂRESCU SANDU [...]
RADIAN NICOLAE medic la spitalul "Parhon" [...] NOICA
CONSTANTIN , filozof idealist [...] IORDACHE NICOLAE zis
VLADIMIR STRĂINU , critic literar , fost deputat PNŢ înainte de
1944...:prieten cu criticul literar CIOCULESCU ŞERBAN , fost PNŢist ...> ; <Ţin să declar de la început că nu pot preciza toate
discuţiile duşmănoase la adresa RPR ,pe care le-am avut cu
fiecare din elementele menţionate mai sus , în cadrul întâlnirilor avute
, deoarece m-am întâlnit în mai multe rânduri şi locuri cu fiecare
cu care ocazie , aşa cum am declarat mai sus, era rezervat un timp
şi pentru discuţii duşmănoase.[...] Astfel, discuţiile noastre
duşmănoase porneau în primul rând de la nemulţumirea noastră
faţă de faptul că nu puteam să publicăm orice scriere a noastră în
RPR , cu toţii aşteptam şi speram o "liberalizare" aşa cum o
concepeam noi, a vieţii literare din RPR .>; <Declar că în cadrul
întâlnirilor susmenţionate nu s-a luat o hotărâre concretă de viitor,
însă s-a discutat să nu mai scriem şi să publicăm nimic în presa
de azi, până va reveni acea "destindere" literară pe care noi o
aşteptăm şi să continuăm să facem unele scrieri pentru noi .>
- Voinescu, Alice.
Născută în 1885 în Turnu Severin-Mehedinţi. Fiica avocatului Sterie
Steriadi, moşier cu 250 ha. teren arabil şi inventar agricol, decedat (
Conf. IICCMER, Fişa matricolă penală întocmită de penitenciarul
Jilava ).
Absolventă a Fac. de Litere şi Filozofie din Bucureşti, cu studii la
Leipzig şi Paris.Prima româncă doctor în Filozofie, titlu obţinut la
Sorbona în 1913.
Profesoară la Institutul de Artă Dramatică şi la Conservatorul de
Muzică din Bucureşti. Îndepărtată din învăţământul superior şi
pensionată (1948).
Arestată în apr. 1951 ca fiică de fost moşier şi pentru ajutorul dat
scriitorului Petru Manoliu; anchetată timp de 2 ani la Securitate;
trimisă cu domiciliu obligatoriu la Costeşti-Iaşi până în 1954; citată ca
martor în procesul Noica-Pillat ( 1960 ); moartă în iunie 1961 la
Bucureşti.
- Vojen, Ioan Victor.
Avocat şi ziarist. Născut în 1906 la Târgovişte. Membru al Mişcării

legionare; ministru plenipotenţiar la Roma în timpul guvernării
legionare (sept.1940-ian.1941 ).
Arestat în 1948 pentru 4 ani; detenţia în mai multe penitenciare şi
domiciliu obligatoriu în Bărăgan.
Rearestat la Galaţi în mar.1958; condamnat de TM Bucureşti la 25
de ani muncă silnică, pentru „uneltire”-art.209 cp (sent.13/58 );
pedeapsa i-a fost redusă la 20 de ani, prin Hot. Tribunalului Suprem
56/1958; detenţia la Jilava şi Aiud, unde s-a alăturat torţionarilor în
timpul „reeducării”, dezicându-se de trecutul legionar şi elogiind
realizările regimului comunist; eliberat la 16 ian.1963, graţiat prin D
5/1963 al Consiliului de Stat.
După eliberare a fost redactor la revista Glasul patriei. ( Conf.
IICCMER, Fişa matricolă penală şi C.Ioniţoiu, Dicţionar V. ).
-Vulcănescu, Mircea / Măriuca-fiică / Zoe-Mihaiela-soră /
Demnitar-tehnocrat, solicitat ca specialist, de diverse guverne în
interbelic. Economist, filozof, sociolog, teolog şi publicist.
Născut în 1904 la Bucureşti. Clasele primare, gimnaziul şi liceul le-a
făcut la Bucureşti, Iaşi, Tecuci şi Galaţi, fiind refugiat în timpul ocupaţiei
germane. Membru marcant al Asociaţie Studenţilor Creştini din România
(ASCR); a scris mai multe lucrări filosofice în timpul studenţiei; a publicat
mult în Buletinul ASCR, sub influenţa profesorilor săi, Dimitrie Gusti şi
Nae Ionescu.
Licenţiat în Filozofie şi în Drept ( Bucureşti, 1925 ); a participat la
campania monografică organizată de Dimitrie Gusti în satul Goicea
Mare-Dolj; studii de economie şi politică la Paris (1927); asistent onorific
al lui D. Gusti (1929-1930 ); profesor de etică, economie politică şi ştiinţe
juridice.(1930-1935 ).
A colaborat la Gândirea, Criterion, Viaţa, Realitatea, Convorbiri literare,
Izvoare de filozofie, Familia, ş.a.
Director general al vămilor(1935-1937); director în Ministerul de Finanţe;
director al Casei Autonome de Finanţare şi Amortizare ; subsecretar de
stat la Finanţe în guvernul Ion Antonescu ( ian.1941- 23 aug.1944);
negociator cu delegaţia economică germană, în 1941 şi 1944 a obţinut
pentru Banca Naţională 8 vagoane de aur [ confiscate de sovietici
imediat după 23 august 1944 ]; distins cu ordine naţionale de regii Carol
al ll-lea şi Mihai l, pentru serviciile aduse statului român.
După 23 august 1944 a fost şeful Datoriei Publice până la 30 aug. 1946.
Arestat în lotul al doilea al foştilor membri ai guvernului Antonescu,
acuzaţi de „crime de dezastrul ţării” ( 30 aug.1946 ).
Condamnat la 8 ani temniţă grea ( 9 oct.1946 ); întemniţat la Aiud, unde
a murit pe 28 oct.1952.

- Vulcănescu, Zoe- Mihaiela – soră ( Vezi la T-PNŢ-victime )
- Vulcănescu, Măriuca – fiică (vezi la T- Femei-victime ).
- Vulcănescu,Romulus.
Etnolog, sociolog al culturii şi folclorist. Născut în 1912 la Bucureşti.
Profesor de Filozofie la Liceul militar de la Mănăstirea Dealu ( 19371950) şi Liceul „Ion Manolescu” din Bucureşti; doctorat în etnologiesociologie a culturii sub îndrumarea lui Dimitrie Gusti ( 1944 ).
După 23 august 1944 a fost arestat, torturat la Securitate şi condamnat
numai pentrucă era membru al familiei Vulcănescu; mort în nov.1999, an
în care a devenit membru de onoare al Academiei Române.
( Conf. C. Ioniţoiu, Dicţionar V.).
- Vulcănescu, Ion D.
Născut în 1916 la Buzău. A studiat Filosofia ( cu Nae Ionescu ) şi
Matematica ( cu Dimitrie Pompei ); doctor în Matematici.
Combatant pe front în 1942 cu Reg. 95 Infanterie-Mehedinţi;
funcţionar superior la Finanţe ( 1943 ). După 23 aug.1944, cu acordul
gen. Rădescu, a creat organizaţia anticomunistă „Graiul Sângelui”,
alcătuită din militari.
Arestat ( 27 mai 1946) în urma delaţiunii lui D. Steanţă; anchetat la
Securitatea din Piteşti, care încerca să-l implice pe gen. Rădescu,
care a reuşit să părăsească ţara cu sprijinul Ambasadei britanice la
Bucureşti.
Vulcănescu a fost condamnat la 1 an închisoare în procesul
„Sumanelor Negre”.
Rearestat în apr.1949 din casa prof. Octav Onicescu, unde era
ascuns; anchetat timp de 1 an într-un lot de 25 de persoane.
Condamnat la 25 de ani muncă silnică pentru „uneltire”( sent.699/11
iul 1950; detenţia la Jilava, Gherla şi Aiud; eliberat în urma graţierii
din 1964; mort în 1991.
W.
Z.
- Zamfirescu, Dinu.
Născut în 1929 în Bucureşti. Nepotul colonelului Pavel Zamfirescu,
aghiotantul Regelui Carol l.
Devenit membru al familiei Brătianu şi beneficiar al atmosferei politice
din jurul acestei familii şi a domeniului de la Florica, prin căsătoria
mamei sale cu Dan Brătianu.
Elev la Colegiul naţional „Sf. Sava”, a fost arestat pe 8 nov. 1945

pentru participare la manifestaţia din Piaţa Palatului Regal; încarcerat
la Jilava pe timp de o lună.
Arestat de mai multe ori pentru activitate liberală.
Ca membru al familiei Brătianu,a fost exmatriculat în 1949 de la
Facultatea de Drept ( pe care o va absolvi abia în 1973 ), apoi de la
cea de Istorie,
Arestat pentru a cincea oară şi acuzat de crimă de înaltă trădare”
pentru că „ar fi dat informaţii americanilor”; încarcerat la Jilava şi
anchetat luni de zile, fără un verdict.
Între 1960 – 1975, a făcut 26 de cereri pentru a-şi vizita sora vitregă,
Dina Brătianu, stabilită în Franţa.
Libertatea i s-a acordat în urma unei răscumpărări cu 6.000 de
dolari ( 30.000 de franci francezi ), plătiţi de cumnatul său din Paris,
„tranzacţie” intermediată de reţeaua Jakober, în complicitate cu
autorităţile române; a emigrat în Franţa în 1975.
A colaborat la mai multe publicaţii şi posturi de radio de limbă
română din exil ( BBC, Europa Liberă, Vocea Americii ).
La 29 dec.1989 s-a întors în ţară, fiind unul din cei 12 membri
refondatori ai PNL.
Din 2003 este preşedintele Institutului Naţional pentru Memoria
Exilului Românesc ( IICCMER )şi preşedintele Senatului de onoare al
PNL.
- Zilber,Bellu ( Zilber Herbert ). ( Pseudonim jurnalistic,Andrei
Şerbulescu ).
[ LD : Mărturisim slabul suport documentar-arhivistic în cazurile
proceselor care au avut ca inculpaţi lideri comunişti. În aceste procese
au fost lansate şi culpabilităţi cu subiecte de spionaj-speţă complicată
prin înscenări.
Istoriografiei viitoare îi va reveni sarcina tratării obiective a acestor
cazuri. ]
Comunist ilegalist de origine evreiască. Născut în 1901 la Târgu-FrumosIaşi; studii liceale la Paris şi universitare neterminate la Grenoble.
Revenit în România în 1922; a publicat articole de economie şi
sociologie în „Independenţa economică”, „Viaţa românească”, „Cuvântul
liber”, „Era Nouă” ş.a.; a fost membru al societăţii Kriterion.
În 1928, în timpul unei vizite în Austria, a acceptat să furnizeze informaţii
URSS, la cererea lui David Fabian, membru al Biroului Politic al PCR,
care avea sediul la Viena.
Arestat de Siguranţă în 1930, într-o afacere de spionaj în favoarea
URSS; în 1933 a fost achitat, devenind informatorul comisarului Vintilă
Ionescu de la Siguranţă; cu ajutorul acestuia a fost angajat la Institutul
de Conjunctură Mondială condus de V. Madgearu.

În timpul războiului a fost persoana de legătură a lui Pătrăşcanu cu PCR
şi delegat în Ajutorul Roşu Internaţional.
Din 1939 / 1940 a început să colaboreze şi cu serviciile secrete engleze.
După 23 aug.1944 şi-a luat licenţa în filosofie (1945) şi doctoratul la
Universitatea din Bucureşti; a fost director la Institutul de Conjunctură,
profesor titular la catedra de economie politică a Universităţii Bucureşti
şi director la CEC; participant la tratativele economice cu Moscova şi
membru al delegaţiei române la Conferinţa de Pace de la Paris.
În timpul şederii la Paris, ziarul New York Times a publicat un articol cu
date secrete despre situaţia economică a României; suspectat pentru
furnizarea acestor date a fost Belu Zilber.
De fapt, Securitatea urmarea să-l folosească pe Zilber ca martor al
acuzării în procesul Pătrăşcanu ( Vezi T- Justiţia comunistă ); proces
înscenat la indicaţia Moscovei, victime asemenea lui Pătrăşcanu fiind în
toate partidele comuniste din ţările ocupate de sovietici : Rajk Laszlo (
Ungaria ), Slanski Rudolf ( Cehoslovacia ), Traicio Kostov ( Bulgaria )
ş.a.
Arestat în febr.1948; torturat la Securitate; a acceptat să depună ca
martor al acuzării;
Condamnat de Trib. Suprem la muncă silnică pe viaţă, pentru crimă
contra păcii ( sent.49 / 1954 ); pedeapsă redusă la 25 de ani muncă
silnică prin Decizia Trib. Suprem nr. 49 / 1955; detenţia la Jilava, Aiud,
Dej şi Piteşti; eliberat la 1 aug. 1964, graţiat prin D.411.
I s-a dat pensie, apartament şi dreptul de a colabora în presă.
Regimul Ceauşescu l-a folosit ca martor, de această dată pentru
reabilitarea lui Pătrăşcanu ( 1968 ). A murit în 1978. ( Cf. C. Ioniţoiu,
Dicţionar Z ).
- Zub, Alexandru.
Atenţie LD : completează la această paranteză.
[ Trinitas TV, 3 iun.'09 ] Vezi la tabloul "Laborator de creaţie ]
[LD:coleg de promoţie din Dorohoiul anilor '50 , despre care noi,
elevii , n-am ştiut nimic .
Nu pot uita greutatea cu care am putut obţine, după '68, trecerea
numelui său printre colaboratorii de la " Magazin istoric ", cu al său
articol " Biruit-au gândul ".
În continuare, fără să ştim de ce ne este scos din sumar.
Ating aici o problemă delicată : despre "teroarea fricii" , despre
"cercurile tăcerii " .
Născut în 1934 în com. Vârful Câmpului-Botoşani. Absolvent al Fac. de
Istorie din Iaşi.

Arestat de Securitatea din Iaşi, împreună cu un grup de studenţi care au
organizat la Putna, pe 14 aprilie 1957, comemorarea a 500 de ani de la
urcarea lui Ştefan cel Mare pe tronul Moldovei. Înaintea comemorării, Al.
Zub publicase un text în Viaţa Studenţească; în timpul anchetei a fost
acuzat că a propus multiplicarea şi difuzarea poeziei „Chemarea”, a lui
Dumitru Văcaru, considerată de autorităţi ca antisovietică; condamnat de
TM Iaşi la 10 ani „corvoadă” ( cf. IICCMER, Fişa matricolă penală
deţinuţi politici ), pentru „uneltire” – art.209 c.p.( sent. 299 / 7 iul 1958 );
detenţia la Iaşi, Jilava, Salcia, Jilava, Gherla, Giurgeni şi, din nou, Jilava;
eliberat la 15 apr. 1964, graţiat cu Decr. Cons. de Stat nr.176 / 1964.
Reîncadrat cercetător la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi, a
publicat o serie de lucrări fundamentale din istoria modernă a României.
În 1973 şi-a dat doctoratul în ştiinţe istorice.
După 1989 este membru fondator al AFDPR; directorul Institutului de
istorie A.D.Xenopol din Iaşi; academician şi şeful Secţiei de Istorie a
Academiei Române ( din 2006 ).
- Zurăscu, Ion I.
Născut în 1911 la Viena-Austria. Domiciliat în Bucureşti. Licenţiat în
Litere. Fruntaş PNL; redactor-şef la ziarul Liberalul.
Arestat de Proc. Militară Bucureşti pe 4 ian.1950; condamnat de TM
Bucureşti la 3 ani închisoare corecţională pentru uneltire contra ordinii
sociale; pedeapsă redusă la 2 ani şi amendă, conf. adresei 107003
/1951 a Proc. Milit. Buc.; detenţia la Galeş, Peninsula, Poarta Albă şi
Capul Midia; eliberat la 26 sept.1953 de Comisia MSS.
Rearestat de MAI-Dir. Anchete, pe 17 febr.1958; condamnat de TM
Bucureşti la 18 ani muncă silnică pentru „uneltire” art.209 c.p.;
detenţia la Jilava şi Galaţi unde a murit la 28 iul.1959 ( Cf. IICCMER,
Fişa matricolă penală deţinuţi politici ).

