BBC – 16 iulie 2007
Un memorial al rezistenţei anticomuniste la Făgăraş
Un memorial al rezistenţei anticomuniste din România va fi amenajat la Făgăraş. Muzeul
va funcţiona în Cetatea Făgăraşului, monument istoric de secol 14, tranformat de
Securitate în închisoare.
Acolo au fost închişi liderii Armatei şi Serviciilor de Informaţii care au refuzat să devină
informatori.
Proiectul muzeului a fost prezentat cu ocazia unui simpozion internaţional pe tema
efectelor comunismului în România.
Înaintăm, prin întruneric, în galeriile de la subsolul cetăţii făgăraşului. Profesorul
Florentin Olteanu îmi prezintă proiectul muzeului, la care lucrează de peste 10 ani.
Fosta temniţă e încă un beci murdar şi umed, la câţiva metri sub pământ. Urcăm spre
lumină pe o scară de lemn, în spirală.
În subsol şi-au trăit ultimii ani de viaţă liderii Poliţiei, Jandarmeriei şi Sigurantei statului.
Un loc de exterminare strategic, unde au fost întemniţaţi în jur de 4 mii de intelectuali,
din care peste 150 au murit deşi nu au avut loc execuţii.
Alte câteva sute de muribunzi au fost trimişi spre alte închisori politice din ţară, unde
există dovezi că au fost aruncaţi direct în gropi commune.
Ororile de la Făgăraş au fost publicate anii trecuţi de singurul supravieţuitor cunoscut al
detenţiei. Generalul Liviu Grigore.
Cercetările istoricilor au scos la iveală primele documente oficiale. Adevărul a fost
îngropat adânc, îmi spune Cosmin Budeancă de la Institutul pentru Studierea Crimelor
Comunismului:
E cunoscut numele morţilor, dar nu se ştie unde au fost îngropaţi.
Cercetările continuă, îmi spune domnul Budeancă.
O parte a dovezilor vin de la rudele cadrelor militare trimise la Făgăraş - de unde nu s-au
mai întors.
Şi cum istorici interesaţi de mărturia lor sunt puţini, intelectuali voluntari s-au alăturat
echipei de cercetare.
http://www.bbc.co.uk/romanian/news/story/2007/07/070716_memorial_fagaras.shtm

The Epoch Times – 17 iulie 2007
Simpozionul “Forme de represiune in regimurile comuniste”
In perioada 12 – 14 iulie, s-au desfasurat la Fagaras si Sambata de Sus lucrarile unui
simpozion international cu tema “Forme de represiune in regimurile comuniste”. La
eveniment au participat specialisti in istorie recenta din Romania, dar si din Republica
Moldova, Ungaria, Statele Unite ale Americii, Canada, Bulgaria, Germania, etc.
Organizatorii evenimentului au fost: Fundatia Culturala „Negru Voda” din Fagaras,
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania (IICCR), Universitatea de
Arte din Bucuresti, Asociatia Culturala „Mozaic” din Cluj-Napoca, in parteneriat cu
Manastirea „Brancoveanu” din Sambata de Sus, judetul Brasov.
Subiectele abordate au fost: metode si modele utilizate in structurile concentrationare,
profile de tortionari si marturii din universul suferintei victimelor rezistentei
anticomuniste, destinul unor grupuri si categorii sociale.
Printre vorbitorii sositi de peste hotare s-au numarat si dl.Attila Szakolczai de la Institutul
Revolutiei Maghiare din 1956, dl.Ion Xenofontov de la Academia de Stiinte a Republicii
Moldova, dl.David Kilgour fost secretar de stat in Canada, etc.
Lucrarile prezentate nu au vizat doar comunismul din Romania, ci si cel din Ungaria,
Republica Moldova, China, etc., si se vor constitui intr-un volum intitiulat “Forme de
represiune in regimurile comuniste”. Editorul lucrarii, dl.Cosmin Budeanca – expert in
cadrul IICCR, prognozeaza publicarea ei in toamna acestui an, la Targul de Carte din
noiembrie. Proiectul este sutinut financiar de catre IICCR.
Revenind la manifestarea de la Sambata de Sus, va informam ca ea se afla la a doua
editie, si face parte dintr-un sir de evenimente in cadrul unui proiect de cercetare. Acesta
a fost initiat in anul 2004, si se va finaliza cu infiintarea unui Memorial al Rezistentei
Anticomuniste in Cetatea Fagarasului.
Cetatea Fagarasului este un monument istoric din secolul al XIV-lea, care timp de peste
un deceniu a fost folosita drept inchisoare. Aici au fost inchisi membrii institutiilor de
ordine publica si siguranta nationala ale statului roman, arestati dupa 1948. Le-au urmat
cei din grupul miscarii locale de rezistenta anticomunista din munti, ca de altfel toti cei
care se opuneau instalarii dictaturii comuniste in zona.
Asa cum se arata intr-un comunicat al IICCR, simpozionul de la Fagaras este, in egala
masura, si o incercare de a reconstitui o pagina tulbure din istoria comunitatilor
fagarasene, prin refacerea identitatii acestora in lumina celei de-a doua jumatati a
secolului trecut, lipsita, pentru moment, de documente publice cu valoare de adevar.
http://www.epochtimes-romania.com/articles/article_11736.html

Acasa.ro – 12 iulie 2007
Un memorial al rezistentei anticomuniste va fi amenajat la Cetatea Fagaras
Un memorial al rezistentei anticomuniste din Tara Fagarasului va fi amenajat in temnita
Cetatii Fagaras, fosta inchisoare comunista in care au murit peste 160 de persoane, de
catre Fundatia Culturala "Negru Voda" din Fagaras, in colaborare cu Institutul de
Investigare a Crimelor Comunismului. Proiectul a debutat in urma cu sase ani, dar a
primit aprobarea de infiintare de la Consiliul Judetean in urma cu zece zile.
Amenajarea memorialului, ce va cuprinde sali despre rezistenta anticomunista,
colectivizarea agriculturii si despre ce a insemnat comunismul in Tara Fagarasului, va
dura intre 1 si 2 ani, in functie de fonduri, a declarat pentru NewsIn Cosmin Budeanca de
la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania (IICCR).
Pentru a face cunoscut proiectul memorialului si lupta anticomunista din Fagaras, IICCR
si Fundatia "Negru Voda" organizeaza in perioada 12-14 iulie Simpozionul International
"Forme de represiune in regimurile comuniste", aflat la a doua editie.
"Exista multi istorici care se ocupa de comunism, dar stiu foarte putine lucruri despre
Fagaras", a spus Budeanca.
In Cetatea Fagaras, monument istoric din secolul al XIV-lea, a functionat timp de zece
ani, intre 1950 si 1960, o inchisoare comunista cu regim special, unde au fost inchisi fosti
ofiteri de politie, siguranta sau servicii speciale de informatii, fosti ofiteri din armata
regala, dar si localnici care s-au opus colectivizarii sau au avut legaturi cu partizanii. In
total, aproximatiov 4.000 de oameni au trecut prin inchisoarea de la Fagaras. Rata
mortalitatii a fost ridicata printre detinuti, 165 pierzandu-si viata din cauza conditiilor
proaste, frigului si alimentatiei necorespunzatoare.
Cetatea functioneaza in prezent ca muzeu, iar memorialul rezistentei anticomuniste va
ocupa doar o aripa a cladirii, fosta temnita.
Memorialul din complexul Cetatii din Fagaras, veche capitala a uneia din cele mai
dinamice si prospere tari din istoria medievala a Romaniei, se va alatura Memorialului
Victimelor Comunismului si Rezistentei de la Sighetu Marmatiei, primul muzeu
romanesc al memoriei colective a represiunii comuniste, infiintat in 1992 de presedinta
Aliantei Civice, Ana Blandiana.
Un alt proiect de memorial, derulat exclusiv de IICCR, se desfasoara la fosta inchisoare
comunista din Ramnicu Sarat, care a trecut, marti, din administrarea Ministerului Culturii
in cea a institutului. Potrivit directorului Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului, Stejarel Olaru, va mai dura cel putin un an pana cand imobilul va fi
transformat in muzeu. Lucrarile de renovare si reamenajarea a cladirii vor incepe in
toamna.
IICCR mai are, in perspectiva, si un proiect de amenajare a unui memorial al luptei
anticomuniste la fosta inchisoarea Jilava, unde lucrarile de amenajare vor dura insa mai

mult, dupa ce imobilul va fi preluat de la Ministerul Justitiei. In plus, institutul va fi
partener al Muzeului din Pitesti si al filialei Arges a fundatiei Memoria pentru realizarea
unui muzeu in cateva camere ale fostei inchisori Pitesti, care a fost intre timp vanduta si
transformata in cladire de birouri.
http://stiri.acasa.ro/stiri/Un-memorial-al-rezistentei-anticomuniste-va-fi-amenajat-laCetatea-Fagaras_--s62270.html

