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Joi, 1 Septembrie 2016 - SOSIREA PARTICIPANŢILOR 
 

FĂGĂRAŞ - ACADEMIA „BRÂNCOVEANU” –  SÂMBATA DE SUS 
 

 

 

 

Vineri, 2 Septembrie 2016 
 

15:00 – 18:00  ACADEMIA „BRÂNCOVEANU” –  SÂMBATA DE SUS 
 
Inregistrarea participanţilor 

18:00 – 19:00 Cazarea participanţilor la 
Hotel Academia Brâncoveanu,  Sâmbăta de Sus 

19:00  Cina 

8:00 Mic dejun 

9:30 – 11:00  DESCHIDEREA OFICIALĂ A SIMPOZIONULUI 
Opoziție și solidaritate în comunism 

Sala:  Aula Academiei „Brâncoveanu” 
 

Moderator: Elena HELEREA 

9:30 – 9:45 Cuvânt de salut din partea organizatorilor, autorităţilor locale şi judeţene 

9:45 – 10:15 Radu PREDA 
 Președinte executiv, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și  

Memoria Exilului Românesc 
Conferința inaugurală – Pledoarie pentru o cultură memorială privind 

comunismul în România 

10:15 – 10:45 Octav BJOZA 
Președinte, Asociația Foștilor Deținuți Politici din România 

Conferința inaugurală – Opoziţie şi solidaritate în comunism’ 

10:45 – 11:00 
 

Noi publicații – prezintă Dr. Daniela SOREA 
Sheila Fitzpatrick: Stalinismul de fiecare zi; Evghenie Ghinzburg: Destin în bătaia 

vântului; Gail Kligman, Katherine Verdery: Țăranii sub asediu 
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11:00 – 11:15 
 

Pauză 

Vineri, 2 Septembrie 2016 

11:15 – 13:15  

Secțiunea I - A  
OPOZIȚIE ȘI SOLIDARITATE ÎN COMUNISM  

Sala:  Aula Academiei „Brâncoveanu” 
 
Moderatori: Florentin OLTEANU  
                       Cosmin BUDEANCĂ 

11:15 – 11:35_ Geanina ȚURCANU, Casa Corpului Didactic, Galați: Opoziție și opozanți în comunism 
 
11:35 – 11:55_ Krzysztof  ŁAGOJDA,  University of Wrocław, Poland: Resistance or Adaptation? 

Reaction of the Polish society to the Stockholm Appeal in 1950 
 
11:55 – 12:15_ Marius MUREȘAN,  Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai” 

Cluj-Napoca: „Familia din închisoare”. Soluțiile de rezistență ale deținuților politici din 
penitenciarul Gherla (1948-1964) 

 
12.15 – 12:35_ Vlad ONACIU,  Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-

Napoca: Solidaritatea muncitorească sub lupa regimului comunist. Studiu de caz: 
muncitorii din fabricile clujene 

 
12:35 – 12:55_ Timea BARABAȘ, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din 

București: Rezistența la reeducare. O analiză psihologică bazată pe cazul fenomenului de 
la Pitești 

 
12:55 – 13:15_ Daniela CURELEA,  Colegiul Tehnic Cibinium Sibiu: Momentul eliberării din detenție 

în memoria colectivă a foștilor deținuți politici 
 

13:15 – 15:00 Masa de prânz 

Vineri, 2 Septembrie 2016 

15:00 – 17:00  

Secțiunea  I - B  
OPOZIȚIE ȘI SOLIDARITATE ÎN COMUNISM  

Sala:  Aula Academiei „Brâncoveanu” 
 
Moderatori: Dragoș URSU 
                       Constantin MANOLACHE 

15:00 – 15:20_ Traian-Constantin DUMBRĂVEANU, Muzeul ,,Casa Mureșenilor” Brașov, Comitetul 
Român pentru Istoria şi Filosofia Stiintei şi Tehnicii al Academiei Române – Filiala 
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Vineri, 2 Septembrie 2016 

Braşov: 70 de ani de la scrutinul electoral din 19 noiembrie 1946 - Metode juridice 
folosite de comuniști, pentru fraudarea alegerilor 

 
15:20 – 15:40_ Liviu Alexandru SOFONEA, Elena HELEREA, Universitatea Transilvania din Brașov, 

Comitetul Român pentru Istoria şi Filosofia Stiintei şi Tehnicii al Academiei Române – 
Filiala Braşov: Rezistență și solidaritate in vivum 

 
15:40 – 16:00_ Steluța CHEFANI-PATRAȘCU, Muzeul Județean Teleorman: Două regimuri politice și 

vina de a fi om - Constantin Aurel Dragodan 
 
16.00 – 16:20_ Dragoș CURELEA, Liceul Tehnologic ,,Avram Iancu” Sibiu & Școala Gimnazială ,,Radu 

Selejan” Sibiu: Considerații privind rezistența anticomunistă desfășurată în zona Albei 
Iulia în perioada 1948-1950 

 
16:20 – 16:40_ Attila LAZAR, Școala Gimnazială Bod: Importanța cercetării orale în recuperarea 

trecutului apropiat: rezistența anticomunistă din România. Grupul „Capota-Dejeu” 
(1947-1957). Grupul „Teodor Șușman” (1948-1958) 

 
16:40 – 17:00_ Mara MERFEA, Colegiul Național „Gh. Vrănceanu” Bacău: Bacăul în perioada 

comunismului. O istorie a vieții cotidiene prin mărturia opozanților regimului 

17:00 – 17:15 Pauză 

15:00 – 17:20  

Secțiunea II  
OPOZIȚIE ȘI SOLIDARITATE ÎN COMUNISM – 

Culte religioase 
Sala: „Sinodicon” 

 
Moderatori: Alina URS 
                        Marius OANȚĂ  

15:00 – 15:20_ Dorin-Demostene IANCU, Arhiva Sfântului Sinod: Cultele sub lupa securității: filajul în 
biserici, mănăstiri și cimitire 

 
15:20 – 15:40_ Ana-Maria IANCU, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. 

Brătianu”, Academia Română: Rolul împuterniciților Departamentului Cultelor în 
aplicarea și dezvoltarea politicii religioase a regimului comunist. Studiu de caz: Grigore 
Gherghinoiu, împuternicitul regiunii Craiova/Oltenia 

 
15:40 – 16:00_ Denisa BODEANU,  Fundaţia Culturală„Negru Vodă”, Făgăraş: David versus Goliat.. 

Episcopul Márton Aron și culisele unei eliberări (ne)condiționate 
 
16.00 – 16:20_ Cosmin BUDEANCĂ, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria 

Exilului Românesc: Familie și represiune în România comunistă. Studiu de caz: familia 
pr. Grigore Rițiu 

 
16:20 – 16:40_ Marius OANȚĂ, Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române din Cluj-

Napoca: Arhiepiscopul romano-catolic Alexandru Theodor Cisar, un opozant 
„înverșunat” al regimului comunist 
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16:40 – 17:00_ Marius SILVEȘAN, Institutul Teologic Baptist din București, Bogdan Emanuel RĂDUȚ 

Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie din România: Prietenie și solidaritate în 
apărarea libertății religioase în comunism: Iosif Țon și Silviu Cioată 

 
17:00 – 17:20_ Marius SILVEȘAN, Institutul Teologic Baptist din București:  Adaptare și tactici de 

supraviețuire în comunism a credincioșilor baptiști din România 
 

17:20 – 17:35 Pauză 

Vineri, 2 Septembrie 2016 

17:15 – 19:00  

Secțiunea I – C 
OPOZIȚIE ȘI SOLIDARITATE ÎN COMUNISM 

Sala:  Aula Academiei „Brâncoveanu” 
 
Moderatori: Elena HELEREA 
                       Ion XENOFONTOV 

17:00 – 17:20_ Victor Ciprian SĂMĂRTINEAN, Departamentul de Istorie și Patrimoniu, Universitatea 
„Lucian Blaga” din Sibiu: Înzestrarea cu armament a principalelor grupuri de rezistență 
armată anticomunistă din munții României: identificarea modelelor utilizate și a surselor 
de proveniență 

 
17:20 – 17:40_ Lucian VASILE, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului 

Românesc: Inconsistența anticomunismului. Studiu de caz: organizația „Prahova 10” 
 
17:40 – 18:00_ Ioana MANOLACHE, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria 

Exilului Românesc: Primul deceniu ceaușist, între contestare și legitimare 
 
18.00 – 18:20_ Florin S. SOARE, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului 

Românes: Medici între jurământul lui Hipocrat și etica medicală socialistă. Conformism, 
solidaritate și opoziție în politica demografică a regimului comunist din România 

 
18:20 – 18:40_ Radu Ștefan VERGATTI, Academia Oamenilor de Știință din România: Anul 1965 în 

amintirea românilor 
 
18:40 – 19:00_ Kamil DWORACZEK, The Institute of National Remembrance, Poland: Solidarity 

Actions of Polish Youth Opposition with Resistance in Other Communist Countries 
(1987-1989) 

19.30 Cina 
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Sâmbătă, 3 Septembrie 2016 

9:30 – 11:00  

Secțiunea I - D  
OPOZIȚIE ȘI SOLIDARITATE ÎN COMUNISM  

Sala:  Aula Academiei „Brâncoveanu” 
 

Moderatori:  Adrian MATUS 
                        Lidia PRISAC 

9:20 – 9:40_ Flori BĂLĂNESCU, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, București:  
Solidarizări și desolidarizări cu mișcarea pentru drepturile omului din România (iarna-vara 
anului 1977) 

 
9:40 – 10:00_ Oana PURICE, Școala Doctorală a Facultății de Litere, Universitatea din București: 

Solidaritatea ca proiect personal - Ion Vianu 
 

10:00 – 10:20_ Ana-Maria BOLBORICI, Facultatea de Sociologie și Comunicare, Universitatea 
Transilvania din Brașov: Citindu-l pe Goma prin lentila secolului actual 

 
10:20 – 10:40_ Daniela SOREA, Facultatea de Sociologie și Comunicare, Universitatea Transilvania din 

Brașov: Reprezentări studențești despre rezistența anticomunistă din Munții Făgărașului 
 
10:40 – 11:00_ Constantin VASILESCU, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria 

Exilului Românesc: „Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”? Din  ce derivă 
controversele legii 217/2015 

11:00 – 11:15 Pauză 

  
Sâmbătă, 3 Septembrie 2016 

11:15 – 13:15  

SECȚIUNEA III - A 
OPOZIȚIE ȘI SOLIDARITATE ÎN COMUNISM –  

Identități etnice și culturale 
Sala:  Aula Academiei „Brâncoveanu” 

 
Moderatori:  Flori BĂLĂNESCU 
                        Daniela SOREA 

11:15 – 11:35_ Marilena Ana DRAIA, Liceul Teoretic „Ovid Densușanu” , Călan: Manifestări de solidaritate 
interetnică în comunism 

 
11:35 – 11:55_ Miodrag MILIN -Academia Română, Filiala Timișoara, Andrei MILIN -Muzeul Satului 

Bănățean, Timișoara: Iugoslavii și Bărăganul (1954-1955) 
 
11:55 – 12:15_ Ioan CIUPEA, Florentin OLTEANU, Fundația Culturală „Negru Vodă”, Făgăraș: Noi date 

privind calvarul sașilor din județul Făgăraș după al Doilea Război Mondial 
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12.15 – 12:35_ Lidia PRISAC, Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de Științe a Moldovei: Frontul 
Armeniei și repatrierea armenilor din România (1945-1953) 

 
12:35 – 12:55_ Mariana-Alina URS, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului 

Românesc: Drumul scurt către închisoare: femei, discuții (dușmănoase) și zvonuri (alarmiste) 
 
12:55 – 13:15_ Dragoș URSU, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca: Din Zarcă în „închisoarea cea 

mare”. Supraviețuitorii reeducării de la Aiud sub urmărirea Securității 

Sâmbătă, 3 Septembrie 2016 

11:15 – 13:15  

SECȚIUNEA IV 
OPOZIȚIE ȘI SOLIDARITATE ÎN COMUNISM –  

Emigraţie şi exil 
Sala: „Sinodicon” 

 
Moderatori:   Oana PURICE  
                          Constantin VASILESCU 

11:15 – 11:35_ Adrian MATUS, UFR Histoire Contemporaine, Universite Sorbonne Paris IV, France: 
Rezistența prin contracultură. Receptarea contraculturii în Europa de Est. Studiu de caz: 
Republica Socialistă România (1965-1975) 

 
11:35 – 11:55_ Ion ZAINEA, Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele 

Comunicării, Universitatea din Oradea: Exilul românesc: etape, grupări, forme ale opoziției 
față de regim 

 
11:55 – 12:15_ Marin POP, Muzeul Județean de Istorie și Artă, Zalău: Din corespondența lui Corneliu Coposu 

cu exilul românesc (1964-1989) 
 
12.15 – 12:35_ Nicoleta ȘERBAN, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului 

Românesc: Manifestații organizate de românii din exil împotriva proiectului de sistematizare a 
satelor (1988-1989) 

 
12:35 – 12:55_ Nicolae VIDENIE, Institutul Român de Istorie Recentă, București: Imaginea francmasoneriei 

exilate la Paris în anii 1948/1989, prezentată în paginile ziarului ,,BIRE/Buletin Informativ 
pentru Românii din Exil'' 

 
12:55 – 13:15_ Carmen-Elena POTRA (RASCOL), Facultatea de Istorie, Universitatea din București: Să râdem 

sau să plângem. Țara lui Niculiță 
 

13:35 – 15:00 Masa de prânz 
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Duminică, 4 Septembrie 2016 

 

Sâmbătă, 3 Septembrie 2016 

15:00 – 16:40  

SECȚIUNEA III - B 
OPOZIȚIE ȘI SOLIDARITATE ÎN COMUNISM –  

Identități etnice și culturale 
Sala:  Aula Academiei „Brâncoveanu” 

 
Moderatori:   Ion ZAINEA 
                          Miodrag MILIN 

15:00 – 15:20_Constantin PETRE, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria 
Exilului Românesc: Copii coreeni, azilanți în România anilor ’50 

 
15:20 – 15:40_ Constantin MANOLACHE, Larisa NOROC, Daniela HADÎRCA, Biblioteca Științifică 

Centrală „A. Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei: Savanți basarabeni sub regim 
sovietic 

 
15:40 – 16:00_ Ion XENOFONTOV:, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de 

Știință a Moldovei: Discursul istoric în Academia de Științe a RSS Moldovenești între 
oficial și neoficial (1961-1990) 

 
16.00 – 16:20_ Adrian MATUS, UFR Histoire Contemporaine, Université Sorbonne Paris IV, France:  

The Rebels with a Cause. The Reception of the American Counterculture in Romania, 
Hungary, Poland, and Yugoslavia (1965-1980) 
 

16:20 – 16:40_ Felix OSTROVSCHI, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca: 
Sport și comunism 

  

17:00 – 17:15 Concluziile Simpozionului 

  

17:15 – 18:15 Vizitarea Muzeului Mănăstirii Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus 

  

19:00 Cina festivă 

9:30 Plecarea participanţilor 
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REZUMATELE COMUNICĂRILOR 

 

 

 
Secțiunea I - A  
OPOZIȚIE ȘI SOLIDARITATE ÎN COMUNISM  

 
 
 
 

Prof. metodist Geanina ȚURCANU  
Casa Corpului Didactic Galați 

 
OPOZIȚIE ȘI OPOZANȚI ÎN COMUNISM 

 
Apariția regimului comunist după căderea „Cortinei de fier” peste marile capitale ale Europei de Est 
este unul din evenimentele marcante ale secolului al XX-lea, cu atât mai mult cu cât aceste capitale 
aveau tradiție în ceea ce privește regimul democratic. Dar, dacă istoria ne-a prezentat cauzele și 
consecințele implementării acestui regim autoritar și sunt evenimente cvasi-cunoscute în istorie, ceea 
ce putem spune că stârnește și suscită în continuare interesul este eșecul acestui sistem  implementat 
atât de bine în viața publică și în viața privată,  manifestat tocmai prin menținerea opoziției și 
imposibilitatea de a frânge spiritele opozanților. Experimentul de la Pitești, unul dintre cele mai 
importante instrumente ale reeducării, a arătat că deși dezumanizarea a fost practicată fără limite, 
înregistrând rezultate favorabile tocmai datorită metodelor folosite în a perverti sufletul și mintea 
opozanților, cu toate acestea același experiment s-a dovedit ineficient pe o categorie am putea spune la 
fel de numeroasă. Educarea, reeducarea, demascarea interioară și exterioară au arătat de fapt că în 
acest imens lagăr al închisorilor comuniste păstrarea credințelor interioare a devenit o sursă a 
capacității de a îndura orice supliciu chiar inclusiv moartea, iar existența opoziției vorbește despre 
tenacitate  și o constanță a democrației. 
 

 
PhD candidate Krzysztof ŁAGOJDA  

University of Wrocław, Poland  
 

RESISTANCE OR ADAPTATION? REACTION OF THE POLISH SOCIETY TO THE 
STOCKHOLM APPEAL IN 1950 

In my paper I would like to present the planning and conducting of propaganda campaign toward the 
Stockholm Appeal in Poland in May and June 1950, and most of all the reaction of the Polish society. 
For this purpose, I analyzed the documents of the voivodeship communist repressive apparatus in 
Wroclaw and Warsaw, deposited at the Institute of National Remembrance. I will show the main lines 
of Communist propaganda, using all possible media to reach every citizen. Communist propaganda 
proclaimed that 18 million people signed the appeal. It means that almost every adult Pole in the 
country supported this action. But is it true? Or maybe the official results were falsfied? How big 
impact on polish society terror of repressive apparatus had? I will tell why some people decide not to 
sign the appeal, and how that decision affected their lives. At the end of my presentation I will identify 
the cause of such large interest, and general social acceptance. I will try answer the question of 
whether we can speak about social resistance or adaptation. 
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Drd. Marius MUREŞAN 

Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
 

„FAMILIA DIN ÎNCHISOARE”. SOLUŢIILE DE REZISTENŢĂ ALE DEŢINUŢILOR 
POLITICI DIN PENITENCIARUL GHERLA (1948-1964) 

 
Această lucrare îşi propune să analizeze felul în care oameni obişnuiţi sau de cultură, declaraţi 
duşmani ai poporului şi opozanţi ai regimului, au reuşit să supravieţuiască sistemului închisorilor 
comuniste. În cazul particular al Penitenciarului Gherla, cei închişi, indiferent de statutul social avut 
anterior, au dovedit capacitatea de a face faţă regimului de teroare cunoscut sub numele de 
„experimentul Piteşti”, prin solidaritatea de care au dat dovadă. Dintre modalităţile de  rezistenţă 
amintim învăţarea limbilor străine, a codului Morse, dezbaterea unor subiecte de filosofie, discuţii 
privind noile apariţii literare, organizarea de slujbe religioase etc. Când lucrurile au devenit şi mai greu 
de suportat, s-a ales şi calea extremă a grevei, în cazul acesteia cei închişi dovedind spiritul de 
comuniune existent în penitenciar. Toate lucrările memorialistice vorbesc despre o veritabilă familie 
creată în interiorul închisorii, unde deţinuţii erau uniţi prin suferinţele pe care le împărtăşeau. 
Memoriile celor care au supravieţuit procesului de reeducare reprezintă sursa cu ajutorul căreia aceste 
experienţe pot fi aduse la lumină. Îi amintim în acest sens pe Nicolae Steindhardt, a cărui convertire la 
ortodoxism i-a schimbat percepţia asupra vieţii, Paul Goma, Constantin Noica, Neculai Popa, Iosif 
Corpas ş.a. 

 
Drd. Vlad ONACIU  

Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca 
 

SOLIDARITATEA MUNCITOREASCĂ SUB LUPA REGIMULUI COMUNIST.  
STUDIU DE CAZ: MUNCITORII DIN FABRICILE CLUJENE 

 
Atenția acordată de către revizioniști aspectelor sociale și culturale a demonstrat că deși teza 
atomizării societății oferea o interpretare interesantă, realitatea cotidiană în spațiul comunist era mult 
mai nuanțată. Lucrarea propusă dorește a analiza și demonstra că viața sub regimul comunist nu a 
însemnat doar o izolare și supunere a individului în fața autorității statului și partidului, ci că au existat 
căi prin care oamenii au reușit să păstreze și să manifeste solidaritate, prin raportare la un studiu de caz 
având ca subiect muncitorii din fabricile clujene. Sursele la care voi apela sunt dosarele fostelor fabrici 
aflate în grija Serviciului Arhivelor Naționale și a CNSAS, precum și interviuri cu foști muncitori. Voi 
urmări trei problematici prin care doresc a ilustra cele susținute anterior. În primul rând, voi analiza 
relația dintre foștii mici industriași sau specialiști și foștii angajați și subalterni, cum i-au angajat în 
noile fabrici. În al doilea rând, atenția va fi asupra relațiilor de familie, a copiilor angajați în industrie 
care încercau să obțină transferuri cât mai aproape de părinți sau de soție. Nu în ultimul rând, consider 
mai mult decât relevante micile înțelegeri între muncitori pentru schimbul locurilor de muncă, dar și 
trocul sau comerțul clandestin din fabrică.  
 

 
Mrd. Timea BARABAȘ 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București 
 

REZISTENȚA LA REEDUCARE. O ANALIZĂ PSIHOLOGICĂ BAZATĂ PE CAZUL 
FENOMENULUI DE LA PITEȘTI 

 
Lucrarea își propune să analizeze fenomenul rezistenței în contextul programului de reeducare 
desfășurat pentru studenți, la închisoarea Pitești, începând din 1949 și terminând în 1951, momentul 
dizolvării grupului Țurcanu. Opoziția față de regimul comunist, care se regăsește în acea perioadă în 
diferite forme și contexte, se confruntă cu un context unic în cadrul pe care această închisoare îl 
presupune. De această dată, opoziția va fi pusă față în față cu inevitabilitatea reeducării, fiind vorba de 
un program care se folosea de o varietate de torturi fizice și psihologice menite să  demoleze o 
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personalitate și să o reconstruiască apoi conform cu ideologia comunistă. Aspectul șocant peste care cu 
greu se putea trece era acela că torționarii celor supuși programului de reeducare erau la rândul lor 
deținuți ai închisorii, de multe ori foști colegi sau chiar prieteni cu victimele lor. Mulți au trecut de 
partea reeducaților, printre care și foști lideri legionari, dar alții, mai puțini, au reușit să reziste în 
continuare regimului, chiar și în aceste condiții. Folosind metode de cercetare calitativă, lucrarea își 
dorește să identifice factorii psihologici și sociali care au modelat reacția celor implicați (din ce cauze 
eșuează încercările de rezistență, dar și, mai ales, ce anume le determină pe cele care reușesc), evitând 
tentația unei analize ehxaustive a fenomenului. Deși fiecare destin este unul individual, expus unor 
condiții unice care țin de intimitatea lumii interioare, se va urmări firul elementelor comune, dar și al 
celor singulare, pentru a se putea apoi contura un prototip al unui destin colectiv. 

 
 

Prof. Daniela CURELEA 
Colegiul Tehnic Cibinium Sibiu 

 
MOMENTUL ELIBERĂRII DIN DETENȚIE  

ÎN MEMORIA COLECTIVĂ A FOȘTILOR DEȚINUȚI POLITICI 
  

Una dintre consecințele formelor de manifestare și exercitare a puterii și a presiunii psihice, în toate 
acele spații detenționare, fie celule, fie colonii de muncă forțată, eufemistic denumite în epocă 
„stațiuni ale Ministerului Afacerilor Interne”, e rezistența celor deținuți care s-a manifestat prin 
moralitate, camaraderie, solidaritate și comunicare, deși trebuie afirmat că au existat și atitudini 
contrare celor de mai sus. Spațiul carceral devenea pentru dușmanii de clasă ai noului regim comunist 
un loc al rutinei zilnice, al ispășirii unor vini nereale, urmărind zi de zi momentul așteptat al eliberării. 
Eliberarea era dorința cea mai de seamă a celor deținuți, care se împletea strâns cu puterea de a 
supraviețui regimului carceral și de a suporta presiunea fizică și mai ales cea psihică, exercitată 
adeseori în mod inuman de către temnicieri. În aceste spații carcerale, deținuții au dezvoltat anumite 
strategii de suportare a situației și de supraviețuire zi de zi printre care evidențiem, tergiversarea ,,să nu 
faci astăzi ce poți face mâine”, fiecărei zile revenindu-i povara sa. Altă strategie consta în a vorbi cu 
tâlc, adică fără noimă, astfel încât să-ți poți camufla adevărata stare, durerea interioară, atitudinea și 
obiectivele urmărite. Exista totodată o resemnare față de cei care erau afară, familia, apropiații, care 
inevitabil după un timp oarecare, te uitau, ei urmându-și propriile vieți. De altfel, în acea perioadă, a fi 
apropiat de un deținut politic era un pericol, care te plasa inevitabil sub supravegherea atentă a 
Securității statului. Din celebrul decalog al deținutului Radu Ciuceanu, se detașează cel de-al zecelea 
sfat, care era formulat astfel: „în temniță te eliberezi în fiecare zi”. Un alt decalog îi aparține altui 
deținut devenit celebru, Petre Pandrea. În sfaturile sale, Petre Pandrea formula ideea potrivit căreia în 
spațiul detenționar „nu se vorbește despre eliberare”.  
 
 
 
Secțiunea  I - B  
OPOZIȚIE ȘI SOLIDARITATE ÎN COMUNISM  
 
 
 
 

Drd. Traian-Constantin DUMBRĂVEANU  
                                                                                      Muzeul ,,Casa Mureșenilor” Brașov, CRIFST 

                                                                                         
70 DE ANI DE LA SCRUTINUL ELECTORAL DIN 19 NOIEMBRIE 1946 - METODE 

JURIDICE FOLOSITE DE COMUNIŞTI, PENTRU FRAUDAREA ALEGERILOR 
 
La începutul anului 1946, mai precis între 25 și 28 ianuarie, are loc plenara C.C. al P.C.R., având ca 
subiect pregătirea alegerilor, pe care Dej le vedea ca pe o bătălie între forţele democratice şi 
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reacţiunea, care în viziunea comunistă trebuia zdrobită, iar Ana Pauker, considera că victoria în alegeri  
va duce la întărirea socialismului şi implicit a U.R.S.S.  Planul de fraudare a alegerilor din 19 
noiembrie 1946 a fost stabilit în cele mai mici detalii la această plenară din ianuarie 1946. Comuniştii 
ştiau că dacă ar fi alegeri corecte ar pierde fără drept de apel, de aceea au stabilit câteva moduri de 
abordare pe mai multe planuri, cum ar fi politic, administrativ şi electoral.  Ministrul justiţiei, Lucreţiu 
Pătrăşcanu, punea problema unui număr de 1500 de magistraţi necesari nevoilor partidului, care prin 
mijloace legale sau ilegale să se facă folositori cauzei partidului, în activităţile din cadrul 
circumscripţiilor electorale. Deşi magistraţii ar fi trebuit să rămână în afara politicii, Pătrăşcanu a dat o 
dispoziţie prin care ei erau chiar obligaţi să se organizeze în celule speciale ale partidului comunist.  
Oficial, guvernul Groza a declarat că alegerile au fost câştigate de comunişti în proporţie de 79,86%. 
Acum ştim exact că PCR şi acoliţii lor au obţinut prin intimidări şi ameninţări, prin grave încălcări ale 
legislaţiei, nu mai mult de 47 %, în timp ce partidelor democratice le-a revenit o uşoară majoritate, 
care le-ar fi dat dreptul legitim de a crea noul guvern.  Statele Unite şi Marea Britanie au protestat 
împotriva falsificării alegerilor, dar în cele din urmă s-au resemnat cu pierderea României şi au semnat 
Tratatul de Pace de la Paris în februarie 1947.   La 19 noiembrie 1946 s-a intrat pur şi simplu cu 
bocancii în sufletul unui popor, mutilându-l şi scoţându-l brutal din matca firească a devenirii sale.     
 

 
Prof.univ.dr. Liviu Alexandru SOFONEA  

Prof. univ. dr. Elena HELEREA  
Universitatea Transilvania din Braşov, CRIFST al Academiei Române – Filiala Braşov 

 
 REZISTENŢĂ ŞI SOLIDARITATE IN VIVUM 

 
Împotriva invaziei totalitare a „Frontului celor fără de neam şi Dumnezeu” curajoşi, responsabili, 
patrioţi, cetăteni şi alţi locuitori din România au luptat prin numeroase forme de solidaritate şi 
rezistenţă. Sunt analizate câteva cazuri remarcabile: din învăţământ, cercetare stiinţifică et.al; ele 
întregesc necesara perspectivă adecvată asupra perioadei istorice 1944/1945 – 1989/1990. 
 

 
Dr. Steluța CHEFANI-PATRAȘCU 

 Muzeul Județean Teleorman 
 
DOUA REGIMURI POLITICE ȘI VINA DE A FI OM -CONSTANTIN AUREL DRAGODAN 

 
Deţinut politic în regimul antonescian şi, în special, în timpul regimului comunist, Constantin Aurel 
Dragodan s-a născut la 5 octombrie 1919 în Alexandria, judeţul Teleorman. Este cunoscut între eroii 
spaţiului concentraţionar prin cei 22 de ani neîntrerupţi de detenţie, însumând două condamnări, 
fiecare de câte 25 de ani, perioadă în care a scris sensibile poezii, multe dintre ele devenind celebre 
romanţe. Prima detenţie a început-o la 23 de ani pentru activitate legionară desfăşurată în ilegalitate în 
timpul regimului antonescian şi cea de-a doua detenţie în urma procesul intentat de regimul comunist 
deţinuţilor de la Târgu Ocna. A doua condamnare s-a datorat poeziilor cu „caracter duşmănos”, în care 
vedea duhul lui Stalin plimbându-se peste ţara însângerată, şi rezistenţei la „reeducare”. Prin caracterul 
său deosebit şi cu totul special, a fost cunoscut între deţinuţii politici cu cognomenul de Magistru. În 
ciuda fizicului său plăpând şi fragil, a avut un caracter puternic ducând lupta cu răul în mod constant 
pe parcursul detenţiei şi continuând cu multă tenacitate din dorinţa de dreptate până la moarte. 
Articolul urmăreşte viaţa lui C. A. Dragodan cu ajutorul documentelor aflate în fondul arhivistic al 
C.N.S.A.S. din momentul ridicării, 10.08.1942, până la data de 6.12.1986, când a fost închis dosarul 
de urmărire de către organele Securităţii. Prin publicarea acestor mărturii arătăm că nu au fost în zadar 
lungii ani de detenţie, schingiuirile, bătăile, foamea, frigul, setea, toate privaţiunile, mulţumind astfel 
pentru calea descoperită cu preţul libertăţii şi al vieţii, cea a adevărului, şi arătând încă o dată metodele 
şi teroarea instituite de regimul comunist prin aparatul de represiune al Securităţii. 
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Prof. drd. Dragoș CURELEA 

Liceul Tehnologic ,,Avram Iancu” Sibiu & Școala Gimnazială ,,Radu Selejan”  Sibiu  
 

CONSIDERAȚII PRIVIND REZISTENȚA ANTICOMUNISTĂ DESFĂȘURATĂ ÎN ZONA 
ALBEI IULIA ÎN PERIOADA 1948-1950 

 
Una dintre persoanele cele mai active din zona Alba Iulia a fost studentul Ioan Oargă, de loc din com. 
Şeuşa (rapoartele Securităţii precizau că tatăl acestuia fusese legionar şi şef de cuib). Fiind informat de 
Simion Moldovan despre existenţa organizaţiei de la Muntele Mare, a fost pus în legătură cu Cornel 
Pascu, de la care a primit misiunea de a trimite spre munte cât mai multe persoane de încredere 
(nemulţumite sau urmărite de Securitate). Astfel, prin intermediul său au ajuns la Muntele Mare 
Gheorghe Opriţa şi Ioan Cigmăianu. De asemenea, a reuşit să recruteze mai mulţi elevi de la Liceul 
Comercial din Alba Iulia, care doreau să adere la organizaţie: Dumitru Măgureanu, Titus Nicoară, 
Nichifor Ceuca, Nicolae Haţegan, Nicolae Rotariu, Octavian Purdea, Horea Avram, Constantin Goia 
etc. Ioan Oargă intenţiona să obţină şi arme, fapt pentru care a luat contact, prin Dumitru Măgureanu, 
cu plt. Ţălnaru Iosif de la Batalionul de Pontonieri din Alba Iulia, care i-a promis armament. Pe la 
mijlocul lunii martie 1949, Horea Avram, Nicolae Rotaru şi Octavian Purdea au decis să plece spre 
Muntele Mare. Au ajuns într-o pădure, în apropiere de Mogoş, unde Miliţia a deschis foc asupra lor, 
astfel încât s-au reîntors la Alba Iulia, iar în scurt timp au fost arestaţi. Dorind să plece în munţi, după 
lupta de la Mesentea, Oargă s-a deplasat în zonă şi a aflat că legăturile cu Muntele Mare erau tăiate pe 
această parte, Securitatea începând deja să aresteze persoanele de sprijin. A luat decizia de a ajunge la 
Muntele Mare cu trenul, până la Bistra, unde urma să se întâlnească cu Cornel Pascu acasă la Traian 
Ihuţ. 
 

     
Prof. Attila LAZAR 

 Scoala Gimnazială Bod 
 

IMPORTANȚA CERCETĂRII ORALE ÎN RECUPERAREA 
TRECUTULUI APROPIAT: REZISTENȚA ANTICOMUNISTĂ DIN ROMÂNIA. 

GRUPUL „CAPOTA-DEJEU” (1947-1957). GRUPUL „TEODOR ȘUȘMAN” 
 
 Lucrarea vizează activitatea istoricilor în domeniul istoriei orale, a importanței efectuării demersurilor 
în vederea recuparării trecutului apropiat prin intermediul mărturiilor. Datorită modului în care istoria 
a fost scrisă și prezentată în perioada comunismului, această activitate devine absolut necesară, 
documentele vremii oferind o imagine distorsionată a realității. Referitor la lupta anticomunistă, se 
poate aprecia că în fapt nu a existat o luptă deschisă ci doar mișcări izolate ale unor grupăari ce prin 
activitatea lor au refuzat noul model impus de guvernele comuniste postbelice sub supravegherea 
URSS. Mărturiile celor care au activat împotriva comunismului și au fost persecutați sunt cu atât mai 
importante, cu cât ele pot releva dimensiunea interioară a rezistenței și ne pot prezenta lumii ca un 
neam ce nu s-a lasat distrus de abominabila dictatura.  În perioada 1997-2005 Institutul de Istorie 
Orala din cadrul Facultății de Istorie si Filosofie a Universitatii „Babes-Bolyai” a desfășurat mai multe 
campanii de cercetare în zonele îin care au acționat diverse grupuri de rezistență: Munții Rodnei- 
„Garda Albă”; Munții Apuseni- grupurile „Capota-Dejeu”, „Cruce și Spadă”; Munții Făgăraș- grupul 
„Arsenescu-Arnăuțoiu”, „Armata Națională Română”, „Ion Gavrilă- Ogoranu”; Munții Banatului- 
grupurile „Colonelul Ioan Uță”, „Spiru Blănaru”, „Maior Domășneanu”, fiind doar câteva din cele ce 
au reprezentat obiectul cercetărilor. Comunicarea își propune ca în urma prezentării sumare a 
activității grupurilor „Capota- Dejeu“ și „Teodor Șusman” să prezinte modul în care cercetările au fost 
efectuate, cu sursele istorice ce au stat la baza rescrierii unui trecut nu prea îndepărtat, dar care în 
documentele comuniste prezintă o realitate deformată. Identificarea faptelor istorice, a martorilor, 
intervievarea acestora, structurarea materialului și corelarea lor cu documentele din arhive reprezintă o 
muncă specifică domeniului istoriei ce poate transmite generațiilor viitoare o realitate a periodei 
comuniste din  România.   
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Prof. Mara MERFEA 

                                       Colegiul Naţional „Gh. Vrănceanu” Bacău  
 

BACĂUL ÎN PERIOADA COMUNISMULUI. O ISTORIE A VIEŢII COTIDIENE PRIN 
MĂRTURIA OPOZANŢILOR REGIMULUI 

 
Pornind de la Cicero, încercăm să demonstrăm că, în reconstituirea istoriei imediate, mărturiile 
oamenilor au valoarea unui discurs [istoric], situat la graniţa dintre ethosul aristotelic, logos (puterea 
autorului de a demonstra un adevăr sau un adevăr aparent prin argumente persuasive) şi pathos 
(puterea autorului de a stârni emoţiile auditorului). Construcţia discursivă  a lucrării noastre are în 
vedere reconstituirea unei pagini de istorie locală, prin mărturiile protagoniştilor săi (atât timp cât unii 
sunt în viaţă): viaţa cotidiană în Bacău sub presiunea regimului comunist. Fiecare mărturie, în felul ei, 
evocă un destin personal, din care se deduce, uneori, un model formativ de gândire, suficient pentru a 
legitima un anumit demers şi a suscita emulaţie. 
 
 
 
 
Secțiunea I - C 
OPOZIȚIE ȘI SOLIDARITATE ÎN COMUNISM 
 
 
 
 

Mrd. Victor Ciprian SĂMĂRTINEAN 
Departamentul de Istorie și Patrimoniu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 
ÎNZESTRAREA CU ARMAMENT A PRINCIPALELOR GRUPURI DE REZISTENȚĂ 

ARMATĂ ANTICOMUNISTĂ DIN MUNȚII ROMÂNIEI: IDENTIFICAREA MODELELOR 
UTILIZATE ȘI A SURSELOR DE PROVENIENȚĂ 

 
Una dintre principalele caracteristici ale rezistenței armate anticomuniste din munții României rezidă 
în însăși modalitatea de purtare a luptei împotriva regimului, și anume prin folosirea armelor de foc.  
Deși acest subiect al rezistenței armate din munți a fost intens cercetat în ultimele decenii, există încă 
anumite probleme care trebuie clarificate pentru a putea avea o imagine cât mai exactă și corectă 
asupra acestei nefericite perioade din istoria României. În cadrul cercetării de față ne propunem să 
realizăm o analiză tipologică a armamentului folosit în cadrul principalelor grupuri de rezistență 
armată, respectiv grupul „Teodor Șușman”, „Frontul Apărării Naționale” condus de maiorul Nicolae 
Dabija, grupul „Haiducii Dobrogei” condus de Gogu Puiu, grupul „Carpatin Făgărășan” condus de Ion 
Gavrilă Ogoranu și grupul „Haiducii Muscelului” condus de locotenent Toma Arnăuțoiu. De 
asemenea, se are în vedere o încercare de identificare a surselor de proveniență a armamentului, 
bazându-ne atât pe documente din arhiva Securității, cât și pe lucrări științifice și volume 
autobiografice deja publicate. 
 

 
Lucian VASILE 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc 
 

INCONSISTENȚA ANTICOMUNISMULUI. STUDIU DE CAZ: ORGANIZAȚIA 
„PRAHOVA 10” 

 
În vara anului 1949, Securitatea din Ploiești destructura o „organizație subversivă de tip fascist”. Ioan 
Oprescu, Ștefan Anastasiu, Grigore Ludu, Mihail Donose, Matei Botez, Vasile Tilibașa, Alexandru 
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Georgescu, Viorel Constantin Georgescu, Ioan Ionescu și Ștefan Fratu erau arestați pentru constituirea 
unui grup denumit „Prahova 10” care, după aproape trei ani de pregătiri, urma să treacă la acțiuni 
concrete împotriva regimului comunist. Metodele prin care cei zece tineri căutau să se opună 
comunizării includeau dezvoltarea unei rețele informative, contactarea altor grupări similare și crearea 
unui post de radio clandestin. Arestările, procesul și condamnările aveau însă să schimbe destinele 
membrilor organizației „Prahova 10”. Specificitatea acestui caz o reprezintă însă (in)consistența 
efortului anticomunist al membrilor, în particular, și al organizației, ca întreg. Nu este un avatar al 
convingerilor ferme, al sacrificiului asumat ori al opoziției declarate. „Prahova 10” a fost acțiunea 
unor tineri ale căror opinii au suferit mutații din 1946 până în 1949, unde entuziasmul s-a împletit cu 
moliciunea, naivitatea cu oportunismul, sinceritatea cu perfidia, idealismul cu abandonul. Cei zece 
tineri nu sunt portrete de eroi, ci tineri oarecare, reprezentativi pentru majoritatea societății, prinși în 
malaxorul procesului de comunizare a României. 

 
 

Ioana MANOLACHE 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc 

 
PRIMUL DECENIU CEAUŞIST, ÎNTRE CONTESTARE ŞI LEGITIMARE  

 
Propunem o viziune nuanțată asupra cotidianului comunist al anilor 1965-1975, făcând apel la 
documente inedite, care tocmai pentru simplitatea lor au rămas până în prezent într-un con de umbră. 
Scrisorile „oamenilor muncii” către Nicolae Ceaușescu nu au dramatismul mărturiilor despre 
represiunea primului deceniu comunist, însă au farmecul originalității, ilustrând o realitate în plină 
desfășurare, cu toate nuanțele sale tragic-comice. Decalajele apărute din timp în timp între viziunea 
asupra vieții construită de imaginarul social și realitățile cotidiene au produs numeroase momente de 
conflict. Redefinirea straturilor sociale, a raporturilor între putere și popor și a sistemului de valori  în 
sistemul comunist se decodează în cheia ideologică a vremii, iar tensiunile survenite în urma acestui 
proces se reflectă în mărturiile scrise pe care „oamenii muncii” le-au lăsat. Ancorat în sistemul pe care 
îl contestă şi -paradoxal- legitimează, individul cere autorității să intervină spre echilibrarea situației, 
căci în raport cu normele prescrise de autoritate își reprezintă evenimentele. Cu cât situațiile sunt mai 
dramatice, cu atât mai justificată apare necesitatea de a fi încredințate unui for superior. Demersul 
nostru este acela de a identifica măsura în care rezistenţa din partea populaţiei s-a împletit, pe alocuri, 
cu adaptarea şi compromisul. Căci actul justițiar poate fi solicitat doar celui căruia reclamantul îi 
conferă legitimitatea de a acționa din această postură. 
 

 
Florin S. SOARE 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc 
 

MEDICI ÎNTRE JURĂMÂNTUL LUI HIPOCRAT ŞI ETICA MEDICALĂ SOCIALISTĂ. 
CONFORMISM, SOLIDARITATE ŞI OPOZIŢIE ÎN POLITICA DEMOGRAFICĂ A 

REGIMULUI COMUNIST DIN ROMÂNIA 
 
Pornind de la premisa că scăderea accentuată a natalităţii în a doua jumătate a anilor ’70 avea la bază o 
problemă de indisciplină în primul rând a personalului sanitar, regimul Ceauşescu a dezvoltat un întreg 
sistem instituţional-administrativ represiv de supraveghere şi sancţionare care, alături de cel penal, 
trebuia să urmărească şi să pedepsească orice persoană care ar fi lezat „interesul demografic al 
naţiunii”. Un întreg aparat de stat exercita constrângeri care coborau, pe linie ierarhică, de la directori 
de direcţii sanitare la directori de spitale, şefi de secţie şi până la personalul medical. Fără îndoială 
categoria medicilor a fost cea mai afectată, supusă celor mai mari presiuni, pusă de foarte multe ori în 
situaţia ingrată de a alege între jurământul lui Hipocrat şi aşa zisa „etică medicală socialistă”. Totuşi, 
pe parcursul regimului comunist din România este dificil de identificat o legislaţie care să fi fost atât 
de eludată, încălcată, precum legislaţia antiavort. Numeroasele situaţii imposibile generate de aplicarea 
ei au condus la o solidarizare şi complicitate a cetăţenilor, indiferent de categoria socială sau profesie. 
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Prof.univ. dr. Radu Ştefan VERGATTI 
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România 

 
ANUL 1965 ÎN AMINTIREA ROMÂNILOR 

 
Anul 1965 a fost privit de toţi românii ca un posibil moment de schimbare. Se spera că va fi înlocuită 
generaţia bătrână a lui Gh. Gheorghiu Dej cu una tânără care-l înconjura pe noul Secretar General al 
P.M.R., Nicolae Ceauşescu. Speranţa nu s-a îndeplinit. Foarte repede s-a remarcat o continuitate a 
regimului comunist. Analiştii atenţi ai perioadei şi-au dat seama, din faptele derulate în anul 1965, că 
se va merge din rău în mai rău. 

 
 

Dr. Kamil DWORACZEK 
The Institute of National Remembrance, Wroklaw,  Poland 

 
SOLIDARITY ACTIONS OF POLISH YOUTH OPPOSITION WITH RESISTANCE IN 

OTHER COMMUNIST COUNTRIES (1987-1989) 
 
In late 80, a significant changes were noticeable in some of Soviet bloc countries. Liberalization was – 
most of all – an effect of reforms which was introduced by Gorbachev in Soviet Union. In Poland it 
has an impact on increasing of activity of opposition and it caused searching new forms of protesting. 
It worth to say that such kind of organizations as The Peace and Freedom Movement, The Orange 
Alternative, The Polish Socialistic Party appeared and proposed original ways to struggle against 
authority. These groups consisted of young people, who didn’t remember the martial law and 
repression. Due to these circumstances they became more brave and ready to more open fight. 
Simultaneously, there were other countries, where government still treated resistance with brutality. 
Young people in Poland organized and participated in many solidarity actions, which most often took 
place near to embassies. It needs to be said about protest in front of Embassy of Romania on 1 
February 1988 (The International Day of Solidarity with Romanian Nation), in front of Embassy of 
China on June 1989 after a massacre on Tiananmen square. The main aim of the paper is presenting 
that international solidarity and friendship existed in reality, that it wasn’t only empty slogan 
announced in the propaganda. 
 

 

 

Secțiunea I - D  
OPOZIȚIE ȘI SOLIDARITATE ÎN COMUNISM  
 

CS Flori BĂLĂNESCU 
Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti 

 
SOLIDARIZĂRI ŞI DESOLIDARIZĂRI CU MIŞCAREA PENTRU DREPTURILE OMULUI 

DIN ROMÂNIA (IARNA-VARA ANULUI 1977) 
 
La 8 februarie 1977, opt români trimiteau o scrisoare către Conferinţa de la Belgrad. Prin iniţiativa lor, 
cei opt semnatari încercau să atragă atenţia opiniei publice internaţionale că în România sunt încălcate 
drepturile constituţionale. Din momentul în care a devenit publică, în special prin intermediul postului 
de radio Europa Liberă, scrisoarea a atras alte câteva sute de semnături. Pe măsură ce creştea valul 
speranței de libertate, se perfecţiona dispozitivul de supraveghere şi represiune al Securităţii. Odată cu 
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arestarea la 1 aprilie 1977 a scriitorului Paul Goma, figura centrală a Mişcării, fenomenul nu încetează 
automat. Cărţile lui Goma, mărturiile altor participanţi direcţi sau martori indirecţi, dosarele din 
arhivele Securităţii, presa internaţională conturează, la aproape patru decenii distanţă, tabloul tulbure 
al solidarizărilor şi desolidarizărilor, cu precădere din zonele intelectuale şi culturale. Unda de șoc a 
„cutremurului oamenilor”, cum a fost supranumită Mișcarea de către francezi, se va resimți până în 
lunile iulie (grupurile de tineri, aderenți la Mișcare, condamnați pentru „parazitism social”) și august 
(greva minerilor din Valea Jiului, când aproximativ 2000 de mineri își declară solidarizarea cu 
Mișcarea Goma). 
 

 
Drd. Oana PURICE 

Școala Doctorală a Facultății de Litere, Universitatea din București  
 

SOLIDARITATEA CA PROIECT PERSONAL – ION VIANU 
 

Dacă într-o conferință din 2015 („Intelectualii sub comunism”, CSIC), bazându-se pe experiențele 
trăite în prejma tatălui său, Alexandru Paleologu, Theodor Paleologu vorbea despre lispa de 
solidaritate a intelectualilor români în timpul regimului comunist, cazul lui Ion Vianu, fiul unui alt 
personaj marcant al culturii române recente, infirmă această ipoteză. Lucrarea de față va urmări traseul 
intelectual al lui Ion Vianu, având ca epicentru manifestările de solidaritate ale medicului și 
scriitorului, demonstrate atât în România, cât și după exilarea sa din 1977. Semnatar al demersului de 
solidaritate Charta 77 lansat de Paul Coma, Ion Vianu va suporta numeroase atacuri din partea 
Securității, dar și efectele desolidarizării colegilor săi de la Facultatea de Medicină. Astfel, în același 
an, hotărăște să părăsească România, stabilindu-se în Elveția, unde va continua să lucreze ca medic 
psihiatru, dar și să militeze împotriva abuzurilor regimului comunist, în special a practicilor psihiatrice 
folosite în represiunea asupra deținuților politici. Studiile de specialitate, volumele memorialistice 
semnate de Ion Vianu, dar și interviurile acordate după 1990 în presa românească conturează portretul 
unuia dintre reprezentanții importanți ai solidarității exilului românesc. 

 
 

Lector univ. dr. Ana-Maria BOLBORICI  
Facultatea de Sociologie și Comunicare, Universitatea Transilvania din Brașov 

 
CITINDU-L PE GOMA PRIN LENTILA SECOLULUI ACTUAL 

 
Tematica generală a simpozionului este deosebit de importantă și actuală având în vedere că au rămas 
multe lucruri nespuse și multe încă nu au ajuns să fie cunoscute de generațiile tinere post-decembriste. 
Lucrarea își propune să ofere o perspectivă asupra a ceea ce a însemnat Mișcarea Goma care s-a 
evidențiat ca o formă de rezistență prin cultură, știut fiind faptul că Paul Goma s-a remarcat ca un 
scriitor, un militant anticomunist, un disident politic deopotrivă apreciat și contestat pentru spiritul său 
liber. Drepturile omului vs. nerespectarea acestora, cenzură vs. libertatea de expresie, libertatea de 
mișcare vs. izolare, pluralism vs. partidul unic sunt doar câteva aspecte esențiale asupra cărora a 
insistat în numeroasele sale scrieri și care rămân de actualitate și se regăsesc în discursul despre statul 
de drept al zilelor noastre. Perspectiva lucrării de față se dorește a fi una obiectivă deși subiectivismul 
vârstei consider că-și va spune cuvântul având în vedere că în 1975 (când vedeam pentru prima oară 
lumina zilei) deja autorul era cenzurat de 8 ani și chiar repudiat. Consider că este necesar să dăm 
Cezarului ce i se cuvine ... și să încercăm să înțelegem măcar printre rânduri ideile promovate de 
Goma și să-i aducem respectul cuvenit la venerabila vârstă de 81 ani, acum când încă îi suntem 
contemporani. 
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Lector univ. dr. Daniela SOREA 
Universitatea Transilvania din Brașov 

 
REPREZENTĂRI STUDENȚEȘTI DESPRE REZISTENȚA ANTICOMUNISTĂ DIN MUNȚII 

FĂGĂRAȘULUI 
 
Memoria colectivă stă la baza constituirii identităţii grupurilor. Ea valorizează amintiri exemplare. Dar 
amintirile se învaţă. Contextul cultural fixează semnificaţia amintirilor, organizând informaţiile în 
jurul evenimentelor marcante. Memoria colectivă se adaptează la ansamblul percepţiilor prezentului și 
poate fi în permanență corectată de societate. Studenții sociologi brșoveni nu știu prea multe lucruri 
despre mișcarea de rezistență anticomunistă din Munții Făgărașului. Chestionați în această privință 
într-o cercetare exploratorie, cei mai mulți dintre ei au mărturisit că nu știu despre ce e vorba (pentru 
că nimeni nu le-a vorbit despre asta), sau au furnizat ca răspuns standard primele informații accesibile 
online. Unii au făcut presupuneri nonșalante despre ce ar putea fi. Răspunsurile studenților semnalează 
o prezență slabă în memoria generației lor a reprezentărilor despre rezistența anticomunistă. Ele pun 
problema distribuirii responsabilităților în configurarea și păstrarea acestor reprezentări  identitar 
semnificative. 

 
 

CS Constantin VASILESCU 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc 

 
 „UBI LEX NON DISTINGUIT, NEC NOS DISTINGUERE DEBEMUS”? 

DIN CE DERIVĂ CONTROVERSELE LEGII 217/2015 
 

A te fi opus comunismului nu a avut până de curând o altă semnificaţie decât aceea a unui act eroic. A 
fi fost închis din motive politice a reprezentat un garant al onorabilităţii. Dar concomitent cu trecerea 
timpului, firesc, nuanţele au apărut în privinţa motivaţiei anticomunismului şi a deţinuţilor politic. 
Contestarea comunismului de pe poziţii nedemocratice şi încarcerarea în baza unor condamnări pentru 
„crime de război”, „crime împotriva umanităţii” sau „crime împotriva păcii” sunt socotite de către unii 
argumente care „demonstrează” culpa indubitabilă a celor astfel închişi. De curând legea 217/2015, 
privind „interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a 
promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii”, a 
devenit un temei pentru legitimarea in corpore a sentinţelor pronunţate de către Tribunalul Poporului 
sau alte instanţe, în baza legilor 312/1945, 291/1947 şi 207/1948. Pornind de la legislaţia postbelică 
împotriva „criminalilor de război”, ne dorim o prezentare legată de corectitudinea unei asemenea 
perspective, deci de justeţea sentinţelor şi despre pericolul pe care îl poate reprezenta promulgarea 
unei legi nerafinate. Propunem, aşadar, o analiză sprijinită de cazuri concrete, sursele noastre fiind, în 
principal, documente de arhivă, dar şi lucrări de specialitate sau memorialistică. Având în vedere 
implicarea într-un amplu proiect de cercetare dedicat femeilor condamnate din motive politice, 
cazuistica noastră va fi una feminină. Lucru care, credem noi, nu va face mai puţin interesantă 
abordarea, ci dimpotrivă. 
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Secțiunea II  
OPOZIȚIE ȘI SOLIDARITATE ÎN COMUNISM – 
Culte religioase 
 
 
 

Diac. dr. Dorin-Demostene IANCU 
Arhiva Sfântului Sinod  

 
CULTELE SUB LUPA SECURITĂȚII: FILAJUL ÎN BISERICI, MĂNĂSTIRI ȘI CIMITIRE 

 
Dorința regimului comunist de a controla „activitatea dușmănoasă  sub masca cultelor și sectelor” a 
presupus o pregătire detaliată a metodei prin care putea fi prevenit și combătut un asemenea pericol. 
Astfel, au fost identificate trei momente esențiale ale supravegherii: filajul în biserici, filajul în 
mănăstiri și filajul în cimitire. Pentru fiecare situație îndrumările erau precise: în cazul desfășurării 
filajului în biserici, se punea accentul pe utilizarea unui număr mai mare de femei ofițer, deghizarea în 
„costume potrivit practicii cultului”, comportamentul în caz de aglomerație etc. Filajul în mănăstiri 
presupunea fotografierea și reținerea semnalmentelor monahilor sau monahiilor cu care persoana 
vizată intra în contact. Filajul în cimitire presupunea o atenție sporită datorită spațiului mare și a 
riscului mai mare de deconspirare. Îndrumările transmise celor care efectuau filajul făceau referire la 
aprindere de lumânări la morminte, depunerea de flori și smulgerea buruienilor. Și aceste sarcini erau 
repartizate cu predilecție femeilor ofițer, pentru a nu atrage atenția. Situația înmormântărilor era una 
favorabilă pentru ofițerii de filaj, întrucât puteau acționa în număr mai mare și observa mai bine 
obiectivul.  

 
 

CS Ana-Maria IANCU 
Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. Brătianu”, Academia Română 

 
ROLUL ÎMPUTERNICIȚILOR DEPARTAMENTULUI CULTELOR ÎN APLICAREA ȘI 

DEZVOLTAREA POLITICII RELIGIOASE A REGIMULUI COMUNIST. STUDIU DE CAZ: 
GRIGORE GHERGHINOIU,  ÎMPUTERNICITUL REGIUNII CRAIOVA/OLTENIA 

 
Foști activiști de partid sau ofițeri MAI, proveniți din muncitori, împuterniciții regionali ai 
Departamentului Cultelor au jucat un rol hotărâtor nu doar în aplicarea, ci și în modelarea politicii 
religioase a regimului comunist. Deși sarcina lor oficială era să aplice la nivel local măsurile hotărâte 
pe linia conducerii de partid și a Departamentului Cultelor, de multe ori ei făceau exces de zel și de 
inițiativă, ajungând să completeze și chiar să încalce directivele superiorilor ierarhici. Este și situația 
împuternicitului regional Grigore Gherghinoiu care, în momente decisive, precum cel al aplicării 
Decretului nr. 410/1959, sau în munca de zi cu zi - în cazul avizelor pentru arondarea de parohii și 
încadrarea/recunoașterea de preoți și de personal tehnic - a acționat mai degrabă ca un angajat al 
Securității, ajungând chiar să intre în conflict cu superiorii săi din Departamentul Cultelor. Din analiza 
relațiilor existente între acest împuternicit, Securitate, superiorii săi ierarhici și Mitropolitul Olteniei 
reiese că, în ciuda aparențelor, regimul comunist nu „vorbea” întotdeauna pe o singură voce în ceea ce 
privește politica față de cultele religioase și că este esențial, pentru o mai bună înțelegere a acestei 
politici, să nu scăpăm din vedere relațiile complexe de putere existente între factorii locali și cei 
naționali.  
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Dr. Denisa BODEANU  
Fundaţia Culturală „Negru Vodă”,  Făgăraş 

 
DAVID VERSUS GOLIAT. EPISCOPUL MÁRTON ÁRON ȘI CULISELE UNEI ELIBERĂRI 

(NE)CONDIŢIONATE 
 

În iunie 1949 regimul comunist a încercat să forţeze constituirea unei Biserici Catolice 
naţionale, titularii singurelor episcopii catolice recunoscute, Márton Áron și Anton Durcovici, fiind 
arestaţi. La 6 august 1951, Tribunalul Militar Bucureşti, Secţia I-a l-a condamnat pe Márton Áron la 
muncă silnică pe viaţă pentru „crima de înaltă trădare”. După un scurt periplu prin închisorile Jilava și 
Aiud, în septembrie 1951 acesta a fost transferat la penitenciarul Sighet Principal, iar perspectivele 
care se deschideau în faţa sa păreau sumbre. Cu toate acestea, în mai 1954 Márton Áron a avut șansa 
să scape de regimul de exterminare de la Sighet, fiind transferat la închisoarea Malmaison din 
București, unde a avut parte de un regim de detenţie mult mai blând și a fost vizitat de înalți demnitari 
ai statului cu scopul de a-l convinge să accepte o colaborare cu puterea comunistă. Deși rezultatele 
acestor eforturi nu au fost cele așteptate, la 3 ianuarie 1955 Prezidiul Marii Adunări Naţionale a decis 
suspendarea executării pedepsei şi punerea în libertate a episcopului. Au urmat trei luni de 
incertitudini, în care acesta a fost ţinut la Bucureşti pentru a fi convins să adopte o atitudine 
binevoitoare faţă de regim. I s-a permis să revină la Alba Iulia şi să-şi reia atribuţiile abia la 24 martie 
1955. Spectrul unei noi arestări a planat, însă, în permanenţă asupra sa până la mijlocul anilor ’60. În 
lucrarea noastră vom analiza, pe baza dosarelor lui Márton Áron din Arhiva Consiliului Naţional 
pentru Studierea Arhivelor Securităţii, contextul și raţiunile eliberării episcopului în ianuarie 1955 și 
vom oferi în final, după mai bine de șase decenii, un răspuns pertinent la întrebarea: A fost sau nu o 
eliberare condiţionată? 
 

 
CS dr. Cosmin BUDEANCĂ 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc 
 

FAMILIE ȘI REPRESIUNE ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ. STUDIU DE CAZ: 
FAMILIA PR. GRIGORE RIȚIU 

  
În anii regimului comunist numeroase familii au fost afectate de represiune, în mod mai mic sau mai 
mare. Dacă cel mai adesea doar un membru al unei familii a fost arestat și condamnat, au fost și 
situații în care mai mulți membri au cunoscut experiența de detenție. Un astfel de caz a fost și cel al 
preotului greco-catolic Grigore Rițiu, al soției sale și a doi dintre cei trei copii. Pe baza documentelor 
din arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, a interviurilor de istorie orală și 
a lucrărilor de specialitate, lucrarea noastră își propune să prezinte destinele membrilor acestei familii 
și efectele pe care arestărilor le-au avut asupra lor. 
 

 
Drd. Marius OANȚĂ 

Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca 
 

ARHIEPISCOPUL ROMANO-CATOLIC ALEXANDRU THEODOR CISAR, 
UN OPOZANT „ÎNVERȘUNAT” AL REGIMULUI COMUNIST 

 
Printre membrii marcanți ai Bisericii Romano-Catolice, aflați pe o poziție ireconciliabilă cu decidenții 
politici ai timpului lor, situație datorată intruziunii statului în „problema catolică”, se numără și 
arhiepiscopul-mitropolit de București, Alexandru-Theodor Cisar, descris în documentele vremii drept 
un opozant înverșunat al regimului comunist.  Într-un climat nefavorabil bisericii, după venirea la 
putere a PMR, guvernul Petru Groza, pentru a anihila întreaga ierarhie superioară catolică, a  inițiat și 
susținut o serie de măsuri care au vizat printre altele: pensionarea forțată a lui Alexandru Theodor 
Cisar, alături de alți episcopi catolici, reducerea numărului diecezelor catolice și a funcțiilor 
episcopale, arestarea tuturor episcopilor potrivnici „mișcării pentru pace” și fixarea domiciliului 
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obligatoriu celor pe care nu îi putea reduce la tăcere. Ultima dintre măsuri l-a vizat și pe arhiepiscopul 
Cisar, pentru care s-a propus inițial arestarea și restrângerea atribuțiilor sale episcopale, iar în final 
trecerea pe „linie moartă”, fiind obligat să locuiască la Orăștie, în mănăstirea franciscană din oraș. 
Atunci când autorităților le era convenabil, dar și pentru a-și arăta presupusa bunăvoință față de unii 
dintre membrii Bisericii Catolice, lui Cisar i-a fost anulat decretul prin care fusese pensionat, fiind 
recunoscut din nou ca arhiepiscop de către autoritățiile statului. Cisar a fost purtat pe străzile 
Bucureștiului și otrăvit după terminarea Festivalului Mondial al Tineretului Comunist, eveniment la 
care fusese adus cu forța. 
 

 
Marius SILVEȘAN, Institutul Teologic Baptist din București 

Bogdan Emanuel RĂDUȚ, Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie din România  
 

PRIETENIE ŞI SOLIDARITATE ÎN APĂRAREA LIBERTĂŢII RELIGIOASE ÎN 
COMUNISM: IOSIF ȚON ȘI SILVIU CIOATĂ  

 
Bisericile evanghelice din România au suferit în regimul comunist, atât la nivel colectiv cât şi 
individual. În apărarea libertăţii religioase, proclamată cu emfază de Constituţie dar trădată în practică, 
s-au ridicat mai mulţi lideri evanghelici, unii dintre ei foarte cunoscuţi la nivel naţional şi 
internaţional. Atenţiei noastre sunt supuse două personalităţi care însumează atât solidaritatea cât şi 
opoziţia faţă de abuzurile regimului comunist în raport cu credincioşii evanghelici. Pe cei doi nu i-au 
legat doar acţiunile comune în care au fost implicaţi, ci şi o veche şi statornică prietenie. Acţiunile lor 
au avut în vedere nu doar credincioşii baptişti şi creştinii după Evanghelie, ai cărei exponenţi erau, ci 
toţi credincioşii evanghelici (neoprotestanţi) care se confruntau cu aceleaşi probleme. În fond şi la 
urma urmei, în faţa comuniştilor toţi erau la fel.  Studiul urmăreşte să prezinte aceste două personalităţi 
şi acţiunile lor solidare faţă de toţi credincioşii, exemplificând atât acţiunile comune cât şi cele 
independente.  

 
Marius SILVEȘAN 

Institutul Teologic Baptist din București 
 

ADAPTARE ȘI TACTICI DE SUPRAVIEȚUIRE ÎN COMUNISM A  
CREDINCIOȘILOR BAPTIȘTI DIN ROMÂNIA 

 
Instaurarea regimului comunist a adus cu sine nu doar impuneri în ceea ce privește spectrul politic, ci 
inclusiv cel religios. După o perioadă de relaxare și de aparentă libertate religioasă, anul 1948 aduce 
cu sine noi constrângeri. Schimbările i-au afectat, atât la nivel comunitar, cât și la nivel individual, și 
pe credincioșii baptiști, o comunitate protestantă care a militat încă de la început pentru libertate 
religioasă. Vorbim de persecuții transpuse în arestări, rechiziționări ale unor lăcașuri de cult, 
demolarea sau închiderea altora. De asemenea, credincioșii baptiști s-au confruntat cu probleme la 
școală, în armată și la locul de muncă. Bisericilor baptiste li se refuza dreptul de a-și angaja păstor, de 
a primi noi membrii și a oficia botezuri. Acesta este contextul care determină din partea credincioșilor 
și pastorilor baptiști o acomodare și repliere a activităților religioase atât în plan individual cât și 
colectiv. Pornind de la aceste aspecte comunicarea își propune prezentarea modalităților și mijloacelor 
folosite de către credincioși pentru adaptarea la noul context socio-politic. Putem spune că vorbim de o 
adaptare care a implicat dezvoltarea unor tactici de supraviețuire în perioada comunistă. Avem în 
vedere ordinarea de păstori sub denumirea de diaconi, realizarea de botezuri neautorizate, dezvoltarea 
de programe de educație religioasă paralele cu cele instituționalizate. Lipsa de literatură religioasă a 
dus la implicarea credincioșilor evanghelici în introducerea acesteia în țară fără acordul autorităților. 
Vorbim și de frică, conformism, dorința de emigrare ca și consecințe ale politicii statului În ce măsură 
acțiunile acesteia au avut succes și modul în care autoritățile s-au raportat față de solicitările, 
memoriile și acțiunile de protest sunt alte aspecte care vor fi surprinse de această analiză. 
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SECȚIUNEA III - A 
OPOZIȚIE ȘI SOLIDARITATE ÎN COMUNISM –  
Identități etnice și culturale 

 
 
 

Prof. Marilena  Ana DRAIA  
Liceul teoretic „Ovid Densuşanu” 

 
MANIFESTĂRI DE SOLIDARITATE INTERETNICĂ ÎN COMUNISM  

 
Oraşul Călan a fost cunoscut ca un puternic centru al siderurgiei românesti. Încă din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, în hotararul acestei localităţi s-a construit o societatea metalurgică şi, ca urmare, 
aici au fost colonizate mai multe familii de germani. Potrivit arhivelor, în perioada interbelică, nemţii 
de aici erau destul de numeroşi, ei figurând ca angajaţi ai combinatului pe posturi cheie, ca mari 
proprietari de terenuri sau comercianţi. Situaţia lor se va schimba dramatic după ianuarie 1945, când, 
pornind doar de la criteriul etnic, germanii vor fi deportaţi în lagăre de muncă forţată de pe teritoriul 
U.R.S.S. Cu sprijinul preşedintelui FDGR, filiala Călan, şi a puţinilor supravieţuitori pe care am avut 
onoarea să-i intervievez, am reuşit să conturez imaginea solidarităţii româno-germane din acele 
timpuri grele pentru toată România. Aceasta a avut manifestări dintre cele mai diverse: avertizarea 
germanilor în privinţa deportării, facilitarea sustragerii lor de la deportare, asumarea întreţinerii şi 
îngrijirii minorilor rămaşi fără părinţi sau alte rude etc., solidaritatea manifestându-se chiar şi la 
întoarcerea supravieţuitorilor acasa, într-o Românie a restricţiilor şi  cartelelor. Exemplele, deosebit de 
emoţionante, merită să fie cunoscute mai ales că episodul deportării etnicilor germani este foarte puţin 
cunoscut. 

 
 

CS dr. Miodrag MILIN, Academia Română, Filiala Timișoara 
Muzeograf dr. Andrei MILIN, Muzeul Satului Bănățean, Timișoara 
 
IUGOSLAVII ȘI BĂRĂGANUL (1954-1955)  

    
Într-o vreme sârbii din România au fost catalogați în masă ca element de neîncredere de către 
dictatura stalinistă românească a lui Gheorghiu-Dej. Cele mai recente investigații ale autorilor au 
identificat un număr de 2800 de deportați sârbi în Bărăgan; dintre ei 167 și-au sfârșit zilele în acest 
pustiu românesc, izgoniți de acasă, în condițiile cumplite ale represiunii continue și exterminării prin 
munca forțată și privare de drepturi cetățenești elementare. Autorii au reușit  să identifice în Arhivele 
de la Belgrad o serie de materiale inedite, din sursele Poliției secrete iugoslave, despre starea de fapt a 
minorității sârbe din România, despre dizlocările de populație din teritoriul de graniță, pentru simplul 
motiv că ar aparține unei comunități declarate ca fiind ostilă regimului. Rapoartele întocmite de 
serviciile secrete iugoslave (având la bază informatori originari din Banat, refugiați politic) dau o 
imagine veridică și convingătoare în mediile internationale (la ONU) despre persecuțiile și 
discriminările la care erau supuși sârbii (procese politice, dizlocări de populație, privare de drepturi 
cetățenești, persecuții î nșcoală, biserică, marginalizare socială, culturală, economică, politică). 
Aceste informații au fost apoi, în condițiile relative inormalizări post-staliniste, cu succes utilizate de 
diplomația iugoslavă care, în anii 1954-1955, a dezvoltat o adevărată ofensivă politico-mediatică la 
București, în vederea suspendării și apoi a încetării depline a măsurilor represive și abuzive anti-
sârbești, desființarea deportării și readucerea celor pe nedrept prigoniți la casele lor. 
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Cerc. Ioan CIUPEA 
Prof. Florentin OLTEANU 

Fundația Culturală „Negru Vodă”, Făgăraș 
 

NOI DATE PRIVIND CALVARUL SAŞILOR DIN JUDEŢUL FĂGĂRAŞ 
DUPA AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 

 
Sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, ocuparea ţărilor din estul Europei de către armatele 
sovietice, a însemnat începutul represiunii politice generalizate, care a însoţit instalarea noilor regimuri 
comuniste din aceste ţări. Această perioadă dramatică a fost marcată de încălcări grave ale drepturilor 
şi libertatilor cetăţeneşti, de fapte care au tulburat viaţa multor generaţii. Este impresionantă drama 
etnicilor germani din România, considerați pe nedrept răspunzători de izbucnirea războiului în Europa. 
Soarta saşilor a fost pecetluită în Convenţia de Armistitiu a României cu tabara Aliaţilor, în speţă cu 
Uniunea Sovietică, în data de 12 septembrie 1944. La punctele 2 şi 15 din Convenţie se stipula 
internarea cetăţenilor ce apartin Axei şi desfiinţarea organizatiilor de tip nazist. Astfel, a urmat un lung 
şir de nedreptăţi la care au fost supuşi cetăţenii români de origine germană cărora nu li s-au mai 
respectat drepturile şi libertăţile cetăţeneşti. Partea cea mai activă a populaţiei săseşi a fost deportată în 
Uniunea Sovietică, iar cei rămaşi acasă au fost marginalizaţi, deposedaţi de bunuri şi siliţi să trăiască 
într-o ,,neagră mizerie”. În încercarea noastră de a contura dimensiunile acestei drame colective la 
nivelul fostului judeţ Făgăraş, am apelat la o suma de informaţii care provin din bibliografie, din surse 
arhivistice şi mărturii locale. 
 

 
Dr. Lidia PRISAC  

Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de Științe a Moldovei  
 

FRONTUL ARMENIEI ȘI REPATRIEREA ARMENILOR DIN ROMÂNIA (1945–1953) 
 

Organizația Patriotică Culturală din România, Frontul Armeniei a fost creată la București în 1945. În 
contextul împrejurărilor geopolitice postbelice, aceasta își asuma cultivarea dragostei fără rezerve a 
armenilor din România faţă de RSS Armeană şi faţă de URSS, stabilirea unei legături strânse între 
armenii din Republica Populară Română şi „patria mamă”, inclusiv organizarea repatrierii armenilor 
din RPR în Armenia Sovietică. Deși, incipient s-a dorit repatrierea tuturor armenilor din România, 
între 1946 și 1948 s-a reușit repatrierea aproape a 3000 de armeni. Astfel, în baza literaturii de 
specialitate, materialelor de arhivă dar și a metodologiei caracteristice istoriei orale, studiul de față își 
propune atât prezentarea organizării și desfășurării acțiunilor de repatriere a armenilor din România în 
Armenia Sovietică, cât și consemnarea scopului și consecințelor acestora pentru armenii repatriați din 
spațiul românesc. 
 

 
Expert Mariana-Alina URS 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc  
 

DRUMUL SCURT CĂTRE ÎNCHISOARE: FEMEI, DISCUȚII (DUȘMĂNOASE) ȘI 
ZVONURI (ALARMISTE) 

 
Pe parcursul anilor ’50, mai multe femei au fost închise pentru  „svonistică”, „instigare” sau „discuții 
dușmănoase”, în realitate, simple glume, ofense sau ironii făcute în cerc restrâns, la adresa unor 
comunişti de vază sau a unor politici de partid. Prin cercetarea de faţă, ne dorim să aducem în discuţie 
statistici, dar şi studii de caz, care, sperăm, vor contribui la creionarea unei tipologii a celor închise 
(condamnate sau internate administrativ) pentru motivele de mai sus. Studiul va căuta să răspundă, pe 
baza fișelor femeilor deținut politic din Arhiva ANP, coroborate cu dosare personale din Arhiva 
CNSAS, la câteva întrebări: Ce conţinut aveau afirmaţiile „periculoase”şi cine erau țintele predilecte 
ale ironiilor? Care era situaţia socio-profesională a femeilor găsite vinovate? Cine erau denunţători işi 
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care erau motivele acestora? Care era traseul „vorbelor” în comunitatea din care proveneau? Care era 
comportamentul lor în detenţie şi ce schimbări de atitudine apăreau după eliberare? 

 
 
 

CS drd. Dragoș URSU 
Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca 

 
DIN ZARCĂ ÎN „ÎNCHISOAREA CEA MARE”. 

SUPRAVIEȚUITORII REEDUCĂRII DE LA AIUD SUB URMĂRIREA SECURITĂȚII  
 

Matricea ideologică a represiunii comuniste s-a materializat prin crearea unor grupuri şi atitudini 
politice condamnabile – partidele istorice, chiaburii, legionarii, exploatatorii etc. Regimul a generat 
indicatori care cuantificau apartenenţa la una dintre categoriile indezirabile,  argumentând astfel 
eliminarea opozanţilor. Perspectiva ideologică care a motivat condamnarea dușmanilor poporului - 
exprimată fidel în producția documentară a Securității - se transferă și în supravegherea foștilor 
deținuți în perioada post-detenție. Suspiciunea permanentă ce plana asupra acestora, alături de efortul 
ofițerilor de Securitate de a demonstra pericolul pe care-l reprezentau pentru „siguranța poporului” au 
reprezentat obstacole majore în integrarea foștilor deținuți politici în societate. În primul rând, studiul 
își propune să analizeze urmărirea foștilor deținuți politici de către Securitatea, focalizând asupra 
„metodologiei” poliției politice: supraveghere informativă, avertizare, anchetare, tentative de racolare, 
compromitere, demascare publică etc. De asemenea, cercetarea încearcă să evalueze critic imaginea pe 
care Securitatea o proiecta asupra foștilor deținuți politici la nivelul dosarele de urmărire, pentru a 
înțelege cum se argumentează, prin etichetare ideologică, pericolul „imaginar” reprezentat de dușmanii 
poporului. Grupul țintă este reprezentat de deținuți care au trecut prin reeducarea târzie de la Aiud. 
 
 
 
 

SECȚIUNEA III - B 
OPOZIȚIE ȘI SOLIDARITATE ÎN COMUNISM –  
Identități etnice și culturale 
 

 
 

Constantin PETRE  
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc 

 
COPII COREENI, AZILANŢI ÎN ROMÂNIA ANILOR ’50 

 
Solidaritatea socialistă a fost cuvântul de ordine în sprijinul acordat de către România confraţilor nord-
coreeni prin primirea unei importante cote din numărul foarte mare de copii şi tineri rămaşi orfani în 
urma războiului din peninsula coreană. Conflictul a început la 25 iunie 1950, când trupele Republicii 
Populare Democrate Coreane, invadând Coreea de Sud, au încălcat graniţa fixată de-a lungul paralelei 
38, la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, de către foştii aliaţi, SUA şi URSS. Cei trei ani de 
lupte reprezintă primul act important din ceea ce ulterior se va numi Războiul Rece. Deflagraţia 
coreană a antrenat rapid de o parte şi de alta a taberelor beligerante marile puteri, SUA şi aliaţii săi, 
grupaţi sub egida Naţiunilor Unite, alături de Corea de Sud, respectiv URSS şi China de partea Coreei 
de Nord. Războiul s-a încheiat la 27 iulie 1953 printr-un armistiţiu care restabilea graniţa trasată iniţial 
în 1945. România, ca şi alte ţări ale lagărului comunist, a primit cîteva mii de copii şi tineri nord-
coreeni pe care i-a repartizat în mai multe localităţi din ţară pentru a-i salva de la catastrofa umanitară 
declanşată de războiul fratricid.  Tema comunicării se referă la primirea copiilor coreeni în România şi 
integrarea lor în sistemul de învăţământ românesc, pentru câţiva ani, şi se bazează pe documente de 
arhivă şi pe interviuri de istorie orală. 
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Dr. hab. Constantin MANOLACHE 

 Dr. Larisa NOROC  
Drd. Daniela HADÎRCA  

Biblioteca Ştiinţifică Centrală  „A. Lupan" a Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

SAVANȚI BASARABENI SUB REGIM SOVIETIC 
 

Autoritatea politicului asupra științei în RSSM a fost actuală până la căderea regimului sovietic. Prin 
urmare, afirmarea cercetătorilor basarabeni a depins de oscilațiile ideologiei comuniste. Sub incidența 
controlului absolut al puterii s-au aflat, în special, oamenii de știință basarabeni care și-au făcut studiile 
superioare în centrele universitare din România. Printre motivele invocate se enumerau: coruperea 
ideologică, ignorarea filosofiei marxist-leniniste, aderenţa la cosmopolitism, neonorarea obligaţiilor de 
serviciu. Paranoia comunistă față de „dușmanii poporului” explică numărul redus al savanților indigeni în 
spațiul academic din Basarabia sovietică. Totuși, au existat câteva nume sonore care au reușit să se afirme 
și să se implice în dezvoltarea științei și învățământului din RSSM: Ablov Anton (Facultatea de Fizică și 
Chimie a Universității din Iași și Institutul Chimico-Tehnologic din Iași), Grimalschi Valentin 
(Universitatea din Iași), Russev Eugen (Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din București), 
Nichiforov Anatol (Universitatea din Iași), Porucic Tudor (Universitatea din București), Suhov Ion 
(Institutul Politehnic din Timișoara), Topor Nicolae (Institutul Politehnic din București). Rezultatele 
cercetărilor acestora au influențat dezvoltarea științei naționale prin apariția noi ramuri de cercetare 
(mineralogia și cristalografia, geologia și ecologia, școala științifică în domeniul compușilor coordinativi, 
economia viticolă, cercetarea cronografiei medievale etc.).  
 

 
Dr. Ion XENOFONTOV 

Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Știință a Moldovei 
 

DISCURSUL ISTORIC ÎN ACADEMIA DE ȘTIINȚE A RSS MOLDOVENEȘTI ÎNTRE 
OFICIAL ȘI NEOFICIAL (1961–1990) 

În perioada postbelică, autoritățile politice au tins să monopolizeze discursul istoric în scopuri 
ideologice și politice. În acest sens au apelat la mai mulți factori instituționali, inclusiv Academia de 
Științe a RSS Moldovenești. În studiu se va prezenta contextul general al ingerinței politicului în 
cercetarea istoriei și tendințele de „dirijare” ale scrisului istoric. În pofida acestui fapt au existat și 
elemente de opoziție, care sub diverse forme au prezentat un demers istoric alternativ celui oficial. 
 

 
Adrian MATUS  

UFR Histoire Contemporaine, Université Sorbonne Paris IV (France) 
 

THE REBELS WITH A CAUSE. THE RECEPTION OF THE AMERICAN 
COUNTERCULTURE IN ROMANIA, HUNGARY, POLAND, AND YUGOSLAVIA (1965-

1980) 
 

In my research, I shed light on a marginal phenomenon that emerged in the Eastern Europe of the 
1960s. I focus on the reception of the American counterculture and, more specifically, I explain which 
ideas were imported in Romania, Hungary, Poland, and Yugoslavia. I try to understand the transfer of 
knowledge between East and West, through what György Péteri called not the Iron Curtain, but ”the 
nylon Curtain”. Influenced by the American counterculture, the youngsters from the Communist 
countries rioted against the Communist authority through music and literature. The new cultural wave 
was widely received behind the Iron Curtain. However, this phenomenon, this “flow” suffered a 
mutation. Through my presentation, I will explain why the American counterculture is mixed with 
nationalism and Western idealization (Bar-Haim, 1988 and Kozovoi, 2009) in Romania, Hungary, 
Poland, and Yugoslavia. As primary sources, I use interviews, articles from the written press (which 
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reflect both the subversive and the official position), music lyrics and poems. I am interested in 
spotting how the marginal cultures were seen by the official system, how was Marxism understood in 
the Eastern Europe and finally, to what extent one may say that the counterculture movements 
contributed to the fall of the Communist regime. The research is focused on the Romanian corpus (my 
native language) and Hungarian texts (which I understand), in comparison with the Polish and 
Yugoslavian sources that were translated in English, French or German. I consider I may explain the 
main dynamics of the American counterculture in Eastern Europe, the transnational networks of the 
counterculture, the student movements, the territories of dissent and the underground recordings 
economies. Moreover, I may draw equal parallels with the Western European movements, particularly 
West Germany, France and the United States of America.  

 
Felix OSTROVSCHI 

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca 
 

SPORT ŞI COMUNISM 
 
La o sumară analiză a spaţiului istoriografic românesc cu uşurinţă putem observa că există numeroase 
lucrări care încearcă să facă o analiză a fenomenului comunism cu specificul său românesc, iar pe de 
altă parte, există lucrări de specialitate care analizează punctual unul din domeniile asupra căruia 
comunismul şi-a pus în mod vădit amprenta. Vorbim astfel despre lucrări care tratează influenţa 
sistemului politic comunist asupra literaturii, asupra artelor, asupra scrisului istoric, asupra teatrului şi 
cinematografiei. Însă, sunt extrem de rare lucrările care supun analizei influenţa acestui sistem politic 
asupra sportului românesc. Acest din urmă aspect încearcă să-l surprindă de altfel, rândurile 
materialului de faţă. Ne propunem să urmărim modul în care instaurarea comunismului după 6 martie 
1945 în România a afectat viaţa sportivă în general, a cluburilor şi a sportivilor în particular. Vom 
încerca să creionăm principalele schimbări pe care le suferă sportul românesc, mai exact forurile sale 
de conducere, componentele sale şi modul de organizare în general. Vom încerca de asemenea să 
surprindem consecinţele vastului program de epurare şi, mai târziu, de formare a omului nou, program 
care s-a manifestat în toate domeniile în variate forme şi care, vom vedea, îşi va propune formarea 
sportivului nou. Nu în ultimul rând, ne propunem să urmărim reacţiile sportivilor, fie ele de respingere 
sau de angajare, a liniei noi, a orientărilor venite de la centrul comunist de putere, mai exact, modul 
cum se raportează şi cum răspund noilor orientări.  
 
 
 
 
SECȚIUNEA IV 
OPOZIȚIE ȘI SOLIDARITATE ÎN COMUNISM –  
Emigraţie şi exil 
 
 
 

Adrian MATUS  
UFR Histoire Contemporaine, Universite Sorbonne Paris IV (France) 

 
REZISTENȚA PRIN CONTRACULTURĂ. RECEPTAREA CONTRACULTURII ÎN 

EUROPA DE EST. STUDIU DE CAZ: REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA (1965-1975) 
 
Tema mea de cercetare vizează recepționarea contraculturii americane în spațiul est-european. Aceasta 
se înscrie în cadrul lucrării mele de disertație ce va fi susținută la Université Sorbonne Paris IV în 
acest semestru, sub coordonarea prof. Francoise Thom. Cercetarea mea vizează modalitatea de 
asimilare, hibridizare și difuzionare a fenomenului hippie în România, în perioada 1965-1975, pe baza 
unor studii comparative cu alte țări din Europa de Est, precum Ungaria, Cehoslovacia, Iugoslavia sau 
Polonia. Sursele utilizate sunt mărturiile orale ale martorilor și actorilor principali ai epocii, (interviuri 
personale), memorialistică, versurile formațiilor, dar în același timp le confrunt cu sursele oficiale ale 
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epocii (revista „Secolul 20”, de pildă). Metodologia pe care o urmez utilizează concepte din 
antropologia istorică, New Historicism, dar și studiul imaginarului politic. Articolul pe care în propun 
dorește să lămurească următoarea problematică: în ce măsură contracultura Europei de Est a reușit să 
asimileze conceptele vehiculate în perioada anilor 1960? Voi prezenta latura estetică a contraculturii, 
recepționată foarte sincronic (ex. muzica, literatura, moda), dar și câteva răspunsuri pentru absența 
interesului pentru noile concepte ale marxismului, atât de prezente în spațiul vestic (mai ales parizian). 
Consider că această formă de rezistență a fost insuficient abordată în literatura de specialitate. Prin 
participarea la colocviul „Opoziție și solidaritate în comunism” aș putea să mă familiarizez cu sursele 
de arhivă, prin discuția cu alți specialiști. Totodată, consider că prin acest colocviu aș putea să cunosc 
metodologii variate pe tema opoziției în regimul comunist.  
 

 
Prof. univ. dr. Ion ZAINEA  

Universitatea din Oradea 
 

EXILUL ROMÂNESC: ETAPE, GRUPĂRI, FORME ALE OPOZIȚIEI FAȚĂ DE REGIM 
      

După Al Doilea Război Mondial se pot distinge mai multe etape/valuri ale exilului românesc, având 
drept criteriu fie perioadele de timp în care se produc plecările peste graniţele ţării, fie numărul acelora 
care devin azilanţi din diferite motive: primul între anii 1940-1950, al doilea între anii 1960-1970, iar 
al treilea val este al celor plecaţi din România după 1980. Cele mai mari şi mai active grupări ale 
diasporei s-au aflat în Franţa, Spania, Germania, dar s-au constituit grupuri importante şi în Italia, 
Elveţia, Portugalia, Olanda, Suedia. Lupta exilului românesc pentru democraţie, pentru implementarea 
acestor valori dincolo de „cortina de fier” căzută în 1948, s-a făcut prin mijloace diverse: culturale, 
civice sau chiar cu tentă politică, prin încercări de a uni exilul fie în jurul unor personalităţi (Regele 
Mihai), fie în jurul principalelor partide politice (PNŢ, PNL) sau din punct de vedere cultural şi civic 
prin înfiinţarea unor asociaţii, edituri etc. Formele de acțiune anticomunistă, de susţinere a identităţii 
europene democratice, folosite de cei din diaspora au fost unele mai incisive, cu rezultate directe într-
un termen scurt, altele cu rezultate importante, dar ale căror roade s-au văzut în timp mai îndelungat. 
Fără a mistifica fenomenul exilului, considerăm că activităţile acestuia, coroborate cu acţiunile din 
ţară, au determinat, în timp, sfârşitul regimului comunist în România. 

 
 

CS dr. Marin POP 
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău 

 
DIN CORESPONDENŢA LUI CORNELIU COPOSU CU EXILUL ROMÂNESC (1964-

1989) 
 

Studiul îşi propune să analizeze legăturile lui Corneliu Coposu cu exilul românesc, având ca suport 
ştiinţific corespondenţa care se păstrează în arhiva Colegiului Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii. Conform rapoartelor fostei Securităţi, Corneliu Coposu avea numeroase legături cu 
reprezentanţii exilului românesc, cu prieteni şi foşti colaboratori politici, dar şi cu rudeniile care au 
emigrat în Occident, în perioada comunistă. În arhiva C.N.S.A.S. am descoperit corespondenţa pe care 
Corneliu Coposu o purta cu Ion Raţiu (Anglia), Emil Ghilezan (Italia), Augustin Hila (Brazilia), Liviu 
Gatterburg (Elveţia), Georges Serdici (Elveţia), George Beza (Franţa), Vasile Măcărescu (Germania), 
Dean Milhovan (SUA), Iosif Petran (Israel), Lotte Thus (Norvegia) sau cu rudeniile sale, Ilie Pop 
(SUA), Cristian şi Daniela Fulger, nepoţii săi, care au emigrat în Germania.  
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CS Nicoleta ȘERBAN 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc 
 
MANIFESTAȚII ORGANIZATE DE ROMÂNII DIN EXIL ÎMPOTRIVA PROIECTULUI DE 

SISTEMATIZARE A SATELOR (1988-1989) 
 
Regimul comunist intenționa prin sistematizarea satelor restrângerea perimetrului construit spre a reda 
terenurile agriculturii. Era vorba de distrugerea a 7-8.000 de sate și comasarea  în orașe agro-
industriale.  În opinia exilului, sistematizarea – așa cum era gândită de Ceaușescu, însemna o tragedie 
pentru   România.  Pe lângă luările de poziție în presă, în cadrul unor conferințe internaționale, 
colocvii etc., românii din afara granițelor organizau acțiuni de protest în fața ambasadelor în țările de 
adopție. Astfel, români provenind din toate categoriile sociale, participă la condamnarea regimului 
Ceaușescu. Românii din exil nu dispuneau de pârghii prin care puteau face o schimbare în ceea ce 
privește politica dusă de regimul comunist. Cel mai la îndemână era să facă publică situația din țară. 
Prezența opozanților români stabiliți în afara țării la manifestări internaționale a contribuit la 
conștientizarea în lumea liberă a degradării din România.  Faptul de a fi stârnit simpatiile multor 
oameni din Occident era un  semn pozitiv. În 7 septembrie 1988 avea loc la Paris o demonstrație. La 
Viena, la Londra, la Munchen, aveau loc manifestații în fața ambasadei române în ziua de 15 
noiembrie 1988. Alte manifestații au fost organizate la 1 februarie 1989 la Londra, la Paris pe 24 
ianuarie la Los Angeles, pe 21 ianuarie la Paris, pe 25 martie la Los Angeles. Strădania exilului 
românesc părea a da roade, căci proiectul părea să stagneze. Exilul românesc vedea partea bună a ceea 
ce se întâmpla: era vorba de un câștig de timp care trebuia folosit spre a intensifica, pe toate planurile 
presiunea asupra regimului de la București.  
 

 
CS drd. Nicolae VIDENIE  

Institutul Român de Istorie Recentă, București 
 
IMAGINEA FRANCAMSONERIEI EXILATE LA PARIS ÎN ANII 1948/1989, PREZENTATĂ 
ÎN PAGINILE ZIARULUI ,,BIRE/BULETIN INFORMATIV PENTRU ROMÂNII DIN EXIL'' 
 
Instaurarea forțată a comunismului în România a prilejuit plecarea sau rămânearea în exil a zeci de mii 
de anticomuniști. Câteva mii au fost vizibili în spațiul public, mulți afirmând deschis intenția de a-i 
ajuta pe prigoniții rămași în țară și pe cei refugiați în ,,lumea libera''. O parte a acestei elite a fost 
reprezentată de francmasonii refugiați după instaurarea republicii, care au lăsat acasă pe alții cu 
speranța că nu vor fi prigoniți după schimbarea conducerii lojilor în vara anului 1948. Editorii ziarului 
,,BIRE/Buletin Informativ pentru Românii din Exil'' au prezentat sistematic activitatea publică a lojilor 
refugiate la Paris, interes care nu se regăsește și în cazul altor redacții tot atât de anticomuniste.   
 

 
Drd. Carmen-Elena POTRA (RASCOL)  

Facultatea de Istorie, Universitatea din București 
  

SĂ RÂDEM SAU SĂ PLÂNGEM. ŢARA LUI NICULIŢĂ  
 

 „Să râdem sau să plângem” este o rubrică de umor (de cele mai multe ori, un umor amar) din 
publicaţia intitulată „Cuvântul Românesc”, publicaţie lunară a românilor aflaţi în anii ’70-’80 în exil în 
Canada, un manifest de solidaritate cu fraţii români rămaşi acasă, dar şi un manifest aprig de opoziţie 
la adresa regimului comunist român. Caracterizată ca fiind, după cum se autointitulează, „The 
Romanian voice, the largest Romanian newspaper in the free world”, „Cuvântul Românesc” este o 
publicaţie în rândurile căreia găsim informaţii din viaţa politică, religioasă, economică, socială a 
României comuniste, poezii (unele dintre ele amintind de perioada de detenţie a autorului), informaţii 
„Din cele trei colţuri ale lumii” etc.  Rubrica „Să râdem sau să plângem” este împărţită în câteva 
secţiuni, şi anume: „Urzica liberă a lui Dinu Mătrăgună – apare când are inspiraţie”; „Instantanee - din 
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circul Pecerist-Reserist”;  „Din seria .....” de Victor Valer; „Epigrame” de Ion Cicală şi secţiunea 
„Răţoiul exilat”. Toate aceste secţiuni sunt inspirate din realitatea cruntă a României comuniste, o 
satiră în prim planul căreia se află „fruntaşii României Socialiste”: Tovarăşii Nicolae şi Elena 
Ceauşescu, membrii marcanţi ai Partidului Comunist Român, Patriarhul României etc. 
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