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Despre 23 august şi perioada anterioară anului 1989. 
 
 
Prefaţă 
 
 
Deflagraţiile mondiale şi sistemele totalitare politice ocupă de departe primele 

referinţe atunci când vorbim de secolul XX. Indiferent de cauzele care au dus la 
declanşarea Primului Razboi Mondial, urmările lăsate de acesta după semnarea 
tratativelor de pace din 1919 (Paris/Versailles) au permis în statele nemulţumite în urma 
semnării condiţiilor de pace, ascensiunea unor demagogi cu ideologii revizioniste sau 
de emancipare cu un caracter extremist. Dacă în Rusia anului 1917, în luna octombrie 
Revoluţia bolşevică a permis preluarea puterii de către forţele lui Lenin, în Germania 
situaţia a fost diferită. În primă fază devotată condiţiilor Ligii Naţiunilor precum şi a 
tratatului de pace de la Paris, Germania a fost în schimb cuprinsă de un curent de 
emancipare revizionist care a atins apogeul în ianuarie 1933, atunci când Adolf Hitler a 
devenit cancelarul Germaniei. Acesta a dus o politică bazată pe criterii rasiale, ulterior 
neglijând condiţiile impuse de Liga Naţiunilor. 

Premisele anilor 1937-1938 nu puteau duce decât la un rezultat nefavorabil pentru 
pacea din Europa, şi anume izbucnirea unui nou conflict militar. Iminenţa sa a fost 
concretizată pe 23 august 1939, când prim-miniştrii celor două ţări totalitariste 
(Viaceslav Molotov si Joachim von Ribbentrop) au semnat la Moscova un pact de 
neagresiune între cele două forţe militare, Rusia și Germania. Graniţa acestor două 
blocuri militare după izbucnirea conflictului o reprezenta Polonia. Tot ce însemna restul 
Europei începând cu partea apuseană a Poloniei urma sa revină Rusiei, iar partea 
vestică a Europei, Germaniei. Cele două ţări îşi respectă tratativele, astfel încât pe 1  
respectiv 17 septembrie, Germania şi Rusia vor ataca concomitent Polonia. 

După  anul 1943, parcursul formidabil al armatei germane urma să intre într-o fază 
regresivă, fiind clar în scurt timp că Germania nu va mai putea caştiga războiul pornit tot 
de ea. Punctul de cotitură a fost reprezentat de victoria URSS-ului în lupta de la Kursk 
(16 iulie 1943), urmând ca acest rezultat să reprezinte începutul unei noi Europe, 
respectiv unei noi Lumi. Germania nazistă se vede nevoită să înceapă un război de 
defensivă, astfel încat, până în anul 1945, va pierde toate teritoriile apusene și 
răsăritene câștigate între anii 1941 și 1942. În luna februarie a anului 1945, liderii 
Statelor Unite, Angliei şi Rusiei se vor întâlni la Yalta pentru a discuta despre sfârşitul 
războiului precum și împărțirea lumei în zone de influență militaro-economice . 
Insistențele de ordin expansionist ale lui Stalin vor da rezultat, astfel încât puterile 
occidentale se văd nevoite ca partea răsăriteană a Europei să fie lăsată URSS-ului, în 
timp ce partea apuseană să  revină sub influența Statelor Unite respectiv a 
capitalismului. 

Anterior, pe data de 23 august 1944, intrarea trupelor sovietice în Bucureşti 
reprezenta începutul unei noi perioade pentru România. O perioadă despre care 
urmează să vorbesc în paginile viitoare. 
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Am încercat să reduc pe cât se poate de mult detaliile tuturor reperelor istorice, 
începând cu data de 8 mai 1921 (dată care semnifică începutul Partidului Comunist 
Român) şi până la data de 22 decembrie 1989 (data semnificând în mod oficial 
prăbuşirea comunismului in Romania). Pentru a inţelege mai bine modul în care ultimul 
bastion stalinist al Europei a cedat în faţa propriilor păcate, este necesar ca mai întăi să 
vedem modul în care s-a format acesta. De-a lungul istoriei sale, Partidul Comunist 
Român a traversat perioade de fragilitate, de rătăciri ideologice precum şi de ilegalitate 
politică în promovarea ideilor de stânga elaborate cu o jumătate de secol anterior. 
Frustrarea celor închişi în centrele de detenţie politice se va dovedi mai târziu 
răspunzătoare pentru violenţa la care comunişti au apelat pentru a impune României un 
sistem totalitar bazat pe minciună, pe trăsături meschine şi cameleonice în privința 
intereselor.  

O parte din informaţiile de mai jos nu vor putea fi inţelese pe deplin în primul rând 
datorită grabei mele, precum şi a lipsei unui suport teoretic anterior care să uşureze 
lectura lor (bineînţeles şi eventualitatea lipsei unei documentări în prealabil a subiectului 
din partea cititorului). Nu am studii nici de istorie, nici de ştiinţe politice (în realitate, eu 
sunt student la domeniul de geografie). De aceea, am încercat ca în paginile viitoare să 
creez doar o atracţie pentru lecturile ulterioare. În orice caz, am construit eseul de faţă 
pe baza unor lecturi precum şi a unor studii pe o perioadă mai largă de timp, asttfel 
încât să pot asigura relevanţa şi adevarul datelor scrise aici. 

În cazul unor nelămuriri sau completări, bineînţeles vă stau la dispozitie. 
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Abrevieri 
 
P.C.U.S. – Partidul Comunist al Uniunii Sovietice 
Comintern - sau Internaţionala a III-a (Organizaţie a partidelor comuniste înfiinţată 

în 1919 de către Lenin, având ca scop o serie de măsuri împotriva partidelor de alte 
orientări politice precum şi afirmarea comuniştilor ca putere principală cu caracter 
revoluţionar de stânga. Cominternul a fost desfiinţat in 1943 la insistenţa Aliaţilor.) 

U.R.S.S. – Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste 
B.P. -  Biroul politic de partid 
C.C. -  Comitetul Central al partidului 
P.M.R. – Partidul Muncitoresc Român (redenumit în Partidul Comunist Român în 

1965) 
P.C.R. – Partidul Comunist Român (fostul Partid Muncitoresc Român) 
P.S.D. – Partidul Social Democrat 
P.N.L. - Partidul Național Liberal 
P.N.Ț. – Partidul Național Țărănesc 
F.S.N. - Frontul Salvării Naționale 
P.D. – Partidul Democrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Textul integral al acestui eseu îmi aparține; nu sunt împotriva prelurării unor fraze din el precum și a utilizării lor în alte lucrări, dar aș aprecia gestul de a fi anunțat  
în prealabil. Vă mulțumesc!
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Începutul mișcării socialiste în România 
 
 
Acum 67 de ani, istoria contemporană a României urma sa primească un reper 

major în cursivitatea ei. Pe 23 august 1944, trupele sovietice sunt primite cu mare fast 
în capitala țării. Ironic, în urmă cu 5 ani era semnat la aceiaşi dată, pactul de impărţire a 
Europei de către „gangsterii totalitari”- Pactul Ribbentrop-Molotov. Totuşi, în Bucureşti 
nu intră germanii aşa cum probabil mulţi se aşteptau înainte de anul 1943, ci sovieticii. 

 Primiţi cu mare sentiment de patriotism pe străzile capitalei de către simpatizanţi,  
trupele sovietice îşi impun dominaţia şi influenţa în România până în anul 1958. 
Guvernul Antonescu cade de la sine, obligat de împrejurări. Regele Mihai redevine 
principală forţă politică în stat, iar printre primele măsuri, se numară cea de reorientare 
militară a Romaniei alături de Aliaţi împotriva Germaniei naziste. Astfel, Hitler și 
Germania nazistă mai primesc o lovitură grea care va priva Germania de petrolul din 
România. Nici în nordul Africii germanii nu stau mai bine, înaintarea lor către Golful 
Persic fiind blocată de Aliaţi încă din anul 1942. Cu toate acestea, noua orientare 
militară a României va fi recunoscută abia trei săptămâni mai târziu, fapt ce va mai 
atrage și alte bombardamente aeriene asupra Bucureștiului, respectiv Ploieștiului, de 
data aceasta şi din partea germanilor. 

 
După anul 1924, multe persoane comuniste vor fi închise datorită activităţilor pro-

leniniste în închisorile politice (Doftana, Târgu-Jiu, etc.). După 23 august, în schimb, ei 
vor avea şansa nu doar de a fi eliberaţi și exonerați de vina lor, ci şi de a se afirma ca 
forţă politică în semnarea condiţiilor de pace cu Uniunea Sovietică.   

Partidul Comunist Român se formase în luna mai a anului 1921. Încă din acel an 
au apărut disensiuni între două tabere cu idei divergente în ceea ce privea implicarea 
Cominternului în viaţa politică românească. În acelaşi an, comunismul românesc se 
scindează în jurul a două nuclee: (a)moderaţii, aceştia numindu-se Partidul Social 
Democrat, care nu tolerau implicarea Internaţionalei a III-a comuniste în orientarea 
partidului, şi (b) radicaliştii, care aveau o viziune strict legată de cea a Moscovei şi a 
deciziilor dictate de bolşevici. 

Bineînţeles, nu trebuie să asociem luna mai a anului 1921 cu momentul naşterii 
sau apariției ideologiei comuniste în România. Primii comunişti din România,  
reprezentau o formaţiune fragilă, fără o viziune clară asupra guvernării statului, şi având 
doar un program bazat pe o platformă bolşevică strict legată de cea a Moscovei. În 
1916, după aderarea României la Antanta, partidul comunist aproape că s-a dezintegrat 
în urma atacurilor primite din partea statelor intrate in Tripla Înţelegere. Un merit absolut 
în formarea ideologiei socialiste în România îl are Constantin Dobrogeanu-Gherea 
(scriitor și critic literar). Meritele sale îi vor fi continuate de fiul său, Alexandru 
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Dobrogeanu-Gherea mai târziu, acesta jucând un rol important în istoria partidului până 
şi după intrarea comuniştilor în perioada de ilegalitate. 

 
Perioada ilegalității 
 
În anul 1924, datorită "sabotării" constante a eforturilor României care urmărea 

menţinerea teritoriilor câştigate în anul 1918 , partidul comunist este scos în afara legii. 
Orice activitate pro-comunistă era percepută ca fiind o activitate de sabotare a 
intereselor statului român, iar cei care le încurajau, erau arestaţi. Sunt arestaţi peste 
600 de membri ai partidului, asta după ce in 1923, Biroul Politic format din Gheorghe 
Cristescu, Marcel Pauker și László Köblös a fost desfiinţat, iar secretarul general de 
partid fost numit în persoana N. Marian, un comunist fără un trecut impresionant.  

Între timp, moderaţii formează în anul 1927 Partidul Social Democrat din România. 
Spre deosebire de camarazii lor radicaliști, aceştia aveau alte idei în legătură cu formele 
de proprietate, precum şi a tranziţiei spre o societate proletară. După cum spune şi 
numele, aceştia doreau o tranziţie lentă si progresistă, în timp ce comuniştii radicaliști  
vedeau în revoluţia proletară, tranziţia spre o societate leninistă precum şi necesitatea  
instaurării unei dictaturi a proletariatului. 

După anul 1930, în cadrul închisorilor politice se vor contura primele facţiuni 
„sectante”. Închisorile de la Doftana, Brașov, Jilava sau Târgu-Jiu, vor deveni 
„adevarate academii” ale comunismului, în care tinerii ilegalişti vor fi iniţiati în tainele 
„obscure” ale socialismului. Este şi cazul viitorului prim-secretar al PCR, Nicolae 
Ceauşescu, care în anii „30 a fost coleg de celulă cu Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
mentorul precum şi predecesorul său la şefia partidului comunist. Totuşi, condiţiile în 
care erau ţinuţi ilegaliştii comunişti în închisorile politice erau decente, aceştia având 
acces la diverse opere sau chiar volume cu caracter revoluționar. Condiţiile acestea vor 
fi total diferite de cele în care comuniştii îşi vor ţine deţinuții politici după anul 1948. 

Astfel, în România interbelică nu a existat o opoziţie de stânga puternică şi viabilă 
sau capabilă în a lua decizii proprii de cele ale Rusiei. Serviciul secret regal (Siguranţa) 
supraveghea cu atenţie orice mişcare a ilegaliştilor comunişti, arestându-i pe aceştia ori 
de câte ori ii aveau în vizor. În mod normal, în momente grele din punct de vedere  
economic şi politic (anul şi crahul economic din 1929), ascensiunea demagogilor ieftini 
cu dialoguri extremiste de dreapta sau de stânga este facilitată de factorul moral scăzut 
al populaţiei. În timp ce extremismul de dreapta a căpătat o adevarată amploare în 
timpul ascensiunii Gărzii de Fier condusă de legionarul Zelea Codreanu şi Horia Sima, 
comuniştii au fost blocaţi în acest context de una dintre politicile lor suicidare, şi anume 
cea a „vânătorii de vrăjitoare” în cadrul propriului partid. Obsesia stalinistă de a găsi 
facţionişti în sânul partidului era mai importantă decât cea de „anihilare” a duşmanilor 
declaraţi din celălalte partide politice. În aceste condiţii, numărul membrilor din partidul 
comunist va fi unul insignifiant în comparaţie cu cel oferit de atracţia legionară. 

După anul 1936, în Rusia sovietică va începe o adevarată politică de represalii şi 
condamnări politice; epurările fizice sau politice au devenit o adevarată „ciumă” a 
comuniștilor din URSS, precum şi o modă constantă de lichidare și reducere la tăcere a 
dușmanilor personali. Între 1936 şi 1938/1939, procesele de deviaţionism, de troţkism 
sau de activităţi sabotoare de tip imperialist, vor deveni o adevarată politică 
exterminatoare începută de prim-secretarul PCUS, Joseph Stalin. Această perioadă 
poartă numele în istoria contemporană de „Marea Epurare Stalinistă”, fiind îndreptată 
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asupra activiştilor din URSS, a generalilor de armată precum şi a foştilor tovarăşi care l-
au sprijinit pe Stalin în ascensiunea sa politică. De asemenea, această perioadă mai 
este numită Yezhovshchina, după numele celui care a orchestrat o bună parte din 
intrigile lichidaționiste, Nikolai Yezhov, șeful NKVD-ului în acel moment1.  Totuşi, nimic 
nu l-a împiedicat pe Stalin să-l execute si pe acesta, căzut între timp în dizgraţia sa. În 
locul său, în fruntea NKVD-ului va sosi unul dintre principalii colaboratori ai lui Joseph 
Stalin pe toată durata vieții sale, și anume Levranti Beria. 

În 1956, la Congresul al XX-lea al P.C.U.S., Nikita Hruşciov (prim-secretarul 
partidului sovietic în acea perioadă) a recunoscut că majoritatea condamnărilor au fost 
făcute pe baza mărturiilor obţinute sub tortură fizică sau psihologică din partea agenților 
secreți. În angrenajul comunist de teroare al lui Joseph Stalin au fost executaţi peste 
650 000 de persoane comuniste și necomuniste, pe lângă alţi 1.400.000 de victime, 
condamnate în Gulag 2  la munca silnică. Stalin nu se va da înapoi în a-şi executa chiar 
şi foştii prieteni politici, precum şi deviaţioniștii leninişti (Troţky sau Buharin).  Alături de 
aceştia, erau condamnaţi şi membrii de familie, cu toate că nu aveau nicio vină sau 
implicare politică directă (soţi, părinţi, copii, rude apropiate, etc.). După ce părinţii erau 
executaţi, copiii acestora erau trimişi în orfelinatele de stat, purtând stigmatul de fiu/fiică 
de duşman al poporului (noțiune implementată de Stalin însăși). Multe dintre 
cunoştiinţele personale ale lui Lenin sau chiar luptători ai clauzei bolşevice în 1917 din 
timpul Revoluţiei roșii, au fost executaţi sau asasinaţi în diferite moduri. Leon Troţky, 
duşmanul principal al lui Stalin a fost în cele din urmă asasinat în Mexic de un agent al 
NKVD-ului 3 (Ramón Mercader). Anterior, acesta fusese expulzat în Mexic, dar Stalin nu 
a fost mulţumit totuşi. Se spune că Stalin avea un somn mai liniştit doar atunci când o 
parte dintre duşmanii săi erau în faţa plutonului de execuţie (conform lui Leon Sedov 
chiar Stalin ar fi spus asta în faţa lui Zinoniev şi Kamenev). Astfel, sunt implicaţi în 
epurările staliniste şi ofiţeri ai Armatei Roşii ceea ce îl va ambiţiona şi mai mult pe Hitler 
în agresiune ulterioară asupra URSS-ului (22 iunie 1941). Zinoniev şi Kamenev au fost 
convinşi că în schimbul mărturisirii vinei lor precum şi a celorlalţi deviaționiști, nu vor fi 
doar eliberaţi, ci şi acuzaţiile lor vor fi exonerate. În schimb, Stalin a profitat de acest 
lucru pentru a deţine capete de acuzare clare şi succinte împotriva acestora, precum şi 
împotriva membrilor de familie sau a prietenilor denunţaţi. Acest mod de denunţare 
politică va fi practicat mai târziu şi de comuniștii români, în funte cu Gh. Dej pentru a 
neutraliza facţioniştii din Biroul Politic la începutul anilor '50. 

În frenezia execuţiilor staliniste, au pierit şi liderii socialişti care au fost membrii ai 
Biroului Politic din cadrul Partidului Comunist Român înființat oficial în 1921. Christian 
Rakovsky, Alexandru Dobrogeanu-Gherea, Ecaterina Arbore, Marcel Pauker, David 
Fabian sau Eugen Rozvan precum şi alții, sunt doar o parte dintre cei care au pierit în 
fața plutoanelor de execuție staliniste. 

Înainte de intrarea Armatei Roşii în Bucureşti în zorii-zilei de 23 august 1944, 
Partidul Muncitoresc Român a fost condus de Ştefan Foriş (un comunist maghiar de 
origine evreiască). Totuşi acesta, fiind o fire pasivă şi oarecum inactivă în chestiunile 
socialiste - conform relatărilor lui Gh. Dej mai târziu, va fi izolat treptat de adevaraţii 
lideri ai Partidului Muncitoresc care beneficiau de sprijinul direct al Moscovei: 
Constantin Pârvulescu, Emil Bodnaraş şi Iosif Rangheţ care erau în libertate la acea 
oră, spre deosebire de ceilalţi comunişti din închisori.  Mai târziu (în 1946), Ştefan Foriş 
va fi ucis cu bestialitate de Gheorghe Pintilie (un fost agent al NKVD-ului) şi de şoferul 
acestuia cu o rangă, fiind îngropat în curtea unei locuinţe. Anterior, Foriş fusese răpit şi 
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sechestrat la ordinele lui Bodnăraş, Dej şi ale Anei Pauker și amenințat cu o armă de 
foc pentru a își semna demisia. De asemenea, mama sa care era bolnavă, va fi ucisă 
iar cadavrul ei a fost legat cu bolovani de moară și aruncat in râul Criş. Nici soţia 
acestuia, Victoria Sîrbu nu o va duce mai uşor, fiind condamnată la 15 ani de închisoare 
în perioada lui Gheorghiu-Dej. Fiica lui Ștefan Foriş nu şi-a mai revenit niciodată mintal 
din tramutizantele experienţe din anii ‟40-‟50, primind o pensie specială după 
reabilitarea ulterioară a lui Foriş in 1968. Niculae Ceauşescu va avea grijă ca în același 
an la plenara care l-a reabilitat pe Foriş, fosta soţie a acestuia să relateze în cadrul 
întrunirii despre modul în care s-au petrecut teribilele evenimente din anul 1946, acest 
lucru făcut în special pentru a-l încrimina pe Teohari Georgescu, implicat deasemenea 
în afacerea asasinării lui Foriş (cu toate că era și el prezent acolo). 

Aşadar, Ştefan Foriş nu avea un cuvânt important de spus în faţa trio-ului amintit 
mai sus, adevaratele decizii ale partidului fiind asumate de către nucleul politic din 
închisori (Gh.Dej, Vasile Luca, Ana Pauker, Teohari Georgescu, Iosif Chişinevschi, 
Chivu Stoica şi Alexandru Moghioroş), reprezentat în libertate de către Constantin 
Pârvulescu, Emil Bodnăraș și Iosif Rangheț. 

 
 
Calea spre puterea absolută 
 
Odată cu intrarea Armatei Roşii în România, Ana Pauker- o fostă ilegalistă 

arestată și ea în 1936 dar cedată la schimb cu un prizonier în Rusia, se intoarce din 
URSS şi datorită relaţiilor și încrederii sale cu liderii importanţi de la Kremlin, este 
aleasă neoficial prim-secretara partidului comunist, în lipsa lui Gheorghiu Dej care la 
acea dată era condamnat  în închisoarea de la Caransebeş (despre Ana Pauker voi 
vorbi pe larg în viitoarele pagini). 

În cadrul negocierilor politice din anul 1945 cu partidele liberale, a fost trimis 
Lucreţiu Pătrăşcanu. Fiind o persoană abilă, cu o cultură solidă precum şi simpatizat de 
partidele de dreapta- considerat de către aceştia ca fiind singura figură politică 
adevarată din cadrul  partidului comunist cu care se poate negocia- Pătrăşcanu ajunge 
în cele din urmă la un consens cu partidul liberal şi cel ţărănist în privința politicii interne 
a României dupa reorientarea sa în cadrul contextului din 1944. 

Gheorghe Gheorghiu-Dej va evada din închisoarea de la Doftana, iar ulterior va fi 
ales ca secretar general chiar la sugestia Anei Pauker (aceasta era conştientă că nu va 
putea fi ea însăşi prim-secretară, datorită origini sale semite în primul rând, fapt 
oarecum neacceptat de Moscova). Gheorghe Gheorghiu-Dej era la rândul său un 
muncitor ceferist care a avut un rol foarte important în cadrul grevelor din Grivița din 
anul 1933, unde muncitorii de acolo au pornit o adevărată revoltă împotriva monarhiei și 
a politicii liberaliste din acea vreme. Cunoscut de Moscova și apreciat de cei din jurul 
său, Gheorghe-Dej a devenit rapid liderul comuniștilor din închisorile politice. Este 
cunoscut în istorie ca un „maestru al combinațiilor de culise”, fiind o persoană care în 
aparență creea impresia de mieros și paternalist. 4 Dej va fi numit prim-secretar de 
partid la Conferința Națională din luna octombrie a anului 1945. Până la acea vreme, 
neoficial funcția de prim-secretar a PMR-ului va fi deținută de Ana Pauker.  

Până la 23 august 1944, Partidul Muncitoresc Român (care va fi redenumit în 
1965 în Partidul Comunist Român) avea doar 80 de membri în Bucureşti si aproximativ 
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1000 în toată ţara. Trei luni mai târziu, partidul avea acum între 4000 şi 5000 de 
membri, urmând ca în aprilie 1945, cifra sa să urce la 45.653 membri. 5  

Trimisul lui Stalin in România, Andrei Ianuarievici Vîşinski (care a fost şi procuror 
principal în infamele procese-spectacol din Moscova în a doua jumătate a anilor ‟30), a 
fost însărcinat de către Kremlin cu problema monarhiei din România. Acesta l-a obligat 
pe Regele Mihai să accepte guvernul marionetă loial Moscovei, condus de Petru Groza 
(prim-ministru între 1945-1952). În acest guvern, au fost numiţi câţiva membri ai PRM: 
Lucreţiu Pătrăşcanu (ministru al Justiţiei), Gh.Dej (ministru al Comunicaţiiilor) și Petre 
C-tin Iaşi (ministrul Propagandei) iar Emil Bodnăras a devenit șeful serviciului secret.  

Rând pe rând, partidele opozante comunismului vor fi suprimate sau desfiinţate. În 
1946, la alegerile falsificate de Teohari Georgescu, comuniştii obţin 70 % dintre voturi 
(în realitate, aceştia au schimbat cifrele scrutinului, de fapt ei obţinând 30 %). În ciuda 
implicării agenţilor secreţi printre alegători (care semănau teroarea și panica printre 
aceștia), procentul slab de voturi obţinut, arăta clar faptul că populaţia nu tolera 
demagogia populistă a comuniștilor. Totuşi, nimic nu a stat în calea socialiștilor în 
dorința de a  impune un sistem politic faraonic și egocentric pe alocuri în pofida libertății 
și a altor valori liberale,  trecând peste faptul ca aceştia nu au obţinut în mod legal 
numărul de voturi necesar intrării lor ca formaţiune politică în Parlament.  

Următorul pas consta în desfiinţarea partidulului ţărănist, adevăratul opozant al 
partidului comunist. Acest lucru va fi posibil după înscenarea "episodului Tămădau", 
atunci  când preşedintele Ion Mihalache alături de Nicolae Penescu şi Nicolae 
Carandino, este arestat pentru faptul că urmărea să fugă într-o ţară straină pentru a 
creea o mișcare de opoziţie politică in străinătate. Acest episod a fost înscenat de Emil 
Bodnăraş împreuna cu același Teohari Georgescu. Unul dintre piloţii avionului care 
urma să-i transporte pe aceştia, era informator al serviciilor secrete. Prin decretul de la 
29 iulie 1946, guvernul autoriza dizolvarea partidului. 

În 1946, va fi desființat și Partidul Social Democrat, condus de Titel C-tin Penescu. 
Datorită unui joc politic, o parte din membrii PSD au fost nevoiţi să se alăture PMR-ului, 
în timp ce facţiunea social-democrată formată din Penescu şi susţinătorii săi, urma să 
fie lichidată. Partidul Național Liberal va fi şi el dizolvat în 1947 iar liderii săi de partid 
vor fi trimişi în centrele de la Sighet, Aiud sau Jilava. Mulţi dintre ei nu vor mai ieşi vii 
niciodată. Iuliu Maniu este un exemplu concret. Acesta avea toate „atuurile” de a fi urât 
de moarte de către comunişti. El fusese un susţinător fervent al Unirii din 1918 şi unul 
dintre principalii „vânători”  ai comuniştilor în perioada interbelică. Iuliu Maniu va muri în 
condiţii groaznice în închisoarea de la Aiud în anul 1951. A fost îngropat într-o groapă 
comună, neştiindu-se exact ziua decesului acestuia. După alte surse, se pare ca Iuliu 
Maniu ar fi fost bătut în mod violent de către unul dintre gardieni, fapt ce ar fi condus la 
decesul acestuia. Cert este că detaliile asupra morții sale nu sunt exacte. 

Următorul pas a fost făcut în 1947, când Regele Mihai este forţat să abdice (30 
decembrie). Şi în acest caz, planează suspiciuni asupra modului în care Regele Mihai a 
fost nevoit să abdice. Se pare că acesta ar fi fost ameninţat cu o armă de foc de către 
Petru Groza (după alţii, chiar de către Gheorghiu-Dej) în prezenţa lui Vîşinscki. De 
asemenea, alt lucru care l-ar fi obligat pe Regele Mihai I să abdice, consta în faptul că 
aproximativ 1000 de studenţi arestați anterior, erau ameninţaţi cu moartea dacă acesta 
nu ar fi semnat actul de abdicare. 

După 30 decembrie 1947 (zi care semnifică și proclamarea Republicii Populare 
România), PCR avea mână liberă în a îndeplini interesele Moscovei. Totuşi, Gheorghiu 
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Dej a socotit în permanenţă lichidarea facţioniştilor în propriul partid ca o prioritate în 
faţa duşmanilor de clasa "declaraţi". Această politică era moştenită din perioada 
cominternistă, şi anume anihilarea sau zdrobirea oricărei ameninţări din sânul propriului 
partid era prioritară față de cea a anihilării opoziției „burghezești” . Această practică a 
stat împotriva unei unificări a comuniştilor cu social democraţii pentru a crea un nucleu 
de stânga viabil în perioada monarhiei. De aceea, ei au preferat în schimb să-i 
numească pe colegii lor social-democraţi, adevăratul „cal troian” al burgheziei, trimiţând 
în exces rapoarte Moscovei despre aşa zisa deviaţie politică a acestora. 

 
 
Perioada stalinismului dezlănțuit 
 
Înainte de intrarea sovieticilor in ţară în luna august, comuniştii aflaţi în închisorile 

politice (Gh.Dej, Vasile Luca, Teohari Georgescu, Alexandru Moghioroş, ş.a.), 
reprezentaţi în libertate de Emil Bodnăraş, Constantin Pârvulescu si Iosif Rangheţ, se 
aflau întru-un permament conflict cu socialiştii din grupul lui Ştefan Foriş. Principala 
activitate a ambelor grupuri era reprezentată prin satisfacerea intereselor Moscovei într-
o maniera cât mai servilă şi mai umilă, urmărindu-se în permanenţă atragerea simpatiei 
lui Joseph Stalin asupra uneia dintre aceste două grupări. A supravieţui politic şi de 
multe ori fizic, presupunea atragerea Moscovei de partea ta. Orice tendinţă de „ 
cosmopolitism”, sau naţionalism în defavoarea Kremlinului echivala cu o excludere din 
partid.  

În Partidul Muncitoresc Român nu figurau prea mulţi intelectuali. Mai degrabă, a fi 
intelectual în perioada comunistă, nu atrage simpatia sau respectul asupra persoanei 
tale, ci mai degrabă suspiciunea celorlalţi. Printre intelectualii de seama din partid, au 
fost doar Lucreţiu Pătrăşcanu, Miron Constantinescu, Grigore Preoteasa, Alexandru 
Bârlădeanu sau Ion Gheorghe Maurer. Leonte Răutu (născut Lev Oigenstein), a fost  
redactor-şef la revista Scânteia și adjunctul lui Iosif Chişinevschi la Ministerul 
Propagandei. El a fost ulterior numit şef al Direcţiei de Propagandă şi Cultură al 
Comitetului Central al PMR, reprezentând poate cel mai bine modelul de „dictator 
cultural” al României, ocupându-se prin ajutorul acoliţilor săi, de intelectualii din acea 
perioadă care nu tolerau sau nu îmbrăcau haina comunistă. El însuşi avea o oarecare 
pregătire literară, în special moscovită, însă aptitudinile sale în alte domenii erau la un 
nivel mediocru. A fost student al Universităţii din Bucureşti, însă nu a absolvit  
matematica, el lăsându-se de facultate ulterior. Prin poziția sa la Ministerul 
Propagandei, a fost unul dintre cei care au contribuit la crearea „limbajului de lemn”, 
fiind unul dintre principalii învinovățiți pentru prigoana asupra mișcării intelectuale din 
acea vreme. Un alt „merit” în prigoana asupra mișcării intelectuale îl deține și fostul său 
adjunct, Mihail Roller.  

  Mihail Roller lucrase ca redactor al ziarului ilegalist Scânteia. Se pare că a reușit 
să fie absolvent al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii din Moscova, dupa ce 
fugise din ţară. A fost autorul unui manual de istorie al românilor, însă acest manual a 
fost mai degrabă o „sinteză marxistă”, fiind în realitate plin de falsuri și „deformări” 
istorice. După întoarcerea sa în Bucureşti, a fost numit membru la aparatul de 
propaganda, avându-l ca superior pe Leonte Răutu. În anul 1949 a fost numit şi 
membru al Academiei Republicii Populare Române.  
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Tudor Arghezi, Lucian Blaga, George Călinescu, Mihail Sadoveanu, Mircea 
Vulcănescu şi mulţi alţi oameni culturali ai epoci au fost atinși mai mult sau mai puțin de 
către comuniști, mulți dintre ei pierzându-și postul de profesor la universitățiile din țară 
ori dreptul de a mai publica volume. Comuniștii nu au avut niciun respect sau simpatie 
pentru mișcarea intelectuală, chiar și în contextul în care uniii dintre aceștia erau 
membri ai partidului comunist. Un exemplu bun în acest caz îl constituie cazul Lucrețiu 
Pătrășcanu. 

 
 
Primele epurări 
 
Conflictul dintre Pătrăşcanu și Dej a pornit din considerente personale. Lucreţiu 

Pătrăşcanu avea o bună trecere în mediile intelectuale precum şi cele studenţeşti, fapt 
ce nu era tolerat de Gh. Dej sau Ana Pauker. De asemenea, Pătrăşcanu fusese 
principalul lider comunist care a negociat cu partidele liberale după venirea sovieticilor 
pe data de 23 august 1944, fiind totodată și mediator în anul 1947 după ce Regele 
Mihai decretase greva regală. 

Câteva cuvinte despre Lucrețiu Pătrășcanu; s-a născut în Bacău pe 4 noiembrie 
1900 dintr-o familie de intelectuali și în același timp „respectabilă” din punct de vedere 
social. A intrat în rândurile Partidului Comunist în anul 1919, încă de pe băncile 
facultății, dezgustat de injustiția socială și politica liberală a acelor ani. A fost 
reprezentantul PCR la Congresul al IV-lea al Cominternului, alături de  Elek Köblös în 
1922. S-a cunoscut cu Elena Filipovici care era secretară a Comitetului Central, fiind 
ulterior executată în timpul Marii Terori, având o relație intimă cu aceasta. După 
întoarcerea sa din Moscova, a fost arestat și întemnițat la Jilava, apoi în anii războiului 
fiind transferat la Tg. Jiu unde s-a cunoscut cu Gheorghiu-Dej și grupul său. Spre 
deosebire de aceștia, Pătrășcanu avea o moderație în ceea ce privește prioritatea 
Moscovei deasupra intereselor naționale, fiind ulterior acuzat de „naționalism burghez”. 
După 1945, a fost numit membru al Comitetului Central și membru al Biroului Politic, 
între 1946 și 1947. A fost ministru al Justiției între 1945 și 1948 și profesor pentru o 
scurtă perioadă la Universitatea din București. Totodată, a fost cel mai activ comunist la 
negocierile care au dus la căderea guvernului Antonescu, apoi la semnarea păcii cu 
URSS pe 12 septembrie 1944 și ulterior cu țările Aliate în anul 1947, unde România a 
fost nevoită să plătească daune de război Rusiei (uriașe pentru acea vreme) și să 
recunoască pierderea Basarabiei, Bucovinei de nord și Tinutului Herței în favoarea 
URSS, pe lângă sudul Dobrogei în favoarea Bulgariei. 

Sprijinul Anei Pauker pentru Pătrășcanu începuse să scadă datorită insistenţelor 
lui Gh. Dej. Cei doi vor vedea treptat în persoana lui Pătrăşcanu singura piedică în 
instaurarea unui stalinism bigotic și fervent în România, loial Moscovei ceea ce în fond, 
nu era foarte departe de adevăr. În acelaşi timp, sicofanţii celor doi, Iosif Chişinevschi, 
Vasile Luca şi Teohari Georgescu pregăteau terenul pentru viitoarea strategie privind 
epurarea acestuia. Lichidarea lui Foriş în vara lui 1946 a întărit relaţia temporară dintre 
moscoviţii Anei Pauker si acoliţii lui Dej, astfel încât aceştia doi vor mai colabora înca o 
dată pentru eliminarea unui personaj cu idei contrare privind politica liniară stalinistă . 

Hărțuielile politice împotriva lui Pătrăşcanu începusera încă din 1948, atunci când 
la Congresul I al PMR, Teohari Georgescu a fost primul care l-a acuzat pe fostul 
ministru al Justiţiei. Acuzaţiile făceau referire în primul rând la conflctele inter-etnice din 
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anul 1946 dintre maghiari şi români. Apoi, acuzaţiile aduse de restul membrilor din 
Biroul Politic au atins binecunoscutele cote aberante în lumea comunistă cum ar fi cele 
de şovinism, deviaţionism sau de simpatie către burghezi. Pătrăşcanu îşi va pierde locul 
din Comitetul Central, nemaifiind ales în februarie 1948. Curând, o nouă acuzaţie 
delirantă a fost adusă la adresa acestuia precum că ar fi agent titoist-fascist (în acea 
vreme, România şi Iugoslavia aveau relaţii tensionate datorită politicii lui Stalin). Cu 
aceste acuzaţii aduse asupra sa, probabil Pătrăşcanu ştia deja cursul care va fi urmat 
de acuzatorii săi în privinţa soartei lui. Cazul lui Foriş fusese elocvent în această 
privinţă. Pătrășcanu era supravegheat în permamență de agenții lui Gheorghe Pintilie, 
astfel încât la 2 aprilie 1948, el va fi arestat pe baza acuzațiilor aduse de către membrii 
Biroului Politic.  

Miron Constantinescu a fost trimis la Moscova pentru a cere permisiunea 
Kremlinului în privinţa lichidării lui Pătrăşcanu. Deşi nu era simpatizat de sovietici ori de 
către Stalin, PCUS a preferat să rămână în afara acestui context, astfel încât Gh.Dej 
avea acum mână liberă în a duce acuzațiile împotriva fostului ministru al Justiției mai 
departe pe scara gravității faptelor. Pătrășcanu nu va recunoaște nicio vină adusă din 
partea acuzatorilor, în ciuda torturii psihologice la care a fost supus de către agenţii lui 
Pantiuşa. Multe dintre acuzaţiile împotriva lui s-au bazat pe mărturiile unui fost coleg de 
celulă, Barbu Zilber. În plus, soţia sa a fost convinsă de comuniști că Lucreţiu 
Pătrăşcanu ar fi avut o relaţie cu Lena Constante, fiind pusă apoi să declare mărturie 
împotriva soţului ei (anterior, ambii soţi Pătrășcanu fuseseră închişi). După epurările 
sioniste din 1952, o nouă comisie de anchetă a fost numită în cazul Pătrăşcanu. În cele 
din urmă, la procesul final din 12-14 aprilie 1954, Pătrăşcanu şi Remus Koffler (un 
apropiat al lui Ştefan Foriş)  au fost găsiți vinovați de înaltă trădare și vor fi executaţi pe 
17 aprilie în acelaşi an.  

În cadrul aceleiaşi şedințe, Gheorghe Apostol, marioneta lui Dej a devenit noul 
secretar al Comitetului Central de partid, iar Gheorghiu-Dej a devenit premier în locul lui 
Petru Groza. Această decizie era pur formală, atâta vreme cat Gh. Dej urmărea să 
respecte prin această decizie simulată „normele leniniste de conducere colectivă”. 

Între timp, comuniştii au luat şi o serie de măsuri prin care să se debaraseze de 
„elementele burgheze”. Academia Română trecuse printr-o întreagă restructurare, iar 
mediile universitare au fost în mare parte epurate, fiind înlocuite de pseudo-intelectuali 
dogmatici cu o falsă pregătire intelectuală şi servibili în orice moment Biroului Politic 
(acest tablou este bine conturat de romanul lui Marin Preda, Cel mai iubit dintre 
pământeni).  

O perioadă de timp, se părea ca facţiunile din interiorul PMR au ajuns la un 
consens, datorat în principal lichidării lui Pătrăşcanu din viaţa politică sau a lui Foriş. 
Atat moscoviţii Ana Pauker şi Vasile Luca cât şi grupul lui Gheorghiu-Dej, Iosif 
Chişinevschi sau Emil Bodnăraş, au păstrat o stare de interlegătură. O vreme, aceştia 
s-au măgulit reciproc dând dovadă de o slugărnicie faţă de Moscova fără cusur şi o 
amabilitate accentuată de o oarecare stimă făţarnică. Deşi se urau de moarte în cadrele 
intime, aceştia au păstrat o colaborare strânsă în Biroul Politic sau Comitetul Central.  

Emil Bodnăraş este o altă personalitate politică deosebit de interesantă pentru 
studierea perioadei dejiste. Emil Bodnăraş se născuse în Ucraina în 1904, fiind pe 
jumătate german, pe jumătate ucrainean. Dezertase din armată, fugind în 1931 în 
URSS, de unde se va reîntoarce în calitate de spion al NKVD sau după alte surse, al 
GRU (serviciul de spionaj al Armatei Roşii). A fost recunoscut într-un tren de un fost 
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coleg şi arestat, fiind ulterior eliberat în 1942, fiind trimis cu domiciliu forţat în Tulcea. 
Alături de Lucreţiu Pătrăşcanu, Bodnăraş va fi printre cei care s-au ocupat de puciul din 
1944, atunci cand mareşalul Ion Antonescu a fost arestat şi ulterior predat autorităţilor 
sovietice. Tot el va fi unul dintre orchestratorii cazului Foriş și ai lui Remus Koffler. După 
6 martie 1945, Emil Bodnăraş va ocupa funcţia de lider al Serviciului Secret de 
informaţii de pe lângă Preşedenţia Consiliului de Miniştri, care era în realitate o 
organizaţie teroristă ce răspândea frica și panica în ţară. În 1947 în luna noiembrie va fi 
numit ministru al Apărării, poziţie în care a restructurat întreaga armata, epurând 
cadrele superioare neloiale regimului, precum şi transformând Armata Română într-un 
organism pro-sovietic.  

Totuşi, Emil Bodnăraş nu a votat pro deciziei Biroului Politic de a îl executa pe 
Lucreţiu Pătrăşcanu. Acesta avea relaţii mai bune cu fostul ministru al Justiţiei, create în 
principal în preajma anului 1944, atunci când cei doi s-au ocupat de răsturnarea 
guvernului Antonescu şi  încheierea relațiilor militare cu Axa, România trecând de 
partea Aliaţilor. Este interesant faptul ca Gheorghiu-Dej nu s-a descotorosit de 
Bodnăraş în ciua poziţiei divergente în cazul Pătrăşcanu precum şi a deselor conflicte 
dintre aceştia încă din perioada în care amândoi erau condamnați în închisorile politice. 
După ce a ieşit din închisoare, Bodnăraş (având sprijinul Kremlinului de partea sa) va 
orchestra alături de Constantin Pârvulescu şi Iosif Rangheţ nucleul comunist împotriva 
secretarului general al PMR din acea perioadă, Ştefan Foriş precum şi a Comitetului 
Central condus de acesta. 

Începând cu 6 martie 1945, după instaurarea Guvernului Petru Groza, Emil 
Bodnăraş va fi şeful Serviciului Secret de Informații de pe lângă Preşedenţia Consiliului 
de Miniştri, care în realitate deservea ca un organism terorist împotriva populației cu 
păreri contrare regimului. Tot lui Bodnăraş îi va reveni misiunea dificilă de-ai cere lui 
Hruşciov retragerea trupelor sovietice din România (initiativă care a fost udată de mult 
coniac şi vin). Prilejul găsit a fost unul bun, mai ales că România (după cum vom vedea 
în paginile următoare) a scăpat de principalii stalinişti şi plus de asta, relaţiile cu 
Iugoslavia lui Tito începuseră să se îmbunătăţească. 

În pofida faptului că Bodnăraş a fost singurul membru al Biroului Politic care a 
votat împotriva execuţiei lui Pătrăşcanu, Gheorghiu-Dej l-a folosit ori de câte ori avea 
nevoie de un om care inspira încredere Moscovei, acea persoană regăsindu-se perfect 
în persoana lui Bodnăraş. În 1958, cu ocazia vizitei lui Hruşciov în România, Dej a găsit 
prilejul perfect în autonomizarea României de trupele sovietice staţionare aici, mai ales 
că, în 1956 Gheorghiu-Dej şi camarila sa au fost printre cei mai virulenţi critici la adresa 
revoluţiei maghiare a lui Imre Nagy. Emil Bodnăraş şi aparatul său represiv au fost 
numiţi special de Gheorghiu-Dej pentru a contracara orice „virus revizionist sau 
burghez” care ar fi putut influenţa mişcarea studenţească în vederea izbucnirii unui 
conflict asemănător cu cel din Ungaria. Au fost concentrate trupe suplimentare la 
graniţa cu Ungaria, întocmai pentru a împiedica orice ipoteză de a se concretiza în 
eventuale mişcări revoluţionare. 

Începând cu anii 1949, în România va începe procesul numit Colectivizare. Acest 
proces a durat până în 1962, fiind finalizat prematur (ar fi trebuit să se încheie abia în 
1965 cu toate că fusese suspendat în 1953) spre satisfacţia lui Dej şi a întregului 
Comitet Central. În 1948, comuniştii raţionalizează Banca Naţională. Pe 11 iunie 1948, 
comuniştii au aprobat în cadrul Marii Adunări Naţionale, Legea raţionalizării industriei şi 
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sectorului economic. Acest lucru însemna că toate sectoarele industriale reveneau spre 
controlul deplin al statului. 

 
Lichidarea facțiunii Ana Pauker-Vasile Luca-Teohari Georgescu 
 
În preajma anilor 1950, o vorbă celebră în rândurile populației spunea „Pauker, 

Luca, Teo, Dej - bagă spaima-n burgheji”. Acest retorică ilustra bine poziţia acestora în 
cadrul Biroului Politic. Fiecare dintre ei avea relaţiile și sprijinul său în ochii Moscovei, 
ceea ce bineînţeles le oferea un plus de siguranţă în ochii celorlalţi. Totuși, relațiile din 
Biroul Politic nu au fost niciodată prea calme, existând în permanență o stare de 
suspiciune și temere pentru propria persoană, agravată de orice intenție suspectă a 
colegului din partid. La suprafață, membrii Biroului Politic afișau o notă de cordialitate 
ieșită din comun, fapt ce creea o nesiguranță și mai mare. În perioada vieții lui Stalin, 
orice acuzație cum ar fi cea de naționalism, de cosmopolitism sau deviaționism, aduse 
de către proprii colegi echivala în mod sigur cu excluderea din partid și deseori, cu 
condamnarea la moarte, acuzația transformându-se în cea de „înaltă trădare” contra 
intereselor socialiste, fapt ce se pedepsea în mod sigur cu execuția.  

Următoarea grupare facţionistă epurată din PMR la intervenţia lui Gheorghiu-Dej a 
fost cea a sioniştilor în 1952 (Ana Pauker, Vasile Luca si Teohari Georgescu). Deşi Gh. 
Dej participase împreună cu aceştia în lichidarea lui Ştefan Foriş în 1946 şi ulterior la 
excluderea lui Pătrăşcanu, Dej era conştient de importanţa acestora în ochii Moscovei. 
Temându-se de poziţia sa de prim-secretar al PMR, Dej va găsi ulterior prilejul bun în a-
i îndeparta pe aceştia din poziţiile CC-ului, precum şi ale Biroului Politic. 

La finele anului 1951, Stalin era pe deplin convins că o imensă conspiraţie sionistă 
„interioară" PCUS ameninţa cultul său. Astfel, un nou val de teroare insoţit de epurări şi 
execuţii va bântui Rusia în următorii ani. Dej va profita de această ocazie pentru a 
scăpa de grupul celor trei (Pauker, Luca şi Georgescu). 

Aici mă văd nevoit să fac o menţionare. Conform volumului „Stalinism for all 
seasons” – titlul original al lucrării lui Vladimir Tismăneanu, Gheorghe Gheorghiu-Dej nu 
a urmărit prin această epurare o diminuare drastică a numărului membrilor de partid de 
origine evreiască aşa cum ar fi cerut contextul în care s-a luat această decizie. Afirmația 
profesorului Tismăneanu este demonstrată de faptul că alţi membri din PMR de origine 
semită au fost păstraţi în continuare în organismele de conducere; de ex. Simion 
Bughici, de origine semită a fost adus în locul Anei Pauker în funcţia de Ministru al 
Externelor; Iosif Chişinevschi a rămas în poziţia sa, iar prin păstrarea lui Leonte Răutu 
în poziţia de ideolog-şef acest fapt devine şi mai evident. 

După anul 1945, în Partidul Muncitoresc Român, o masă foarte largă de „voluntari” 
au intrat în rândurile sale, unii dintre ei fiind bănuiţi ca având un trecut „dubios” de 
colaborare cu organismele represive din timpul monarhiei. În poziţia Biroului pentru 
Emigrări, Ana Pauker era vizibil persoana responsabilă pentru acest fapt. În acelaşi 
timp, Vasile Luca era privit cu suspiciune la Ministerul de Finanțe, fiind ulterior acuzat 
de faptul că se opusese reformei financiare din 1952, concomitent  fiind bănuit și de 
păcatul deviaţionismului. Totodată, Teohari Georgescu a admis faptul că a greșit atunci 
când nu a făcut publică greșeala subordonaților săi de la Ministerul de Interne care au 
fost acuzați de deviaționism .  

Pentru a finaliza acuzarea acestora, Gheorghe-Dej i-a trimis la Moscova pe Miron 
Constantinescu și Iosif Chișinevschi pentru a cere acordul Kremlinului în privința 
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epurării grupului Pauker-Luca. Cei doi se vor întoarce cu un răspuns afirmativ din 
partea lui Stalin, ceea ce îi va da mână libera lui Dej de a se descotorosi de dușmanii 
săi din Biroul Politic. 

Conflictele din interiorul PMR nu au debutat spontan, ele având loc în acelaşi timp 
în care la Moscova se prefigurau luptele pentru preluarea puterii în PCUS dintre grupul 
Molotov-Voroşilov-Kaganovici şi noii membri ai Prezidiului de partid aduşi de Stalin. 
Influenţa lui Beria va scădea tot mai mult în fața Comitetului Central al PCUS, existând 
teorii care susțin ca Stalin nu l-ar mai fi agreat pe Levranti Beria în ultimii săi ani de 
viață. 

Pentru a înțelege mai bine pozițiile și importanța membrilor din Biroul Politic care 
au fost epurați de Gheorghiu-Dej în anul 1952, am făcut mai jos o mini-incursiune în 
viața acestora înainte și după intrarea lor în partid. 

Ana Pauker s-a născut în realitate sub numele de Ana Rubinsohn într-o familie 
creştină din judeţul Vaslui în anul 1893. A fost atrasă de timpuriu de mişcarea socialistă. 
Se va căsători cu avocatul Marcel Pauker cu care va avea doi copii: Vladimir și Tatiana. 
A fost arestată pentru prima oară în 1922 alături de soţul său, fiind eliberată ulterior. Va 
pleca în Elveţia de unde va fi trimisă ulterior în misiuni speciale în Franţa sau Balcani în 
cadrul mişcării socialiste. Reîntoarsă în România, va fi din nou arestată în 1935 fiind în 
acelaşi grup incriminat de activități ilegale alături de activişti precum Alexandru 
Moghioroş, Liuba Chişinevschi (soţia lui „Ioşka” –Iosif Chişinevschi) precum şi 
Alexandru Drăghici.  Va fi transferată ulterior în Rusia, după ce autorităţile române şi 
ruse au căzut de acord la un schimb de prizonieri (a fost schimbată cu un prizonier 
român ce votase în favoarea Unirii din 1918 care a fost capturat după anexarea 
Basarabiei de către URSS). La Moscova, a avut mai multe relaţii politice cu membri ai 
Cominformului, fapt ce o va ajuta ca la întoarcerea în ţară pe 23 august 1944, să 
rămână neoficial până în 1945 lidera partidului în absența lui Gheorghiu-Dej. După 
ieşirea lui Dej din închisoare, conştientă că nu va putea căpăta pe deplin sprijinul 
Biroului Politic, l-a susţinut în mod repetat pe Gheorghiu-Dej pentru a deveni prim-
secretar de partid. Ana Pauker își va pierde toate funcţiile politice după anul 1952, și 
anume de Ministru de Externe, de membră a Biroului Politic și începând cu anul 1957, 
de membra a Partidului Muncitoresc Român.  

Era supranumită „Stalin cu fustă” pentru faptul că nu avea scrupule în a-şi rezolva 
problemele, indiferent de ce ar fi presupus asta. După epurarea sa din Biroul Politic, a 
fost fost ţinută sub arest la domiciliu de oamenii lui Drăghici (în perioada februarie-iunie 
1952), fiind anchetată în condiții dure. A fost acuzată simultan de „deviaţionism de 
dreapta şi de stânga”, acuzații fabricate de foștii ei colegi (Ana Toma reprezintă un caz 
elocvent în această privință). Ana Pauker a murit în dizgrația comuniștilor în anul 1961, 
în prealabil ocupându-se de traduceri din limba franceză si rusă pentru Editura Politică. 
A fost acuzată ulterior pentru toate aspectele negative ale comunismului până în anul 
1952, fiind acuzată că a favorizat stalinizarea partidului precum și emigrația evreilor 
către statul Israel. În anul 1968 s-a luat în calcul o eventuală reabilitare a sa, dar nu s-a 
ajuns în cele din urmă la niciun consens. 

Vasile Luca, (născut Luka László) era un evreu de origine maghiară născut în 
1898 în localitatea Sâncatolna, judeţul Covasna. S-a alăturat mişcării comuniste în 1919 
fiind ulterior preşedinte la organizaţia de partid Braşov. A fost arestat în perioada anului 
1940 la Cernăuţi, iar dupa ultimatumul din 26 iunie 1940, a rămas în Uniunea Sovietică. 
A devenit deputat în Sovietul Republicii Socialiste Sovietice Ucrainene. A fost căsătorit 



 16 
 

 
Andrei Niţă,  Despre 23 august şi perioada anterioară anului 1989 
 

cu Elisabeta Luca (o activistă comunistă care va fi închisă alături de soțul ei în 1952). 
La Moscova a fost unul dintre apropiaţii Anei Pauker revenind cu ea în ţară în august 
1944. După anul 1947, a devenit viceprim-ministru fiind numit şi Ministru al Finanţelor. 
În poziţia sa de Ministru al Finanţelor, a fost acuzat că ar fi sabotat reforma fiscală din 
1952. A fost prima ţintă a atacurilor venite de la Dej prin oamenii săi: Chişinevschi, 
Apostol şi Petre Borilă, urmând ca apoi să fie alăturat pe lângă Teohari Georgescu şi 
Ana Pauker în „grupul facţioniştilor”. Din punctul personal de vedere, consider cazul său 
elocvent în demonstrarea politici criminale schimbătoare și tenebroase a comuniştilor 
români. Iniţial fusese a treia persoană ca importanţă în cadrul PMR, însă a fost ulterior 
înlăturat din partid chiar la sugetia foştilor săi tovarăşi şi subordonaţi, urmând ca apoi să 
fie denigrat și atacat fără milă, deşi fusese înconjurat iniţial de sicofanţi şi linguşitori (Al. 
Moghioroş, I. Rangheţ sau Alexandru Sencovici). Reprezentativ în aceasta manieră 
perfidă de arivism, a fost subordonatul său de la Ministerul de Finanţe, Alexandru 
Moghioroş. La început, Alexandru Moghioroş era „câinele credincios” al lui Vasile Luca, 
urmând ca apoi sa devină printre principalii săi acuzatori, deși Luca fusese printre cei 
care l-au propulsat în politică.  

Vasile Luca reprezintă cazul cel mai concret al decăderii politice din România în 
perioada comunistă. A fost acuzat pe rând de colaborare cu Siguranţa în perioada 
interbelică, ceea ce figura ca un păcat de moarte în ochii comuniştilor. A fost torturat cu 
violenţa de oamenii lui Drăghici (şeful Securităţii în acel moment), fiind convins că în 
schimbul mărturisirii propriei vine precum şi a trădării Anei Pauker, va fi eliberat. Acesta 
a fost obligat să recunoască cele mai fantasmagorice acuzaţii inventate de torţionarii lui 
Drăghici, precum şi a afirmării că Ana Pauker se face vinovată de „naţionalism sionist” 
(asta după o întreagă săptămână de chinuri şi torturi). A fost condamnat pe baza 
propriilor mărturisiri în primă fază la pedeapsa capitală, însă condamnarea a fost 
schimbată la închisoare pe viaţă.  

Anterior, auzindu-şi toate acuzaţiile în cadrul plenarei din 26-27 mai 1952 de 
facţionism antipartinic precum şi antistatal, Vasile Luca a leşinat în mijlocul şedinţei. 
Alexandru Moghioroş a fost cel care a cerut insistent ca Vasile Luca să fie demis din 
toate funcţiile politice. În scurtă vreme, Vasile Luca a pierdut calitatea de membru al 
Biroului Organizatoric, al Comitetului Central, funcţia de viceprim-ministru precum şi 
funcţia de Ministru al Finanţelor. A stat în închisoare pentru tot restul vieţii, încercând în 
mod constant să apeleze la Gheorghiu-Dej pentru a-l elibera din închisoare. După ce a 
citit una dintre scrisorile primite de la Vasile Luca, Gheorghiu –Dej avea să spuna 
„acelaşi porc bătrân şi şarlatan incorigibil”. 6 

Vasile Luca va sfârşi în condiţii mizerabile în cadrul temutei închisori politice din 
Aiud, în 1963 pe data de 19 august. În 1968, în lupta împotriva amintirii predecesorului 
său, Niculae Ceauşescu îl va reabilita pe Vasile Luca. Soţia sa a fost eliberată după 
ceva timp, dar copiii săi au fost daţi în grija unor rude îndepărtate, fără prea mari 
legături cu familia Luca. De asemenea, unul dintre copiii săi a fost dat spre plasament 
într-un orfelinat. 

Teohari Georgescu a fost ministru de Interne (6 martie 1945-28 mai 1952), 
membru al Biroului Politic precum şi secretar al CC al PMR. S-a născut în Bacău pe 31 
ianuarie 1908 într-o familie de evrei. A fost arestat de Siguranţă pentru prima oară în 
anul 1933 pentru ca împărţea manifeste şi pliante pro-comuniste în calitatea de tipograf 
la Cartea Românească. La închisoarea de la Caransebeş, l-a cunoscut pe Gheorghe 
Dej, asta după ce a fost reîncarcerat în 1941. Ca Ministru de Interne, a fost pe deplin 



 17 
 

 
Andrei Niţă,  Despre 23 august şi perioada anterioară anului 1989 
 

răspunzător pentru apariţia centrelor de detenţie precum şi a lagărelor pentru munca 
forţată. Deşi ar fi putut scăpa de valul de epurări, acesta nu s-a retras la timp de lângă 
Ana Pauker, fiind ulterior acuzat că a luat partea ei şi respectiv a lui Vasile Luca, 
nedeclarând vina acestora. A stat o perioadă scurtă în închisoare, fiind eliberat în 1956. 
Niculae Ceauşescu îl va reabilita şi pe acesta, urmând ca în 1972 să-l numească 
membru al Comitetului Central, post ce îl va ocupa până în 1974, anul morții sale. 

Rând pe rând, ultimii membri ai Biroului Politic cu poziții contracarante lui 
Gheorghiu-Dej au fost eliminați. După anul 1952, acesta va fi vocea lui Stalin în lupta sa 
împotriva lui Iosif Broz Tito și a politicii sale de nealiniere din Iugoslavia. 

 
 
Șocul Congresului al XX-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
 
Perioada dintre 1952 şi 1956 a fost una destul de „încâlcită” pentru Gheorghe 

Gheorghiu-Dej. Fiind una dintre vocile lui Stalin care protestau împotriva lui Iosif Tito şi 
a regimului său de nealiniere, Gheorghiu-Dej era unul dintre cei mai loiali lideri de partid 
ai Moscovei. Loialitatea sa deplină în ochii Moscovei avea concurenţa doar din partea 
Albaniei lui Enver Hodja. În acelaşi timp, linguşitorii săi îi proslăveau politica de 
eliberare din mâinile fasciştilor sau a deviaţioniştilor Ana Pauker sau Vasile Luca. 
Totuşi, odele închinate lui Dej precum şi cultul format în jurul său nu se vor compara cu 
cele închinate viitorului prim-secretar de partid, Niculae Ceauşescu. 

Un moment crucial în istoria statelor staliniste va fi reprezentat de Congresul al 
XX-lea al PCUS când noul secretar, Nikita Hrușciov va denunța în cadrul plenarei 
crimele predecesorului său mort în 1953. Acest fapt va reprezenta în URSS începutul 
unei atitudini antistaliniste, fapt ce va fi un generator de conflicte între URSS și unii lideri 
comuniști din alte state europene sau asiatice. 

În luna februarie a anului 1956, lumea comunistă va trece printr-un şoc care o va 
marca pe toată durata ei de existenţă...noul prim secretar al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, Nikita Hruşciov (în limba rusă Никита Сергеевич Хрущёв, respectiv 
Nikita Sergeyevich Khrushchev în engleză), un comisar politic însărcinat de Joseph 
Stalin de a organiza apărarea oraşului Stalingrad la începutul iernii anului 1942 
împotriva germanilor, va fi primul conducător al URSS care va aduce critici la adresa 
politicii criminale staliniste din anii 1930. Acest lucru va căpăta importanţă pe 25 
februarie 1956 la al XX-lea Congres al PCUS. Deşi elaborat în primă fază în secret, 
raportul lui Hruşciov privind politica predecesorului său s-a extins curând şi în afara 
Uniunii Sovietice, ajungând în presa occidentală în mai puţin de câteva luni. 

 Una dintre primele măsuri luate de Hruşciov a fost cea de a lupta împotriva 
acoliţilor fideli predecesorului său, Joseph Stalin. În 1953, pentru a scăpa definitiv de 
concurenţa celui mai important opozant al său, Hruşciov îl acuză pe Lavrenti Beria 
(şeful NKVD-ului în timpul epurărilor staliniste) pentru crimele acestuia din a doua 
jumătate a anilor 1930. Pe 26 iunie 1953, Lavrenti Beria este arestat la ordinul lui 
Hruşciov şi a apropiaţilor săi. În luna decembrie a aceluiaşi an, Beria împreuna cu alți 
cinci apropiaţi de ai lui sunt executaţi într-o manieră gangstericească în beciurile 
serviciului secret. Astfel, în 1957 sunt îndepărtaţi din funcţiile lor Molotov, Kaganovici şi 
Malenkov. Cu excepţia celui din urmă, toţi cei acuzaţi ca făcând parte din „grupul 
antipartinic” şi-au pierdut funcţiile politice, Malenkov fiind trimis ca ambasador în 
Mongolia. Aceştia au fost îndepărtaţi după ce, în vara anului 1957 au fost principalii 
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organizatori din Comitetul Central si al Prezidiului de partid al unui „puci”  îndreptat 
împotriva lui Nikita Hruşciov. După îndepărtarea acestora, Hruşciov îl va înlătura din 
funcţiile de Ministru al Apărării şi membru al Prezidiului și pe fostul erou din Razboiul 
pentru apărarea Patriei, mareşalul Zhukov, deşi fusese unul dintre cei mai importanţi 
susţinători ai lui Hrușciov în lupta cu gruparea antipartinică.  

Revenind la Congresul XX, raportul privind cultul terorist al lui Stalin a cauzat o 
adevarată polemică în tabăra conducătorilor comunişti din celălalte state. Era o 
premieră ca Joseph Stalin să fie criticat şi numit criminal. Unii dintre liderii comunişti s-
au văzut direct ameninţaţi de noua politică hruşciovistă, astfel încât aceştia ar fi trebuit 
să prezinte rapoarte Moscovei prin care să arate rezultatele politicii de destalinizare. 
Enjer Hodja (Albania) şi Mao Tzedun (China) au fost liderii comunişti cu cea mai 
divergentă politică în raport cu cea a URSS, având o atitudine total contrară 
destalinizării propuse de Hruşciov. Această politică va fi foarte importantă în vederea 
înţelegerii cultului faraonic al liderilor stalinişti, care au evitat să înceapă o politică de 
relativă destindere ideologică. 

Văzându-se personal ameninţat de şocul dezvăluirilor hruşcioviste, Gheorghiu-Dej 
(fiind însuşi un stalinist convins), se va afla într-o totală dilemă. A da curs favorabil 
destalinizării era echivalentul în a-şi pregăti propria condamnare. Plenarele CC-ului prin 
care s-ar fi prezentat rezultatele destalinizării au fost amânate constant şi sistematic. 
Totuşi, Gheorghiu-Dej insista că destalinizarea începuse încă din 1952, prin epurarea 
facţiunii Pauker-Luca-Georgescu precum şi a eliminării lui Pătrăşcanu un an mai târziu, 
însă aceste măsuri nu puteau fi considerate exhaustive în procesul destalinizării propus 
de Moscova. 

În anul 1956, atenţia URSS-ului va fi îndreptată spre Ungaria şi Polonia unde 
puternice  revolte studenţeşti ameninţau integritatea statelor aflate în sfera de influenţă 
sovietică. Profitând de acest fapt şi dorind să abată atenţia care plana asupra trecutului 
său, Dej a sprijinit activ URSS în suprimarea sângeroasă a revoluţiei ungare, luând 
măsuri deosebite întocmai pentru a împiedica pătrunderea oricărui "virus revizionist sau 
burghez" şi totodată, pentru a creea impresia Moscovei ca România este cel mai fidel 
stat al politicii hruşcioviste. Faptul în sine va fi apreciat de Hruşciov, care va permite doi 
ani mai târziu retragerea trupelor sovietice din România. Imre Nagy, liderul maghiar va fi 
predat de Gheorghe Dej Moscovei, deşi România îi promisese în primă fază liderului 
maghiar şi familiei sale refugiu politic. Valter Roman a fost trimis de Gheorghiu-Dej la 
Budapesta pentru a negocia cu guvernul Nagy în privinţa refugiului politic pe care 
acesta l-ar fi primit în România. Nagy şi restul colaboratorilor săi vor fi executaţi în 1958. 

După anul 1951, Gheorghiu-Dej şi-a consolidat semnificativ puterea. Acest lucru a 
fost şi mai cert, după eliminarea Anei Pauker din Biroul Politic în 1952, fapt care îl va 
bucura mult pe Dej deşi în şedinţele Biroului Politic ulterior, va deplânge decăderea şi 
deviaţionismul tovarăşei sale. Aflăm că lui Dej îi făceau plăcere nenumăratele petreceri 
în compania colegilor săi, în diferite locaţii precum Predeal, Lacul Herăstrău sau la vila 
din Snagov. Dej era văzut deseori în compania tovarăşilor săi, Gheorghe Apostol, Iosif 
Chişinevschi, Petre Borilă sau Emil Bodnăraş. Curând, acestui grup se va alătura şi 
tânărul pe atunci, Niculae Ceauşescu deşi acesta nu avea merite sau o biografie 
impresionantă asemenea celorlalţi. Din când în când, îşi făcea prezenţa și temutul 
colonel de Securitate Alexandru Drăghici, deşi acesta era mai mult „omul din umbră”, 
ocupându-se cu asasinate, torturi sau diferite afaceri macabre ale prim-secretarului Dej. 
După ce biroul Cominformului fusese mutat la Bucureşti, Gh. Dej va invita deseori la 
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petrecerile sale pe membri ai Comitetului Central rus sau pe cei ai Cominformului 
(organism postdecesor Cominternului dizolvat în 1943) precum Mark Borisovici Mitin.7 

Un alt amănunt interesant în viața personală a lui Dej, constă în viaţa fiicei sale 
mai mari, Lica Dej. Aceasta a studiat într-o perioadă încheiată prematur economia 
politică la Moscova alături de sora ei Tanţi, respectând dorinţa expresă a tatălui ei. La 
cerinţa lui Dej, Vasilica Dej se va căsători cu Marcel Popescu, un fost servant al lui 
Bodnăraş la Ministerul Apărării. În scurt timp, Popescu va fi numit şi el membru al CC, 
iar după foarte scurt timp ministru al Comerţului Exterior. Una dintre adjunctele lui 
Popescu era Ana Toma, una dintre personalităţile sumbre ale socialismului feminin 
românesc. Ana Toma fusese căsătorită cu temutul sef al Securităţii, Gheorghe Pintilie, 
fiind ea înăşi membră a PMR încă din 1932. Înainte de a se căsători cu Pintilie, fusese 
măritată cu Sorin Toma, fiind una dintre persoanele de încredere ale Anei Pauker la 
Ministerul de Externe. În procesul lui Pătrăşcanu fusese în boxa acuzatorilor, iar nu cu 
mult timp în urmă, participase de asemenea la procesul intentat soţiei lui Ştefan Foriş, 
Victoria Sîrbu precum şi a ajutorului acestuia, Remus Koffler. Ulterior, după eliminarea 
Anei Pauker, Ana Toma va urma şi ea cursul cameleonic perfid al politicii de denunţare 
comunistă, denigrând-o pe fosta sa şefă la Ministerul de Externe si a Comerţului 
Exterior, la plenara din anul 1961. Se va recăsători cu un fost membru al Biroului Politic, 
Constantin Pârvulescu. 

Revenind la Vasilica Dej, aceasta avea unele veleităţi artistice de actriţă, reuşind 
cu ajutorul tatălui său să joace în unele filme româneşti precum De-aş fi eu Harap-Alb, 
Procesul sau Tudor. Rolurile sale erau des aclamate în cadrul şedinţelor PMR, acest 
lucru fiind abandonat imediat după venirea la cârma partidului comunist a lui Niculae 
Ceauşescu. Totuşi, Lica Dej nu a avut o viaţă prea fericită, ea divorţând de Marcel 
Pauker şi având o relaţie cu Gheorghe Plăcinţeanu, un doctor care nu era deloc pe 
placul lui Dej. Plăcinţeanu va fi asasinat cel mai probabil în urma implicării lui Alexandru 
Drăghici şi a oamenilor săi de la Securitate în cadrul închisorii de la Râmnicu-Sărat 
unde acesta era închis; a decedat în condiții suspecte pe 1 mai 1961; anterior, unchiul 
său decedase în condiţii neelucitate în aceiaşi închisoare. Furia lui Dej împotriva familiei 
de medici Plăcinţeanu s-a abătut mai mult sau mai puţin peste toţi membri. Marcel 
Popescu (fostul soț al Licăi) și-a pierdut în urma divorțului toate funcțiile politice, iar 
copiii săi au fost opriți să-l mai viziteze. Lica s-a recăsătorit cu Gheorghe Rădoi, 
directorul Uzinelor „Steagul Roşu” din Braşov (la sugestia tatălui acesteia). Bineînţeles, 
la rândul lui, Gheorghe Rădoi va avansa şi el rapid în ierarhia partidului, devenind 
membru al CC precum şi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri. Probabil dacă data de 
19 martie 1965 nu ar fi venit, Rădoi ar fi fost şi membru al Biroului Politic. După venirea 
lui Niculae Ceauşescu, Rădoi va fi înlocuit din funcţiile sale, iar Lica Dej evacuată din 
vila de pe Bulevardul Kalinin. 8 

 Nici Tanţi, fiica mai mică a lui Dej, nu a fost mai liberă în a-şi alege soţul după 
propriul plac, ea fiind îndrăgostită de Cezar Grigoriu, un muzician al timpurilor care 
făcea parte din „Trioul Grigoriu” o formaţie de jazz/muzică uşoară. Şi acesta a căzut sub 
dizgraţia lui Dej după ce Grigoriu a fost perceput ca un arivist care în realitate ar fi vrut 
să se folosească de Tanţi pentru cariera sa. La rândul său, Cezar Grigoriu a fost 
ameninţat în mai multe rânduri sa încheie relaţia sa cu Tanţi deşi acesta nu acorda prea 
mare atenţie, motivând în faţa oamenilor lui Drăghici că sentimentele sale sunt sincere. 
În cele din urma, securiştii lui Drăghici s-au gândit la altă soluţie şi anume fabricarea 
unui complot prin care Tanţi să încheie relaţia cu Cezar Grigoriu. Aceştia au plasat 
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camere de luat vederi într-o cameră de hotel din Arad, apoi ar fi plătit o femeie de 
moravuri uşoare pentru a-l seduce pe Grigoriu. Totuşi, imaginile arătate de Gheorghe-
Dej fiicei sale nu  i-au produs acesteia prea mari reţineri în a se căsători cu Cezar 
Grigoriu (de care va divorța ulterior din motive personale însă). 

 
 
Falsa destalinizare și lichidarea facțiunii Constantinescu-Chișinevschi 
 
Gheorghe-Dej trecea prin momente cumplite ale existenţei sale politice după ce, în 

Ungaria valul de liberalizare cuprinsese toată ţara iar acum ameninţa să pătrundă şi în 
oraşele universitare de mărimea Clujului, Timişoarei sau Iaşiului. Miron Constantinescu 
şi Iosif Chişinevschi (doi membri importanți ai Biroului Politic) vor începe să se 
îndoiască de capacitatea de lider a acestuia şi în scurt timp vor trece la o serie de 
măsuri, fiind convinşi ca zilele lui Dej la conducerea PMR sunt numărate. Miron 
Constantinescu, spre deosebire de Chişinevschi, fusese oarecum marginalizat de către 
Dej fiind numit în 1956 la cârma Ministerului Educaţiei (organism care nu îl interesa 
prea mult pe Dej); el va vedea în destalinizarea lui Hrușciov o oportunitate bună de a 
îndrepta țara spre o politică socialistă autentică și nu una autarhică, asemănătoare cu 
cea creată de Gheorghiu-Dej .  

În tot acest timp, în interiorul Biroului Politic, Iosif Chişinevschi (prim-ministru după 
lichidarea facţiunii Puker-Luca) a văzut în Congresul al XX-lea din 1956, şansa sa de a-
și ascunde propriul trecut criminal. Alături de Miron Constantinescu îl va atrage pe 
Constantin Pârvulescu de partea sa, încercând acelaşi lucru şi cu Alexandru Moghioroş, 
care în acea vreme ocupa o funcție importantă în cadrul Biroului Politic. Poate că 
inițiativa celor trei ar fi reușit dacă Alexandru Moghioroș nu i-ar fi denunțat pe aceștia... 

 Pentru a vedea ce i-a împins pe Miron Constantinescu și Iosif Chișinevschi să 
încerce dărâmarea cultului lui Gheorghiu-Dej, este necesar să examinăm anumite date 
biografice despre aceștia doi. 

Iosif Chişinevschi s-a născut în Basarabia în anul 1905, dintr-o familie semită 
saracă sub numele real de Iosif Roitman. S-a înscris în partidul comunist în 1928 
urmând ca apoi să fie arestat până în 1930, dată la care a plecat în Uniunea Sovietică.  
A urmat cursurile şcolii cominterniste luând parte în 1933 la Congresul al V-lea al PCR. 
A fost ales membru al CC în acelaşi congres. În timpul vizitei sale la Moscova, a intrat 
în contact cu mai mulţi agenţi ai NKVD-ului ceea ce îl va ajuta curând în consolidarea 
poziției sale politice. A preluat numele de Chişinevschi de la soţia sa, Liuba 
Chişinevschi, o altă militantă comunistă apropiată la rândul ei de Ana Pauker. Liuba 
Chișinevschi a fost arestată în 1936 în cadrul aceluiaşi faimos proces al vremii alături 
de Ana Pauker, Alexandru Drăghici şi Alexandru Moghioroş despre care am mai 
pomenit. A fost închisă la rândul ei în cadrul închisorilor din Mislea şi Dumbrăveni.  

Interesant și de reținut este faptul că, a fost arestată odată cu Ecaterina Klein 
(viitoarea soţie a lui Chivu Stoica) și Estera Radosovetskaia, viitoarea soţie a lui 
Alexandru Moghioroş. A fost pe rând membră a Prezidiului Marii Adunări, secunda lui 
Gheorghe Apostol la Consiliul Central al Sindicatelor, și în final membră în conducerea 
Comisiei de Cadre a Partidului, funcţie ocupată anterior de Constantin Pârvulescu. 
Gheorghe Dej i-ar fi propus ca în schimbul divorţului de soţul ei să-si păstreze prestigiul 
politic, însă a refuzat. Spre deosebire de soţul ei, ea va fi decorată de Niculae 
Ceauşescu în 1971 cu Ordinul Tudor Vladimirescu, bucurandu-se de o pensie specială, 
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deşi soţul ei fusese incriminat în 1968 pentru participare activă în asasinatele lui Foriş şi 
Pătrăşcanu.9 

Iosif Chişinevschi s-a întors în România după ce a fost trimis de Moscova pentru a 
reorganiza nucleul de propagandă al Partidului Comunist din România. A fost rearestat 
în 1933 şi eliberat în 1936, apoi a fost inclus în lista Comitetului Central devenind șeful 
organizaţiei de partid a oraşului Bucureşti. 

A mai fost arestat încă o dată în 1940, iar pe durata războiului a fost întemniţat în 
închisoarea de la Caransebeş, apoi în lagărul de la Târgu-Jiu unde a fost printre favoriţii 
lui Dej. Poziţia lui Chişinevschi a oscilat între Comitetul Central condus de Foriş şi 
nucleul din închisori. Până la urmă, a fost implicat direct în asasinatul asupra lui Ştefan 
Foriş, acuzândul la rândul său pe acesta că ar fi colaborat cu organismele secrete 
regale. După 1944 a mai fost implicat alături de Gheorghiu-Dej în execuţia lui 
Pătrăşcanu şi apoi a epurării facţiunii Pauker-Luca.  

A fost ales membru al Biroului Politic, iar după epurarea facţiunii Pauker-Luca, 
numit la Ministerul Propagandei, fiind deseori înălţat în slăvi de colegii săi ca fiind 
„creierul partidului” (alintat de către aceștia cu apelativul de „tovarășul Ioșka” ). Aceiaşi 
colegi îl vor umili şi îl vor denigra la plenara din toamna lui 1961 (Dej, Ceaușescu, 
Maurer, Răutu, Borilă, Moghioroș și Roman). A fost acuzat de păcatul deviaţionismului, 
ironic, tocmai el care lucrase la mitul comunismului în perioada petrecută la Ministerul 
Propagandei și asta după ce fusese însărcinat de Moscova în problemele ideologice ale 
partidului. După epurarea sa din Biroul Politic la Congresul al III-lea al PMR, în 1960 nu 
a mai fost reales membru al Comitetului Central urmând ca la moartea sa în 1963, nici 
măcar un singur ziar să pomenească acest fapt. După ce a fost îndepărtat din viața 
politică, a rămas cu funcția de director al Combinatului Tipografic “Casa Scânteii”. 
Funcțiile sale politice îi vor fi date lui Ion Gheorghe Maurer. 

Iosif Chişinevschi nu a înţeles niciodată marxismul sau problemele ideologice ale 
acestuia, fiind inspirat doar de Problemele leninismului, cartea lui Stalin care reprezenta 
tot crezul său politic. El însuşi era un stalinist de neclintit, poziţia sa în 1956 fiind de 
neînţeles în lipsa unei documentări în prealabil asupra personalităţii sale. Acesta a 
simţit în Congresul al XX-lea al PCUS (la care a fost prezent) şansa de a-şi ascunde 
propriul trecut criminal. Era printre cei mai cameleonici şi meschini lideri din interiorul 
partidului, rivalizând în această privinţă poate doar cu prim-secretarul PMR de atunci, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej .10  

Miron Constantinescu a fost în timpul detenţiei sale politice la închisoarea din Tg. 
Jiu, principalul intelectual al lui Gheorghe Dej. S-a născut în Chişinău în anul 1917 şi s-
a înscris în PCR în anul 1936 (în 1935 devenise membru UTC); după 23 august 1944 a 
devenit directorul ziarului de partid Scânteia, iar din acelaşi an membru al Biroului 
Politic până la excluderea sa din 1957, urmând ca apoi să devină şef al comitetului de 
planificăre.  A urmat cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie ale Universitaţii din 
Bucureşti, manifestând un interes deosebit pentru istoria culturală a Transilvaniei. 
Deseori, a intrat în contact cu marii intelectuali ai vremi, printre care şi Tudor Vianu sau 
Dimitrie Gusti. De profesie a fost sociolog de orientare marxistă precum şi istoric. De 
menționat, ar mai fi faptul că a fost membru al Comitetului Central începând cu 1944 
până în 1955, apoi din nou începând cu 1968 până la moartea sa în 1974. În timpul lui 
Ceauşescu, Miron Contantinescu a primit funcţia de preşedinte al Marii Adunări 
Naţionale, fiind reales ministru al Învăţământului (1969-1970), rector al Academiei 
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Ştefan Gheorghiu şi vicepreşedinte al Consiliului de Stat (1972-1974). A rămas membru 
al Academiei Române chiar şi după anul 1990.  

Datorită culturii şi priceperii sale acumulate în perioada cât a fost preşedinte la 
Comisia de Planificare, Gheorghiu-Dej l-a folosit pe Constantinescu în momentul 
epurărilor din 1952, Constantinescu fiind unul dintre orchestratorii auzaţiilor de 
deviaţionism simultan a grupului Pauker. 

După ce a fost numit Ministru al Învăţâmantului, Constantinescu a început să lege 
relaţii de prietenie cu intelectualii vremii. Va face mai multe deplasări pentru a se întâlni 
cu Blaga, Arghezi, Daicoviciu sau Constantin Giurescu. După ascensiunea lui 
Ceaşusescu, Miron Constantinescu va fi folosit de către acesta pentru compromiterea 
lui Gheorghiu-Dej. Spre sfârşitul vieţii, Constantinescu va fi ales preşedintele Marii 
Adunări Naţionale, o poziție mai mult simbolică ca un gest de recunoaștere pentru 
inițiativa sa din 1956. A jucat un rol important în reabilitarea lui Lucian Blaga, personajul 
său fiind recunoscut în romanul Luntrea lui Caron în persoana lui Constant Mironescu. 

Miron Constantinescu va fi exclus de Gh. Dej din Biroul Politic în 1957, funcţiile 
sale fiind ocupate de Grigore Preoteasa.11 Motivul pentru care a fost eliminat din Biroul 
Politic a fost cel de a fi încercat să orienteze partidul spre anarhie liberal/revizionistă. 
Fiind izolat de viața politică, Constantinescu a devenit lector la Institutul de Istorie al 
Academiei, condus de Andrei Oțetea (un istoric reabilitat). 

Totuși, viața politică a lui Miron Constantinescu nu s-a comparat cu cea de familie, 
unde acesta a avut clipe grele. Soția sa a fost ucisă cu violență chiar de fiica ei într-o 
criză de epilepsie, care a fost ulterior internată in mai multe sanatorii. Aproximativ cu 10 
ani în urmă, fosta fiică a lui Miron Constantinescu a murit într-un accident de tren într-o 
gară, după ce coborând pe partea opusă a peronului, a fost luată în plin de un tren în 
mare viteză. Ironic sau nu, accidentul s-a produs în ziua în care s-au împlinit 50 de ani 
de la uciderea mamei sale (Sulamita Constantinescu). De asemenea, unul dintre fii săi 
(Horia Constantinescu) a murit din cauza hipotermiei într-o excursie în munții Bucegi 
(anii 1970), iar celălalt fiu în urma unei complicații de apendicită în străinătate. În 
ambele cazuri se zvonește că Securitatea ar fi fost implicată în aceste morți suspecte, 
faptul în sine nefiind demonstrat totuși. În momentul actual, un singur fiu din familia 
Constantinescu mai trăiește, fiind inginer geolog asemeni bunicului său.  

În 1961, Constantinescu va fi acuzat că a fost marioneta Anei Pauker, în cadrul 
aceleiași plenare care l-a umilit și pe Chișinevschi. Aceștia doi vor fi dați uitării din viața 
politică, cu excepția lui Miron Constantinescu care va fi reabilitat de Niculae Ceaușescu 
și pus în unele funcții despre care am vorbit mai sus.  

Constantin Pârvulescu, membru al facțiunii Constantinescu-Chișinevschi va fi și el 
exclus mai târziu din Biroul Politic in 1961. El va căpăta atenția presei occidentale și nu 
numai pentru poziția sa în cadrul Congresului al XII-lea al PCR in 1979, când l-a criticat 
public pe Ceaușescu pentru acțiunile acestuia de a transforma organismele de 
conducere ale partidului în feude personale. Mai târziu, în 1989 va fi unul dintre 
semnatarii „Scrisorii celor șase”. Pârvulescu a fost printre puținii demnitari comuniști 
care au fost martorii ascensiunii partidului comunist din 1921 și până la prabușirea 
acestuia în 1989. 

 
În anul 1957, un nou val de represalii îndreptat asupra intelectualilor precum și 

celor înscriși în Uniunea Scriitorilor, a fost pornit din ordinul lui Gheorghiu-Dej . În anul 
1959 este arestat și lotul Noica-Paleologu-Steindhart. Falsa destalinizare începută de 
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Gheorghiu-Dej își arăta acum fața. Astfel, în perioada 1957-1959 sunt epurați mii de 
membri ai partidului comunist. Revolta maghiară i-a dat prilejul lui Dej de a-se 
descotorosi de toate elementele de partid rebele sau neascultătoare, motivând în fața 
Moscovei că aceștia ar avea la rândul lor trăsături de revoluționari anti-comuniști. 

Îndepărtarea lui Constantinescu și a lui Chișinevschi din Biroul Politic a permis 
ascensiunea lui Nicolae Ceaușescu, fiind în curând unul dintre cei mai importanți 
aghiotanți ai prim-secretarului PMR. 

 
 
Îndepărtarea de Moscova 
 
După Criza Rachetelor din Cuba și conflictul cu partidul comunist chinez condus 

de Mao Tzedun precum și cel albanez al lui Albert Hodja, încrederea Uniunii Sovietice 
va avea de suferit. Chiar Hrușciov va întâmpina nesiguranță în Comitetul Central al 
PCUS, membrii acestuia privindu-l cu suspiciune și neîncredere, mai ales după intrarea 
tancurilor sovietice în Ungaria sau declanșarea problemei privind Cuba lui Fidel Castro 
în opoziție cu Statele Unite ale Americii conduse de John Kennedy. Relațiile reci dintre 
blocul sovietic și cel capitalist păreau a se ameliora în 1959, atunci când Hrușciov a 
vizitat Casa Albă și pe vicepreședintele Richard Nixon (Dwight Eisenhower fiind 
președinte în acel moment). Totuși, relațiile sovietice cu statele vestice s-au înrăutățit 
vizibil după criza zidului Berlinului și bineînțeles incidentul din Cuba din 1963. 

 Gheorghe Dej va folosi încă o dată oportunismul ivit de contextele internaţionale, 
de data asta pentru a începe o campanie de „desatelizare” faţă de Moscova, privită de 
Gheorghe-Dej acum ca o „deviaţionistă de la principiile staliniste". Noua politică a 
Moscovei de condamnare a crimelor trecute nu reprezenta o atracție pentru Gheorghiu-
Dej și clica sa, ci mai degrabă o destabilizare urmată de o cădere politică sigură. Deci 
acest fenomen început de Hrușciov și impactul său trebuiau minimalizate pe cât de mult 
posibil. 

În 1964, pentru a sarbători 20 de ani de la eliberare precum și sfârșitul 
Colectivizării începute în 1948 și terminată în 1962, Dej îi va chema la București pe 
liderii comuniști și chinezi. Deși aceștia se aflau în plin conflict, totuși s-au conformat 
invitației lui Dej astfel încât la București, delegațiile chineze și ruse s-au acuzat reciproc, 
întâlnirea transformandu-se într-un semi-eșec. 

După anul 1960, Gheorghe Dej va începe o politică progresistă a îndepărtării față  
de Moscova, profitând de faptul că nu a fost informat de plasarea suportului pentru 
rachete în Cuba. Criza rachetelor din Cuba a fost situația cea mai încordată din punct 
de vedere politic și militar după Al Doilea Război Mondial, lumea fiind foarte aproape de 
apogeul unui război mondial și implicit, a unui război nuclear (a se vedea detalii în 
legătură cu Criza Rachetelor din Cuba). Politica de diplomație a lui Nikita Hrușciov a 
fost una dezastruoasă pe plan mondial, atrăgând antipatia lumii întregi prin unele 
măsuri cum au fost înăbușirea sângeroasă a revoluției din Ungaria, ridicarea Zidului 
Berlinului și bineînțeles apropierea lumii de un nou război în cazul anului 1962 în luna 
octombrie. Încetul cu încetul, Hrușciov se va confrunta cu voci tot mai opozante în 
cadrul Comitetului Central al PCUS, nefiind de mirare că anul 1964 a însemnat sfârșitul 
dictaturii Hrușciov și începuturile dictaturii unui alt prim-secretar al PCUS, Leonid 
Brejnev, cel care va încheia „perioada destalinizării”.  
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 În 1962, România va respinge planul Valev gândit de URSS de-a transforma țările 
CAER în două sectoare: (a) sectorul agricol, care consta din țările răsăritene și anume 
România, Bulgaria și Ungaria și (b) sectorul industrializat care era format din Polonia, 
Republica Democrată Germană și Cehoslovacia. 

Asemeni unui comunist veritabil, Gh. Dej vedea în supremația platformelor 
industriale o mărturie echivocă a socialismului care va dăinui peste ani; o strălucită 
importanță a comunismului la elaborarea unei societăți sănătoase de origine proletare. 
Ori toate aceste gânduri futuriste se clătinau la pretențiile lui Hrușciov și ale planului 
acestuia. Răspunsul negativ al României va fi dat de Alexandru Bârlădeanu, un 
economist român de o intelectualitate importantă. Bârlădeanu va îndrăzni chiar să-l 
contrazică pe Hrușciov în legătura cu importanța acestui plan, fapt ce îl va irita la culme 
pe Hrușciov. Acesta a cerut lui Gheorghiu-Dej să-l concedieze pe Bârlădeanu din 
funcțiile importante, dar Gheorghe Dej nu s-a conformat, ci dimpotrivă, l-a avansat în 
funcție pe Bârladeanu. Acesta a devenit membru supleant (ales pe viață) al Biroului 
Politic și președinte al Prezidiului Permanent la Congresul al IX-lea al PCR din 1965. 
După conflictul cu Elena Ceaușescu, va demisiona din toate funcțiile fapt ce a marcat 
începutul afirmării Elenei în domeniile de știință și cultură. În 1989, a fost unul dintre 
semnatarii „Scrisorii celor șase”.  

În 1961, Dej îl va susține pe Hrușciov în noile declarații ale acestuia împotriva 
staliniștilor Mao Tzedun sau Albert Hodja (liderii comuniști ai Chinei respectiv Albaniei). 
În același timp, lui Dej îi displăceau atacurile celor doi împotriva Iugoslaviei lui Tito cu 
care a încercat să aibă o reconciliere în anii „60 (deși în timpul vieții lui Stalin i-a numit 
pe sârbi „bandiți de origine fascistă” ) După respingerea Planului Valev, Dej îl va trimite 
pe Gh. Gaston Marin (viceprim-ministru) în vizite oficiale în statele occidentale (S.U.A), 
iar Gh. Maurer va vizita și el Franța în 1964. Astfel, România devenea un stat moderat 
al comunismului ceea ce evident va atrage simpatia Occidentului de partea sa. În 
același timp, România a reușit ca în timpul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej să mențină 
cordiale și relațiile cu Uniunea Sovietică ceea ce reprezenta un adevărat succes. 
Politica oportunistă și cameleonică a comuniștilor români era la apogeu.  

În aceste momente, Dej trăia cele mai fericite momente din viața sa politică. 
Scăpase de toți dușmani din partid, înlocuindu-i cu personaje care îi lăudau în 
majoritatea plenarelor geniul său conducător și ocrotirea oferită către acesta celorlalți 
comuniști în fața periculoșilor facționiști Ana Pauker și Vasile Luca. Printre aceștia, 
Niculae Ceaușescu figura ca unul dintre cei mai activi comuniști în preamărirea 
tovarășului Dej alături de cinicul Ion Gheorghe Maurer sau Petre Borilă. În plus, Dej 
avea în continuare relații cordiale cu Moscova, fiind în același măsură capabil de o 
prietenie absolută cu Mao Tzedun sau chiar o reconciliere cu Iosif Tito, pe care îl 
acuzase anterior ca fiind un „bandit fascist, care conduce o țară de tâlhari”. În noua 
ordine impusă, acuzațiile de titoism au dispărut subtil din istoriografia partidului fiind 
păstrate doar cele cu referire la colaborare cu organismele burgheze. Istoria fusese 
rescrisă înca de la sfârșitul anilor 1950, de către Mihail Roller, adjunctul lui Leonte 
Răutu la secția de ideologie a partidului. Astfel, nume precum Ana Pauker, Vasile Luca, 
Teohari Georgescu, Lucrețiu Pătrășcanu sau Iosif Chișinevschi erau ocolite cu grijă, 
sau prezentate ca având un rol minor în istoria partidului. Nimic nu mai stătea în calea 
lui Dej către împlinirea unui vis protejat cu grijă încă din perioada asasinatelor și 
epurărilor din 1950 și anume păstrarea puterii fără obstacole în calea sa. 
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Totuși, visul său se va spulbera. După conferința de la Varșovia din 1965, Dej va 
primi o veste cutremurătorare, de data aceasta de la medicul său. Fusese diagnosticat 
de  cancer pulmonar. 

Nefiind în firea niciunui lider comunist de a-și numi un urmaș direct (cazul lui Lenin 
al cărui testament destinat membrilor din partid nu amintea de niciun urmaș direct în 
cazul morții sale, ci doar de necesitatea îndepărtării lui Stalin din funcția de secretar-
general al PCUS), aceasta trăsătură a fost urmată și de Gh. Dej. Gravitatea bolii sale 
fusese ținută în secret. Conform unor surse, Gheorghe Apostol ar fi fost cel mai favorit 
urmaș al acestuia, dacă un joc de culise nu l-ar fi marginalizat în favoarea celuilalt 
concurent al său la șefia PMR, Niculae Ceaușescu. 

 
 
Rebelul comunismului mondial 
 
Dej a murit pe neașteptate pe 19 martie 1965. După alte surse, se spune că 

acesta ar fi fost iradiat la voința Kremlinului (din spusele gen. Pacepa: Cei 10 lideri pe 
care Kremlinul i-a asasinat sau a încercat să-i ucidă). Cert este că vestea îmbolnăvirii 
sale a fost ținută deoparte de fiica sa, Lica Dej din voința lui Maurer și a lui Emil 
Bodnăraș, aceștia gândindu-se că Lica Dej ar fi putut interveni pentru Gh. Apostol 
tocmai pentru că relațiile ei cu Elena Ceaușescu nu ar fi fost prea cordiale dar în 
schimb, ea fiind o prietenă apropiată cu soția lui Apostol). 

În 1965, bătălia pentru poziția de prim-secretar al PMR se dădea între Gheorghe 
Apostol (care părea cel mai favorizat să câștige pentru că anterior, Dej avusese 
încredere în el pentru ai ceda șefia PMR), Niculae Ceaușescu (ales în poziții cheie după 
eliminarea lui Constantinescu și Chișinevschi din B.P. și CC) precum și Alexandru 
Drăghici (șeful Securității în acel moment, o persoană dedicată în întregime intereselor 
Moscovei și antipatizat de membrii Biroului Politic). 

Totuși, pozițiile membrilor Biroului Politic, precum și sprjinul oferit de Ion Gheorghe 
Maurer și Emil Bodnăraș care vedeau în Ceaușescu o persoană ușor de influențat, l-au 
propulsat pe cel din urmă în poziția de prim-secretar al partidului. De asemenea, Chivu 
Stoica - alt membru important al Biroului Politic va fi influențat de ceilalți doi pentru al 
susține pe Niculae Ceaușescu. Astfel, tânărul vizionar al comunismului din Scornicești 
devenea noul prim-secretar al Partidului Muncitoresc Roman în pofida unui stalinist 
dogmatic precum Gheorghe Apostol sau omului moscovit, în persoana lui Alexandru 
Drăghici. 

În scurt timp după alegerea sa în poziția de prim-secretar al PMR, Ceaușescu se 
va dovedi „rebelul” comunismului mondial. Asemeni predecesorului său, Ceaușescu a 
dat dovadă de o extraordinară abilitate politică în a-și îndeplini interesele concomintent 
cu situațiile confuze din contextul intern sau extern. Perioada dintre 1965 și 1989 este 
considerată ca fiind una dintre cele mai schimbătoare și mai inabordabile perioade din 
întreaga istorie a României. Personalitatea lui Ceaușescu i-a păcălit și pe jurnaliștii 
străini, care vedeau în acesta „omul iluminat” al marxismului. Totodată, el și-a depășit 
predecesorii prin măiestria în artele manipulării sau a jocurilor de culise. Tot în această 
perioadă, cultura română a devenit mijlocul de afirmare al pseudo-intelectualilor care au 
găsit în odele ditirambice închinate geniului comunist al României un mijloc de afirmare 
publică . Promovarea unor nulități în domeniul științei precum Elena Ceaușescu și mai 
târziu chiar și Nicu, a dovedit capacitatea mediilor cultuale de a reacționa în fața 
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nepotismului instaurat de clanul Ceaușescu. Puținele proteste care s-au materializat, nu 
s-au bucurat de sprijinul sau ajutorul din partea maselor de intelectuali, ceea ce a 
definitivat și mai mult decăderea situației sociale in România. Nepotismul instaurat de 
clanul ceaușiștilor a devenit o sursă de emancipare politică în jurul clanului prezidențial, 
iar faptul în sine nu trezea decât dezamăgirea și disprețul populației, sătulă de odele și 
poeziile închinate „Geniului din Carpați” în timp ce cozile din alimentare creșteau de la 
un an la altul. Birocrația și corupția deveniseră omniprezente la orice nivel de instituție, 
fiind sprijinite de administrația prezindențială întocmai ca fiecare personaj servil să fie 
răsplătit cu o funcție la aparatul de stat. Aceste funcții au fost treptat asimilate de 
lingușitori și profitori, care în timp au izolat familia prezidențiala de popor într-un decor al 
prea măririi și deificării aproape de sensul propriu. 

Pozând într-un continuator al aşa-zisei destalinizării începute de Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, la întâlnirea cu Uniunea Scriitorilor în 1965, Ceaușescu  condamna 
„sociologismul vulgar” precum și „realismul sovietic”.  Noul nume al partidului comunist 
era de „Partidul Comunist Român”, în contrast cu titulatura veche din anii „40 „Partidul 
Muncitoresc Român”. Această măsură presupunea o îndepărtare a comuniștilor față de 
instabilitățile și lichidările anilor interbelici si postbelici. Prima sa cuvântare în calitate de 
prim-secretar a fost ținută la Congresul al IX-lea al PCR (redenumit deci după dorința lui 
Ceaușescu). Menținând dorința lui Dej de îndepărta România de Moscova, Ceaușescu 
a început atunci autonomizarea PCR-ului față de PCUS precum și de țările Tratatului de 
la Varșovia. În același timp, Ceaușescu promitea foștilor colaboratori apropiați ai lui Dej 
păstrarea funcțiilor în schimbul recunoașterii și supunerii față de persoana sa. Totodată, 
la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Roman i-a adus la București pe noul 
secretar al PCUS, Leonid Brejnev precum și pe Deng Xiaoping (un important lider 
comunist chinez). 

O altă primă măsură a noului lider român a fost fragmentarea Biroului Politic în 
doua fracțiuni: Prezidiul Permanent și Comitetul Executiv. Deși explicațiile lui 
Ceaușescu erau destul de convingătoare în rolul celor două nou create fracțiuni, 
importanți sociologi sau politologi marxiști au avut până și ei probleme în înțelegerea 
măsurii. Conform explicațiilor lui Ceaușescu, rolul Prezidiului Permanent era cel de 
asumare a problemelor curente pe când Comitetul Executiv avea rolul de a conduce 
statul între plenare. Drăghici urma să fie înlocuit din funcția de general al Securității, 
fiind schimbat ulterior și din funcțiile de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. 

Pentru un plus de imagine dar și pentru a îndepărta foștii baroni ai lui Dej din 
pozițiile-cheie de partid, Ceaușescu îl va numi pe Vasile Patilineț responsabil pentru o 
anchetă în cazul epurărilor staliniste în perioada anilor „50. Această anchetă avea să 
definitiveze rolul lui Drăghici în asasinarea lui Pătrășcanu precum și cea a lui Emil 
Bodnăraș și Chivu Stoica, deci foștii sicofanți ai lui Gheorghiu Dej. 12 Totuși, Ceaușescu 
nu îi va desființa pe aceștia așa cum o făcea odinioară predecesorul său, ci dimpotrivă, 
le va oferi pensii speciale și condiții superioare, locuințele opulente ale acestora fiind 
într-un contrast izbitor cu situația României acelor ani.  

După anul 1970, Ion Gheorghe Maurer și Niculae Ceaușescu vor avea păreri 
divergente în anumite situații, ceea ce va duce în final la o ruptură politică între cei doi. 
Maurer va demisiona în 1974 din funcția de premier, dar a făcut-o pentru a-l mulțumi pe 
Ceaușescu, astfel încât Maurer se va bucura de aceleași condiții și favoruri fără a mai 
avea vreo calitate politică. 
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În aceasta periodă are loc o „relaxare” a culturii române. Dacă în anii anteriori, 
studenții de la filosofie puteau fi exmatriculați doar prin simplul fapt că ar fi citit autori  
interziși de către autoritățile comuniste ca de exemplu Platon sau Imannuel Kant., după 
anul 1968, filosofia studiată în universitățile românești ajungea până la „originile” 
socialismului și anume Fenomenologia spiritului  de Wilhelm Hegel. 

Uniunea scriitorilor precum și editurile literare, nu mai sunt „sufocate” de 
Securitate. În același timp, Leonte Răutu nu mai este „dictatorul cultural” al Romaniei 
(sau un fel de Andrei Jdanov al socialismului românesc), implicit cel care i-a oprimat pe 
Lucian Blaga, Tudor Arghezi sau George Bacovia. 

 
 
Noua orientare 
 
Anul 1968 reprezintă „anno di gratiae” pentru Niculae Ceaușescu. Îl condamnă 

public pe Gh. Dej pentru epurările făcute în anii 1950, precum și teroarea instaurată de 
Securitate. Îi reabilitează pe Vasile Luca, Lucrețiu Pătrășcanu, Ștefan Foriș, Miron 
Constantinescu, Vasile Doncea sau Dumitru Petrescu. Se ia în calcul chiar și o 
reabilitare a Anei Pauker între timp, decedată în 1960. În aprilie 1968 de asemenea, 
primește vizita președintelui francez, Charlles de Gaule, care s-a lăsat prins în mreajele 
aparențelor, felicitându-l pe Ceaușescu pentru autonomia și poziția critică față de 
Moscova. Cu un an înainte, în timpul Războiului de șase zile13, Ceaușescu este de 
partea Israelului, confirmându-și poziția și simpatia alături de statele occidentale. Totuși 
nimic nu concurează cu apogeul personalității sale atunci când, în august 1968, în 
contextul Primăverii de la Praga, Ceaușescu va fi singurul lider marxist care va 
condamna intrarea tancurilor din cadrul Tratatului de la Varșovia în capitala poloneză. În 
fața a peste 100 000 de oameni adunați la clădirea Comitetului Central, Ceaușescu 
critică vehement și într-un mod unic atitudinea țărilor componente Tratatului de la 
Varșovia, catalogând gestul acestora ca unul atentant la siguranța de pace mondială. 
Felicitările și simpatiile Occidentului nu întârzie să apară nici ele. 

Primăvara de la Praga merită o atenție specială; intriga o reprezenta venirea lui 
Brejnev în fruntea PCUS, deci implicit a URSS-ului. Acesta punea sfârșit destalinizării 
hrușcioviste impunând din nou o persecutare a intelectualilor precum și continuarea 
polemicii ruso-chineze. 

În Cehoslovacia, conflictul ceho-rus a degenerat după numirea ca prim-ministru a 
slovacului Dubček. Acesta creea contextul introducerii reformelor radicale la nivel de 
instituții, ceea ce reprezenta o oportunitate pentru revenirea pluralismului precum și a 
democrației. Aceasta atitudine democratică a ingrijorat mult URSS și RDG, văzând în 
gestul slovacului o încercare de destabilizare a Uniunii Sovietice și implicit a 
socialismului.  

Totuși, Ceaușescu nu a adresat niciun cuvânt favorabil în legătură cu atitudinea 
de liberalizare  a ceho-slovacilor; de asemenea, în iunie 1968, un grup de intelectuali va 
enunța la Praga „Manifestul celor o mie de cuvinte”, asta după ce Čestmír Císař a 
încercat ca la aniversarea a 150 de ani de la nașterea lui Karl Marx să incerce o 
desprindere de U.R.S.S; în fiecare dintre aceste două cazuri, presa de la București nu 
reacționează în niciun fel. 14 Acest lucru arată clar modul în care Ceaușescu a pozat în 
haina „antisovietismului” , deci putem să concludem că el nu avea nicio considerație 
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pentru poltica democratică a Cehoslovaciei, ci doar pentru politica acestui stat de 
sfidare a Rusiei.  

Recent au apărut în presa românească o serie de documente ale Comitetului 
Central care arată că la 3 zile dupa enunțarea criticilor ceaușiste în legătură cu intrarea 
forțată a sovieticilor în Polonia, au sosit și primele întrebări din partea guvernului 
sovietic de la Kremlin. Ceaușescu își recunoștea pe plan intim greșeala de a neglija 
trupele sovietice din apropierea graniței cu România, garantându-i lui Brejnev ulterior că 
România nu va fi și ea la rândul ei o țară revoluționară în căutarea liberalismului și a 
democrației. 

În august 1969, ascensiunea imaginii lui Ceaușescu devenea și mai vizibilă după 
vizita lui Richard Nixon (președintele american) în România. La rândul său, Ceaușescu  
va face o vizita oficială în Anglia unde va face o impresie bună, fiind privit ca un nou 
reformist al comunismului european. 

După anul 1970 se contureză imaginea Elenei Ceaușescu în pozițiile principale 
ale ierarhiei de partid. Aceasta era doar o membră PCR în timpul lui Gh. Dej, fiind 
ulterior numită directoarea ICECHIM București. Elena Ceaușescu a primit sprijin și de la 
Mihai Florescu (Ministrul Industriei Chimice în acel moment), astfel că la sfârșitul anilor 
1960, Elena va fi așa-numita autoare a unor cercetări în domeniul chimiei, în scurt timp 
ajungând directoare peste toate institutele care se ocupau de cercetări în acest 
domeniu. De altfel, ea va ajunge Președinta Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, urmând ca apoi să devină viceprim-ministru și membru al Comitetului 
Executiv de partid. 

După vizitele din Coreea de Nord și China din luna mai a anului 1971, Ceaușescu 
a rămas impresionat de cultul personalității care „levita” în jurul liderilor asiatici. El dorea 
importarea acestui mod de celebrare personală nu doar pentru narcisismul personal, ci 
și pentru împiedicarea studenților sau a tinerilor intelectuali de a urmări sau copia pe 
rebelii din celălalte state comuniste. Astfel, în iulie 1971 sunt adoptate o serie de 
îmbunătățiri a secției ideologice a partidului. Momentul acesta va fi cunoscut în istorie 
drept „Tezele din Iulie”. 15 Politologul român Vladimir Tismăneanu numește acest 
eveniment foarte bine „monumentul de obscurantism jdanovist” al istoriei socialiste în 
România. 

La Congresul al XI-lea al PCR, Ceaușescu visa să-și mărească imaginea de 
luptător al păcii internaționale. Este momentul în care e ales președinte al Republicii 
Populare Socialiste România, pozând în același timp cu sceptrul heraldic în mână (28 
martie). Se aprobă un nou Comitet Executv extins. 

La următorul Congres, Constantin Pârvulescu va căpăta atenția întregii prese 
occidentale, fiind primul comunist care a îndrăznit să-l atace public pe Ceaușescu cât și 
pe cei care l-au reales ca prim-secretar. În cadrul aceluiași congres, va avea loc 
promovarea fiului mai mic al cuplului prezidențial în calitate de membru supleant al CC-
ului ( Congresul al XII-lea al PCR, 19-23 noiembrie, 1979). 

 
 
Apusul succesului internațional și utopia narcisistă 
 
Elena și Niculae Ceaușescu au urmărit transformarea partidului într-o organizație 

personală. Numirea fraților lui Niculae în poziții importante (membri ai MAE sau generali 
de armată), precum și a fratelui Elenei Ceaușescu în pozițiile cheie ale CC-ului sau ale  
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Comitetului Executiv, a transformat elita PCR într-o secție destinată sicofanților sau a 
politicienilor transformați în servitori umili precum și a membrilor de familie din familia 
Ceaușescu. Manifestările apoteotice au atins cote aberante și vulgare de-a dreptul 
începând cu anul 1984 după Congresul al XIII-lea al PCR. Ziua de 23 august se 
sărbătorea într-un mod frenetic, cu numeroase laude sau pilde de înțelepciune în 
cârmuirea poporului de către cuplul prezidențial. În același timp, poetul de curte al lui 
Nicolae Ceaușescu, Corneliu V. Tudor îl zeifica pe acesta în oricare dintre creațiile 
literare citite în fața cuplului prezidențial. Ca exemplu, voi cita din cuvântarea lui Vadim 
Tudor din anul 1985: „Ne bucurăm pentru existența providențială a acestui om, atât de 
profund atașat de pământul nostru străbun, ar trebui să ne bucurăm pentru tinerețea sa 
veșnică, ar trebui sa fim cu toții recunoscători pentru faptul că-i sântem contemporani și 
să-i mulțumim pentru toate acestea. Numai datorită voinței sale sântem acum cu 
adevărat stăpâni în casa sufletelor noastre”.16 

  Inepțiile din timpul ultimelor două Congrese atinseseră  o cotă a delirului lauditiv, 
în rândurile celor prezenți la plenarele Congresului fiind agitatori care instigau aproape 
în permanență spre laude delirante precum și ovațiuni frenetice în timpul declarațiilor 
secretarului general. Se asistă astfel la o umilire degradantă a politicienilor. 
Intelectualitatea română este redusă la tăcere în detrimentul noilor lingușitori cu fraze și 
ovațiuni ditirambice la adresa liderului prea-iubit, calități ce se dovedeau esențiale în 
promovarea personală. Nici Elena Ceaușescu nu era lăsată la o parte din acest 
paradox lauditiv: „Întreaga țară dă o înaltă apreciere extraordinarei activități pe care o 
desfășurați în domeniul științei și tehnologiei...Munca dumneavoastră valoroasă – 
încununată de înalte distincții și titluri conferite de cele mai prestigioase instituții 
științifice, culturale și de educație din întreaga lume – reprezintă spre mândria întregului 
popor, o contribuție de o importanță covârșitoare, care asigură înflorirea științei și 
culturii naționale și universale, un strălucit exemplu de abnegație revoluționară și grijă 
deosebită pentru cauza înfloririi României Socialiste, pentru cauza progresului și 
civilizației întregii națiuni.” Altă mostră lauditivă la adresa Elenei Ceașescu o găsim în 
cadrul Congresului al XIII-lea (penultimul al P.C.R. pe data de 19-22 noiembrie 1984): 
„Cu sentimente de înaltă stimă și dragoste, adresăm prețuirea și recunoștiința noastră 
tovarășei Elena Ceaușescu pentru bogata activitate pe care o desfășoară în 
conducerea partidului și a statului, în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și 
internaționale a României socialiste, pentru dezvoltarea cercetării științifice, a 
învățământului și a culturii, pentru prețioasa îndrumare pe care o acordă Consiliului 
Național al Femeilor, pentru generozitatea și dragostea cu care acționează pentru 
progresul țării, bunăstarea poporului, întărirea și ocrotirea familiei, creșterea și educarea 
tinerei generații.” (discursul Anei Mureşan, membră supleantă a Comitetului Executiv și 
ministru al Comerțului Interior – Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român).17 

 

 

Decăderea feudalismului ceaușist și anul 1989 
 
Ascensiunea politică a lui Nicu Ceaușescu precum și a soției sale, Poliana 

Cristescu (de care a divorțat ulterior), dar și a foștilor colegi de facultate, a reprezentat 
apogeul degenerativ al comunismului în România. S-au încercat unele manifestări 
împotriva incălcării drepturilor omului de către comuniști. Acest lucru a culminat cu 
scrisoarea de solidaritate a lui Paul Goma către Paul Kohort, unul dintre liderii Cartei 77. 
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Scrisoarea a reprezentat un recul slab din partea elitei intelectuale române. La 
presiunea Occidentului, Paul Goma va fi eliberat din închisoare și exilat în Franța 
(1977). 

Introducerea reformelor comuniste de către Gorbaciov a însemnat începutul 
sfârșitului pentru Niculae Ceaușescu. În 1987, Gorbaciov atrăgea atenția asupra 
încălcării drepturilor omului în România, dar și a nepotismului vasal prezent în PCR. 
Nefiind capabil să înțeleagă noua politica deschisă a socialismului, bătrân și înconjurat 
doar de sicofanți într-o manieră mirobolantă, Ceaușescu va critica noua politică  
reformistă ca fiind un pericol pentru valorile socialismului precum și o deviație de 
dreapta. 

În martie 1989 vor apărea primele semne ale căderii libere în care se afla 
comunismul din Romania. Șase activiști importanți ai comunismului (Constantin 
Pârvulescu, Silviu Brucan, Alexandru Bârlădeanu, Grigore Răceanu, Cornelia Mănescu 
și Gheorghe Apostol) vor denunța politica haotică a cuplului prezidențial în așa numita 
„Scrisoarea celor șase”. Enervat de pozițiile celor șase rebeli, Ceaușescu îi va plasa pe 
toți sub arest la domiciliu și la o supraveghere îndeaproape a Securității. 

Deși ultimul Congres comunist s-a desfășurat în aceiași maniera frenetică și 
lauditivă a familiei prezidențiale, începuseră să apară primele vociferări împotriva 
acestora. Atât întelectualii cât și semnatarii scrisorii au fost încurajați de Mihail 
Gorbaciov în a-l critica deschis pe Ceaușescu. Acesta se va dovedi încă o dată închis 
față de valorile pluralismului și modernismului, când în august 1988 va cere intervenția 
armatelor Tratatului de la Varșovia în Polonia, unde Lech Wałęsa a înființat un „Guvern 
al Solidarității”.  

În luna noiembrie a anului 1989, Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist 
Român l-a reales pe Ceaușescu în funcția de prim-secretar al partidului (așa cum era și 
de așteptat). Totuși, iminența sfârșitului era tot mai aproape. Revoltele muncitorilor din 
Brașov care au vandalizat sediul partidului în noiembrie 1987, apostrofările tot mai dese 
ale foștilor membri de partid dar și ale românilor, creeau imaginea unui stadiu final 
politic al cuplului prezidențial. În plus, numirea lui Nicu Ceaușescu drept urmaș la cârma 
P.C.R. a revoltat și mai mult populația, sătulă de cenzură, de lipsa alimentelor precum și 
raționalizarea excesivă a electricității și căldurii pentru a compensa datoriile făcute la 
începutul anilor „70 pentru ridicarea proiectelor grandioase și megalomane ale 
comunismului. Exemplele edificatoare în acest sens sunt Transfăgărășanul, Casa 
Poporului sau Canalul Dunăre-Marea Neagră, inaugurat de Ceaușescu cu mare fast în 
1973 (după ce Gh.Dej a folosit acest edificiu pentru a distruge intelectualitatea 
românească din închisorile politice în acel moment). Până și temuta Securitate asista 
pasivă la scandalizările tot mai dese de pe stradă împotriva regimului, înțelegând 
posibilitatea destrămării edificiului comunist în viitorul apropiat. 

Astfel, în luna decembrie a anului 1989, o solidarizare pentru pastorul reformat 
László Tőkés a timișorenilor va culmina începând cu 16 decembrie cu o imensă 
adunare a populației în Piața Operei. Neglijând pericolul reprezentat de revolta de la 
Timișoara, Ceaușescu dă ordin de dispersare a populației, alegând să-și continue 
planificarea vizitei oficiale în Iran (17-19 decembrie). După extinderea revoluției in 
București, Ceaușescu va realiza iminența dezastrului care urma să se petreacă. 

Într-un gest neinspirat, Ceaușescu s-a prezentat la balconul Comitetului Central în 
fața populației bucureștene pentru a încerca să liniștească spiritele. Dacă discursul său 
din urmă cu 21 de ani îl portretiza ca un erou în ochii populației în momentul în care 
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condamna frenetic și vehement intrarea trupelor sovietice în Cehoslovacia, pe 21 
decembrie aceiași încercare de a măguli masa de 100 000 de oameni va eșua 
lamentabil. Întrerupt frecvent de scandări și lozinci anticomuniste, Niculae Ceaușescu 
va fi obligat de situație de a încerca să decoleze cu elicopterul de pe clădirea 
Comitetului Central a doua zi, după ce încercase în dimineața zilei de 22 decembrie să 
liniștească populația printr-o serie de măsuri care vizau creșterea bunăstării sociale prin 
mărirea salariilor sau a alocațiilor. Trădat de Armată și de Securitate, Ceaușescu 
înțelegea acum gravitatea situației precum și urmările politicii de non-conformare a 
Perestroikăi. Este prins în aceiași zi de forțele Miliției la Târgoviște care îl arestează. 
Este ținut într-o cazarmă a unității militare din Târgoviște. Pe 22 decembrie, Frontul 
Salvării Naționale preia conducerea țării în frunte cu Ion Iliescu. 

 Pe 25 decembrie, soții Ceaușescu primesc sentința de condamnare la moarte pe 
baza unor afirmații inspirate din cartea scrisă de fostul general, Ion Mihai Pacepa, 
„Orizonturi Roșii”, apăruta în Occident și citită pe fragmente la Europa Libera în 1987. 
Acuzațiile de genocid precum și delapidare a unor fonduri naționale erau greu de 
demonstrat, ceea ce îi obligă pe cei din tribunal să grăbească procesul într-un mod 
incorect și injustițiar cu toate ca Legea Marțială fusese decretată. Avocații apărării se 
dovedesc a fi mai acuzatori decât procurorii în sine. În aceiași zi, un pluton de execuție 
duce sentința la capăt. Dictatura Ceaușescu nu mai există. După patru decenii de 
teroare și represalii violente la adresa propriilor cetățeni, comunismul român a căzut în 
sfârșit datorită propriei politici nonconformiste cu valorile timpului și mai ales datorită 
mișcărilor revoluționare europene de la sfârșitul anilor „80. După 22 decembrie, 
libertatea și democrația par a se întoarce în țara de unde au plecat la jumătatea anilor 
‟40. 

Anterior datei de 25 decembrie, Nicu Ceaușescu (ales prim-secretar la Sibiu) 
alege să vină la București pentru a cere lămuriri. Nefiind conștient de jocul politic al 
FSN-ului, va fi arestat la București si condamnat la închisoare pentru crime greu de 
dovedit, dar eliberat la începutul anilor „90. Va muri în anul 1996 din cauza unei ciroze 
hepatice, precum și cancer la esofag. 

După 22 decembrie, pe străzile Bucureștiului numărul de victime va crește  
paradoxal, chiar dacă dictatura Ceaușescu luase sfârșit iar comunismul picase de la 
sine. Peste 1100 de persoane cad victime unor grupuri de așa-numiți teroriști de către 
conducerea F.S.N. Anterior acestei date, în București muriseră 400 de civili. 
Manipularea și falsul știrilor mass-media difuzate datorită unor lideri din FSN și din afara 
lui, creează sute de victime în plus și inutil într-un mod absurd. Ministrul Apărării, Vasile 
Milea este găsit mort în condiții suspecte  în dimineața zilei de 22 decembrie. Moartea 
sa este pusă pe seama sinuciderii; în locul lui va fi numit generalul Atanasie 
Stănculescu. În țară este decretată legea marțială. 

De asemenea, și în alte orașe din țară se înregistrează victime. Cazurile elocvente 
sunt crimele din Sibu sau Craiova. Multe voci independente spun că teroriștii din 
decembrie 1989 nu erau altceva decât cadre ale Armatei manipulate să tragă în civili 
sau chiar în alți militari. Foarte elocvent în acest caz este masacrul de la Otopeni, unde 
o diversiune făcută înadins sau nu de anumite cadre ale Armatei, a lăsat în urmă 40 de 
militari plus 8 civili morți. Raportul oficial decretase acest incident ca o „regretabilă 
eroare” produsă din cauza lipsei de comunicare precum și a altor factori nefavorabili. 
Există dovezi care spun că modul privind această tactică de groază și psihoză indusă 
asupra populației după 22 decembrie, a fost unul special creat pentru a aclimatiza noua 
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putere intr-o atmosferă de nesiguranță și bulversare fapt ce ar fi ușurat mult ca noul 
regim să instaureze o dictatură neocomunistă de origini gorbacioviste. Totuși, populația 
s-a opus ca România sa aibă un nou regim comunist cu tentă reformistă, militând 
energic pentru o revenire a democrației si a pluralismului politic. Alte voci din România 
consideră revoluția ca fiind de fapt un „puci guvernamental”. În afară de schimbarea 
șefului de stat, în România instituțiile județene precum și cele centrale, nu facuseră 
altceva decât să-și schimbe titulatura, convertindu-se brusc peste noapte în organisme 
democrate și liberale.  

 
 
„Necrologul” revoluției 
 
 
România a fost singura țară din blocul comunist european în care schimbarea 

regimului comunist cu cel democratic s-a soldat cu victime, numărul acestora depășind 
1000 de morți în aproximativ 10 zile. Anterior datei de 22 decembrie 1989, muriseră 126 
de persoane iar alte 1107 au fost rănite. După data de 22 decembrie (sfârșitul dictaturii 
comuniste) au murit alte 978 de persoane, iar alte 2214 au fost rănite. Este singura țară 
din fostul bloc comunist în care s-a recurs la violență pentru schimbarea regimului. Virgil 
Măgureanu, fost director al S.R.I (fosta Securitate) susține că execuția soților 
Ceaușescu a fost facută la dorința lui Silviu Brucan, pentru ca aceștia să nu poată fi 
martori într-un proces al comunismului.  

Frontul Salvării Naționale condus de Ion Iliescu și Petre Roman, deține puterea în 
mod provizoriu până la organizarea de alegeri politice în luna mai a anului 1990. 
Rezultatul alegerilor din luna a desemnat câștigătoare formațiunea politică redenumită 
Frontul Democrat al Salvării Naționale în fața Partidului Național Țărănesc fondat la 
scurt timp după căderea căderea regimului comunist de Ion Rațiu și Corneliu Coposu. 
În continuare, mass-media este cenzurată și intimidată în acțiunile sale, fiind nevoită să 
respecte clișeele neo-comuniste ale noului partid. Ca o „conseciință” a revoluției, 
mineriadele din anul 1990 reprezintă o nouă teroare instaurată de regimul FSN 
bucureștenilor care au îndrăznit să scandeze în luna mai în Piața Universității, împotriva 
preluării în mod abuziv a puterii în decembrie 1989 a FSN-ului. Minerii de pe străzile 
Bucureștiului amintesc de teroriștii de pe clădirile capitalei care trăgeau în populație 
după data de 22 decembrie. 

În 1992, Convenția Democrată l-a ales pe Emil Constantinescu să fie principalul  
oponent al lui Ion Iliescu; din nou, Ion Iliescu va câștiga alegerile. Ulterior, în urma 
mineriadelor din septembrie 1991, Guvernul Petre Roman va fi forțat să demisioneze. 

Convenția Democrată va obține prima victorie post-comunistă în 1996, când Emil 
Constantinescu va câștiga alegerile prezidențiale, criticând politica lipsită de decizii și 
coruptă a Partidului Social Democrat Român (fondat după redenumirea Frontului 
Democratic al Salvării Naționale). Anterior, după căderea guvernului Roman, facțiunea 
politică condusă de acesta va institui un nou partid politic numit Partidul Democrat (PD), 
condus de Petre Roman. După ce Petre Roman este schimbat din funcția de premier, 
Theodor Stolojan va fi numit în locul acestuia până în anul 1992.  
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România în perioada actuală și contextul internațional 
 
În luna noiembrie a anului 2000, Ion Iliescu și Corneliu Vadim-Tudor s-au 

confruntat în turul doi al alegerilor prezidențiale. Acest moment reprezintă un „paradox 
civic” din partea populației alegătoare, inconștientă la acea dată de rolul avut de către 
cei doi în fosta administrație comunistă. După mandatul semi-eșec al Convenției 
Democrate Române, credibilitatea politică era la cel mai slab nivel după anul 1990. 
Discursurile cu tentă extremistă ale fostului menestrel prezidențial, Corneliu Vadim 
Tudor s-au mulat bine pe spinarea unei populații dezamăgite de tergiversarea politică a 
celor 10 ani trecuți de la schimbarea vechiului regim. În același timp, Ion Iliescu, un 
personaj cu o experiență politică uriașă atât în vechiul regim (unde a fost prim-secretar 
al Comitetului Central al UTC, membru al Comitetului Central sau  președinte al 
Comitetului de organizare a Asociațiilor Studențești)1 cât și în noul regim cvasi-
democratic cu FSN,  avea atuul de „emanat revoluționar” în fața unei populații cu o 
mentalitate neutră în privința noului regim democratic. Totodată, PNL, PNȚCD sau PD 
atinseseră cele mai scăzute cote de încredere politică în timp ce PNȚCD nici măcar nu 
reușise să obțină numărul minim de voturi necesar intrării în Parlament. După victoria lui 
Ion Iliescu în iarna anului 2000, România s-a orientat într-un sfârșit pe calea liberalizării 
precum și a orientării către organismele europene sau cele nord-atlantice. Acest lucru a 
fost continuat după anul 2004, cand PNL și PD au înființat o alianță care a reușit să 
depășească în credibilitate în cadrul alegerilor prezidențiale din 2004, Partidul Social 
Democrat (condus în acea perioadă de către Adrian Năstase, fostul prim-ministru al 
României între 2000 și 2004). În general, politica românească externă și-a atins toate 
scopurile în perioada post 2004, reușind să se integreze în cadrul Organizației 
Atlanticului de Nord, iar din 2007, în cadrul Uniunii Europene. Anterior, România fusese 
înainte de anul 1989 membră în organisme economice și militare opozite celor vest-
europene, reamintind aici rolul de membră a CAER și a Tratatului de la Varșovia. În 
anul 2006, România a fost primul stat care a condamnat în mod public și oficial crimele 
comunismului, acest lucru arătând faptul că în sfârșit România s-a depărtat de vechile 
tradiții și influențe comuniste.  Din păcate, raportul oficial privind crimele comunismului 
nu a putut impune și unele pedepse judiciare pentru cei care au fost găsiți vinovați de 
abuzuri săvârșite în perioada comunistă, astfel încât, în momentul actual nu există 
decât o condamnare formală a celor care au torturat sau ucis în calitate de securiști, 

                                                           
1
 Un lucru pe care am uitat să-l precizez dar pe care îl amintesc acum, este faptul că Ion Iliescu a fost în 1956 

unul dintre principalii comuniști activi în cadrul politicii de minimalizare a influenței revoltelor studențești din 
Ungaria. În poziția sa de președinte al Comitetului de organizare a Asociaților studențești, Ion Iliescu a deținut 
un rol important în blocarea eventualelor mișcări revoluționare care ar fi putut amenința edificiul dejist al 
comunismului românesc. După anul 1970, Niculae Ceaușescu a început să aibă unele temeri față de Iliescu și 
implicit de mișcarea tinerilor intelectuali cu roluri importante în partid. Cultul personalității ceaușiste a mai 
domolit din temerile sale, dar Ceaușescu nu s-a limitat doar la acest lucru, marginalizându-l pe Ion Iliescu în 
diferite funcții cum ar fi cea de secretar cu propaganda la judeţul Timiş, iar apoi cea de prim-secretar al 
Comitetului judeţean de partid Iaşi. De asemenea, a mai fost preşedinte al Consiliului Naţional al Apelor (cu 
rang de ministru). După anul 1984, a căzut în dizgrația cuplului Ceaușescu, având doar funcția de director al 
Editurii Tehnice până în 1989. În 1989, o parte din succesul său a fost datorat faptului ca s-a opus în trecut lui 
Ceaușescu și a Cultului personalității, inventat după vizitele din luna mai a anului 1971. În prezent, Ion Iliescu 
este președinte de onoare al PSD-ului, fiind una dintre cele mai enigmatice figuri politice din întreaga istorie 
contemporană a României, fapt datorat tenebroaselor implicații feseniste în anul revoluționar 1989, precum și 
a anului 1990.  
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tineretul și intelectualitatea dizidentă (bineînțeles, vina nu aparține autorilor săi pentru 
că în realitate raportul a prezentat o imagine destul de elocventă a celor care s-au făcut 
vinovați pentru crimele și instaurarea terori comuniste în România). Cazul elocvent în 
această situație îl reprezintă fostul colonel de Securitate și odisosul în același timp, 
Gheorghe Enoiu. În perioada anilor 1957, Enoiu a fost unul dintre torționarii principali ai 
studenților care manifestau simpatie pentru miscările revoluționare din Ungaria. Același 
Gheorghe Enoi l-a bătut violent pe Paul Goma sau pe Ioan Dezideriu-Sârbu. Enoiu a 
murit în 2010 în uitare și dispreț, însă nu a fost adus în fața instanțelor sau în fața celor 
pe care i-a bătut sau umilit.  

Nicolae Pleșiță a fost unul dintre securiștii convinși care au participat la prinderea 
și torturarea dizidenților anti-comuniști din munți după venirea trupelor sovietice în 
România. Deși au fost unele demersuri juridice asupra persoanei sale, totuși anul morții 
sale, 2009 l-a găsit în libertate. Un lucru asemănător s-a întâmplat și cu fostul Ministru 
al Internelor precum și liderul Securității în perioada odiosului „Experiment de 
reeducare” de la Pitești, și anume Alexandru Drăghici. După revoluția decembristă, 
Drăghici a plecat în Ungaria la una dintre fiicele sale. Statul român a făcut mai multe 
demersuri de ex-trădare a fostului securist, însa autoritățile maghiare nu au dat curs 
favorabil. Drăghici a murit în anonimat în 1993. 

În aceiași situație a fost și Gheorghe Apostol, unul dintre principalii susținători ai lui 
Dej. Apostol fusese membru al Biroului Politic, prim-secretar al PMR între 1954 și 1955 
precum și viceprim-ministru. În 1965, funcția de prim-secretar al partidului comunist i-a 
fost „sustrasă” de Emil Bodnăraș și Ion Gheorghe Maurer care au preferat să-l sprijine 
pe Niculae Ceaușescu. În perioada anilor 1950, Apostol a participat și el activ în 
distrugerea elitelor românești, fapt care i-a permis sa preia frâiele Partidului Muncitoresc 
Român în 1954 (bineînțeles, rolul său era unul formal deoarece Gheorghiu-Dej era 
mentorul său din umbră). Gheorghe Apostol a fost marginalizat de Ceaușescu, fiind 
curând numit ambasador în Argentina. La începutul anilor 1989, Apostol a fost și el unul 
dintre semnatarii „Scrisorii celor șase”, deși el nu s-a dezis de comunism ci a fost mânat 
de o gelozie furibundă împotriva celui care îi furase funcția în 1965. Apostol a murit în 
2010. 

 
 
Epilog 
 
În multe dintre cazuri, cei care s-au ocupat de torturi, execuții sau violențe în 

perioada animalicei Securități sunt astăzi liberi, protejați în spatele barierei de neștiință 
sau ignoranță a noastră ca popor, dar și a organismelor legale în cadrul cărora mulți 
dintre cei pomeniți mai sus s-au integrat. Exemplul la îndemână îl reprezintă cazul celor 
care s-au ocupat de represiunile asupra muncitorilor greviști din anul 1987 de la uzinele 
din Brașov. O parte dintre ei sunt și astăzi ofițeri ai Serviciului Român de Informații, 
redenumit astfel în 1990 din fosta Securitate. În momentul actual, doar resentimentul 
însoțit de frustrare și antipatie mai poate pedepsi memoria acestora. Politica de 
servilism și metamorfoză sectantă timp de patru decenii și jumătate, a reușit să distrugă 
întreg edificiul politic creat după anul 1923 (mă refer aici la Constitutia monarhică). 
Prezența comuniștilor în ministere sau organisme de apărare cum ar fi Armata, a avut 
rolul de a nărui orice speranță a României de a mai fi concurentă pe plan social și 
economic statelor vestice. Este greu de imaginat modul în care ar fi arătat România 
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astăzi dacă data de 23 august 1944 nu ar fi adus nimic special, iar dictatura Antonescu 
ar fi luat sfârșit. Probabil multă lume pune această ipoteză pe seama câștigării 
războiului mondial  pentru Germania. Sau cum ar fi arătat lumea daca întâlnirea de la 
Yalta nu ar fi avut loc, iar Churcill și Roosevelt nu ar fi căzut de acord cu Stalin în cele 
din urmă la această „macabră” înțelegere de împărțire a Europei? O numesc macabră 
pentru că a condamnat soarta statelor aflate în sfera blocului sovietic la autarhie, la 
regres precum și tergiversare pe toate planurile, soartă care a căzut și mai mult pe 
statele din răsăritul Europei. Oare am mai fi avut comunism dacă debarcarea Aliaților ar 
fi avut loc mai devreme și anume în 1942 după cum era planificat inițial? Sau dacă 
atentatul din 20 iulie 1944 ar fi avut un alt deznodămănt, iar colonelul Stauffenberg ar fi 
rămas în istorie ca fiind omul care a terminat războiul? Ar mai fi înaintat Armata Roșie 
spre apusul Europei? Ar mai fi fost România stat comunist? 

 
Închei astfel într-o manieră mai interogativă decât una afirmativ-enunțiativă, dorind 

să evidențiez pe de o parte întrebările care se lasă în urma studierii fenomenului 
comunist precum și cel revoluționar din anul 1989. Aceste întrebări se refrâng asupra 
modului în care comuniștii au decretat România ca fiind stat comunist în anul 1947 
precum și a modului în care neo-comuniștii s-au convertit și reconvertit brusc după anul 
1989, fiind astăzi revoluționari sau având poziții influente în aparatele de stat. Singurul 
lucru pe care îl putem face în lipsa unor decizii concrete, este cel de a neuita si de a 
cultiva mai departe acea „Etică a neuitării” de care pomenea în colecția de eseuri 
publicate în acest volum de către Vladimir Tismăneanu, disidenta Monica Lovinescu. 
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Postfață... 
 
Am ezitat mult înainte de a scrie acest eseu. Ideea o aveam de mai multă vreme, 

în special după ce am început să devin interesat de comunism și amprentele lăsate de 
acesta în aproape cele cinci decenii de hegemonie în România. Ca surse bibliografice, 
am folosit mai multe informații precum și unele referințe în domeniu, iar printre cele mai 
importante se numără „Stalinism pentru Eternitate”, „Fantoma lui Gheorghiu Dej”, 
„Raportul Prezidențial pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România”, precum și alte 
informații din blogul sau intervențiile profesorului Vladimir Tismăneanu.  

Dorința care a stat la elaborarea acestui eseu a fost de natură strict personală. Am 
vrut să creez în acest sens o „mini-istorie” care să stea la baza cercetărilor ulterioare, 
precum și a unei documentări suplimentare. De asemenea, recomand acest eseu 
studenților și nu numai, celor care vor să înțeleagă natura latențelor de orice fel care 
stau în calea României către deschiderea și emanciparea totală față de Europa, 
respectiv Occident. Vreau să subliniez faptul că lucrarea mea se vrea a fi un 
„catalizator” pentru persoanele care nu dețin informații prea bogate în această privință, 
dorind astfel să creez doar o atitudine de interes și cunoaștere în legătură cu acest 
fenomen politic. Sunt personaje de o importanță mare despre care nu am reușit să 
amintesc de-a lungul acestei lucrări, din motive ce țin de timp și de nepricepere 
(reamintesc, domeniul de studiii pe care îl urmez nu include istoria sau științele sociale 
în general), însă sper ca am reușit să fac un tablou general al celor care s-au făcut 
vinovați de politica servilă și anti-națională pe alocuri.    

În final, vreau să mai menționez faptul ca multe dintre informațiile scrise aici, așa 
cum am spus mai sus, se bazează pe lucrările d-lui Vladimir Tismăneanu. Eseul de față 
poate fi  catalogat ca un „tribut” adus cercetărilor dumnealui în privința comunismului 
românesc, precum și o încercare pertinentă de comparație între valorile liberalismului 
respectiv non-valorile comunismului. 

 
 
 
 
 
 

Andrei Niță, 23 septembrie 2011 
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Note 
 
1
 Serviciul sovietic de spionaj 

2
  Administrația Generală a Lagărelor de muncă 

3
 Leon Trotky a fost principalul inamic politic al lui Stalin. El a format o doctrină socialistă diferită de 

cea a lui Stalin 
4
 V. Tismăneanu, Stalinism pentru eternitate, pag. 296, Ed. Polirom, Iași, 2005 

5
 Ibid, pag. 109 

6  
V. Tismăneanu, Stalinism pentru eternitate, paginile 167, Ed.Polirom, Iasi,2005; de asemenea, 

reacția lui Gheorghe Gheorghiu-Dej privind memoriul lui Vasile Luca a fost pusă la dispoziție parțial lui 
Vladimir Tismăneanu (aceste documente fiind în continuare secretizate). Informația privind acest aspect, 
o găsiți pe website-ul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoriei Exilului Românesc, 
mai precis la adresa http://iiccmer.ro/ro/biografiile_nomenklaturii/#Vasile Luca 

7 
V. Tismăneanu, Fantoma lui Gheorghiu-Dej, pag. 145, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2008 

8
 Ibid, pagina 148 

9
 Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoriei Exilului Românesc, 

http://iiccmer.ro/ro/biografiile_nomenklaturii/#Liuba Chişinevschi 
10

 Comisia prezidenţială pentru analiza dictaturii comuniste din România, 
http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf 

11 
Grigore Preoteasa ar fi fost oarecum favorit în condiții normale să-l succeadă pe Gh. Dej la 

conducerea PMR; a murit însa într-un accident de avion în care au fost implicați deasemenea Alexandru 
Moghioroș, Niculae Ceaușescu  și Leonte Răutu (aeroportul Vnukovo, 1957). Fiica sa a fost căsătorită cu 
Adrian Nastase, premierul Romaniei Democratice în perioada 2000-2004, divorțând ulterior de acesta. 

12
 V Tismăneanu, Stalinism pentru eternitate, pag 232, Ed.Polirom, Iasi,2005 

13
 Razboiul de șase zile dintre Israel si Alianța statelor arabe: Egipt, Iordania și Siria. Ca rezultat, 

Israelul a căpătat controlul total al Fâșiei Gaza dar și a altor zone din Orientul Apropiat (5-10 iunie 1967). 
14

 V Tismaneanu, Stalinism pentru eternitate, pag 237, Ed.Polirom, Iași,2005 
15 

Ibid, pag. 242 
16  

V Tismaneanu, Stalinism pentru eternitate, pag 248, Ed. Polirom, Iași, 2005 
17 

Ibid (Scrisoarea adresată Elenei Ceaușescu din partea Comitetului Executiv al P.C.R. cu ocazia 
zilei sale de naștere, ianuarie 1986) 
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