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MOTIVAŢIILE PARTICIPĂRII LA REZISTENŢA ARMATĂ
ANTICOMUNISTĂ
Silviu Caius Bejinaru*
* Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca; silviu_bejinaru@yahoo.com
Abstract. Following the settlement of the communist regime, deprived of the possibility of a
legal opposition, those who did not accept the communist domination in Romania, appealed
to subversive activities. The spontaneity resistance was due to the fact that the public opinion
in Romania was always anticommunist. A decisive role in the launch of the anticommunist
movement was the preponderance of the peasantry. In the recent Romanian history, the
peasantry, enrolled in the army had twice the occasion to face the communist reality: in
1919, in Hungary, when Béla Kun’s regime was liquidated and during the Second World
War, on the East Front, where the consequences of the collectivization and churches’
profanation could be seen.
Beyond the aspects related to the anticommunist creed of the peasantry or the historical
tradition of the outlawry from some Romanian mountain regions, the real causes that
launched the anticommunist resistance in the mountains were represented by the measures
taken by the new political regime, that directly affected the peasants and also some other
social categories. The abuse of the Soviet troops, the disarmament of the Romanian Army
and the decrease of its manpower, the removal of the administrative system by the
individuals hostile to the Communist Party, the arrest of some political leaders considered
guilty of the country’s disaster or labelled as reactionary, the confinement of the religious
freedom, the deportation of the German ethnics to the Soviet Union and of the Serbians to
the Bărăgan, the agriculture collectivization, the systematic spoliation of country’s fortune
and the population’s starvation were also the reasons that triggered the spontaneous reaction
of defence and fight against the country’s communization. Those who opposed such
measures would be watched by the Security and finally arrested and their families were
persecuted. Among them the anticommunist resistance nucleus were formed in the Romanian
mountains.
Keywords: political opposition, communist regime, mountain, collectivization, persecution.

După răsturnarea de la conducerea țării a regimului antonescian, cursul
dezvoltării țării s-a îndepărtat brusc de valorile Europei Occidentale, orientându-se
către Răsărit. Impusă din exterior, această deviație severă de evoluție, cu un efect
profund distructiv asupra structurilor românești tradiționale, foarte bine socializate la
nivel de masă, a produs serioase nemulțumiri în rândul populației. Drept urmare,
interacțiunea dintre comunism și societatea românească avea să fie marcată din start
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de un clivaj evident, orientat spre cristalizarea unei atmosfere conflictuale reale1.
Trebuie precizat însă, că nu întregul popor român s-a opus instaurării şi consolidării
comunismului. Unii au beneficiat din plin de tutela sovietică, preferând să colaboreze cu noul regim, fie datorită unor avantaje materiale, fie datorită șantajului la care
au fost supuși. La început au fost puţini, apoi din ce în ce mai mulţi, delaţiunea
devenind o practică tot mai des întâlnită în cadrul societăţii româneşti. Alţii au rămas
în expectativă, paralizaţi de frică sau așteptând vremuri mai bune. Cu toate acestea,
au existat bărbaţi şi femei cu demnitate, care s-au opus comunismului, riscând arestarea, torturile din timpul anchetelor şi regimul dur de exterminare din penitenciare
şi lagărele de muncă forţată2.
Fenomenul rezistenţei armate anticomuniste este considerat de Florian Banu
ca o “reacţie perfect legitimă a unui popor oprimat”, argumentându-şi afirmaţia pe
baza dreptului la revoltă, pe care îl are poporul în momentul când puterea politică
este deturnată de la scopurile sale fundamentale3. Fuga din fața autorității, echivalentă cu un act de nerecunoaștere, a fost încurajată în plan individual de o anumită
percepție asupra regimului comunist, considerat a fi lipsit de fiabilitate și, deci,
efemer. Credința că în România comunismul nu poate avea o existență mai mare de
câțiva ani a stimulat în mod evident decizia părăsirii domiciliului în favoarea
refugiului montan, unde trebuia așteptată și eventual pregătită, eliberarea societății
românești printr-o intervenție militară occidentală4. Luând forma unui război de
gherilă, mișcarea de rezistență armată anticomunistă a acordat o pondere deosebită
hărțuirii inamicului (reprezentat de trupele de Miliție și Securitate), urmărind epuizarea treptată, morală și materială, a forțelor adverse. În cadrul unui astfel de
conflict, deși nu se ridică la nivelul de organizare și instruire al trupelor regulate,
poporul înarmat dispune de resurse morale nebănuite și poate desfășura acțiuni de
luptă de intensitate redusă, dar de durată lungă, risipind încetul cu încetul resursele
umane și materiale ale inamicului. În viziunea francezului Jean-Louis Brau, războiul
de gherilă este prin excelență, o luptă armată autodefensivă și eliberatoare, finalitatea ei neputând fi alta decât participarea poporului la putere5. Din păcate, acest
ultim aspect nu a fost valabil în cazul mișcării de rezistență anticomunistă, care la
doar câțiva ani de la declanșare a fost destructurată.
Spontaneitatea mișcării de rezistenţă anticomunistă s-a datorat faptului că
opinia publică din România avea, în general, o atitudine anticomunistă. Un rol determinant în declanşarea mişcării de rezistență împotriva regimului totalitar l-a constituit
preponderenţa elementului ţărănesc, dar şi faptul că majoritatea muncitorilor şi a
intelectualilor proveneau, la prima sau la a doua generaţie, tot din mediul rural, ceea
ce ilustra spiritul tradiţionalist şi conservator al poporului român. În istoria recentă a
României, ţărănimea, înrolată în armată, a avut de două ori ocazia să se confrunte cu
1
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Soare, 1988, p. 216-221.
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realitatea comunistă: prima dată, în 1917, cu prilejul revoluţiei bolşevice, în Moldova,
când au fost dezarmate unităţile ruseşti, iar a doua oară, în 1919, în Ungaria, când a
fost lichidat regimul lui Béla Kun. Pe lângă acestea, experienţa trăită în cel de-al
doilea război mondial pe Frontul de Est, unde au putut fi observate pe viu consecinţele colectivizării şi pângărirea bisericilor, a fost decisivă6. Repulsia faţă de regimul
comunist este ilustrată şi de mărturiile orale ale unora, care au trăit acele timpuri.
Astfel, Ion Bica din Teregova ne povesteşte că “fiind în Rusia din 1943, am avut
ocazia de am stat de vorbă cu oamenii, unde eram cantonaţi; ei spuneau că au trăit
într-o mare frică de regimul comunist şi de copiii lor care la şcoală erau montaţi săşi spună părinţii dacă se roagă la Dumnezeu şi se închină la icoane sau dacă au
cărţi de rugăciune. Părinţii se rugau noaptea în şoaptă şi sub pătură, cu mare grijă,
ca să nu-i audă copiii şi să nu-i divulge la învăţătorii lor”. Dintr-o altă mărturie, cea
a lui Petru Duicu (Domaşnea), aflăm că “fratele mai mare, care a fost în Rusia ne
povestea că a văzut situaţia în care i-a adus comunismul pe ruşi. A văzut sărăcia, a
văzut foametea din casele lor”7. Nu trebuie ignorate nici sentimentele antirusești
existente în societatea românească încă de la mijlocul secolului al XVIII-lea. Acumulările se făcuseră treptat, fiind alimentate de politica de forță a Moscovei, soldată
în 1940 cu rapturi teritoriale pe seama României. De aceea, intrarea Armatei Roșii
pe teritoriul național a determinat organizarea unor nuclee înarmate de rezistență în
Bucovina, încă de la începutul anului 1944, ele urmând să treacă la lupta de partizani
în momentul în care erau depășite de înaintarea trupelor sovietice8.
Ca zonă de acțiune, grupurile de partizani s-au manifestat cu predilecție în
spațiul submontan și montan, care fiind acoperit de vegetație forestieră, era mai greu
accesibil Securității și Miliției. În plus, datorită caracterului difuz al localităților,
muntele oferea condiții mai sigure de aprovizionare și, implicit, de supraviețuire9.
Totodată, în unele zone muntoase exista o îndelungată tradiție a lotriei (haiduciei),
ca formă de protest și împotrivire în fața oprimării. În zona Banatului, spre exemplu,
haiducia s-a transformat într-o mişcare de masă în a doua jumătate a secolului al
XVII-lea, încadrându-se într-un context balcanic antiotoman. Astfel, de la stadiul
haiducilor, care acţionau independent, s-a ajuns la cel al cetelor, al căror căpitan se
numea harambaşă. Centrele predilecte ale haiducilor bănăţeni au fost zonele din
jurul Caransebeşului, Lipovei sau Lugojului. Fenomenul continuă şi pe tot parcursul
secolului al XVIII-lea, în timpul dominaţiei habsburgice. Grupaţi în cete, lotrii
devastau magaziile camerale, oficiile districtuale, manufacturile miniere şi de prelucrare a metalelor, jefuiau transporturile militare, atacau pe funcţionari şi chiar unităţile
militare habsburgice. Deşi au fost aplicate cele mai cumplite pedepse celor prinşi,
ele nu au reuşit să distrugă această mişcare de rezistenţă întrucât populaţia românească îi sprijinea prin toate mijloacele. Din rândurile lor s-au ridicat figuri de
conducători deosebit de capabili, cântaţi în baladele populare ca nişte eroi legendari,
6
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care au luptat nu numai în timp de pace, ci şi în vremea răscoalelor, revoluţiilor şi
războaielor pentru dreptate socială şi independenţă naţională. Unii dintre haiduci
proveneau din satele din zonă, părăsindu-şi familiile şi luând drumul codrilor. Alţii
proveneau dintre dezertorii din armată, ori dintre evadaţii din închisori şi ocne10.
Dincolo de aceste aspecte legate de crezul anticomunist al ţărănimii sau de
tradiţia istorică privind haiducia din satele de munte, cauzele reale care au declanşat
rezistenţa anticomunistă au fost măsurile luate de noul regim politic, care îi afectau
în mod direct pe ţărani. După 23 august 1944, situaţia materială a satelor s-a înrăutăţit
tot mai mult. Principalul motiv a fost criza economică de la sfârşitul războiului,
acutizată de jafurile comise de soldaţii sovietici asupra gospodăriilor rurale, la care
se adăugau măsurile dure impuse de regimul comunist şi recoltele slabe cauzate de
secetă. Ascensiunea comuniştilor la putere a creat un context socio-politic tensionat,
amplificat din raţiuni ideologice, potrivit cărora socialismul nu se poate construi
paşnic ci prin lupta de clasă11.
Dacă la începutul anului 1944, Partidul Comunist din România era o mică
grupare politică, plină de facţiuni, cu o susţinere redusă din partea cetăţenilor, cu o
conducere răspândită în 3 centre principale şi constrânsă să ţină seama de orientările
politice hotărâte la Moscova, în toamna aceluiaşi an (după înlăturarea regimului
antonescian și trecerea României în tabăra Aliaților), partidul devenise influent pe
scena politică românească, fiind propulsat în prim-planul evenimentelor de către
puterea de ocupaţie sovietică12. Spre exemplu, la ieşirea din ilegalitate, situaţia
P.C.d.R.-ului în Timișoara era foarte precară, având un număr de doar 37 de membri
(din care 25 erau muncitori şi 12 intelectuali, iar din punct de vedere al naţionalităţii:
12 români, 10 maghiari, 9 evrei, 3 germani, 2 sârbi şi 1 rus). Până la începutul lunii
februarie 1945 însă, numărul membrilor de partid crescuse de aproape zece ori: la
353 de membri13. Urmărindu-se creșterea permanentă a numărului membrilor de
partid, calitatea acestora a contat mai puțin. Au fost acceptați toți cei care au venit,
indiferent de trecutul lor, inclusiv mulți legionari. Aceștia erau cei mai șantajabili,
întrucât puteau fi lesne tratați drept fasciști și trimiși în închisori dacă refuzau să
coopereze. Rândurile partidului au fost completate în special de minoritari etnici
(maghiari, evrei etc.). Astfel, evreii erau bine reprezentați în Moldova, maghiarii în
Transilvania, iar rușii și lipovenii în Delta Dunării. Dar aflat în expansiune cantitativă, Partidul Comunist plătea tribut propriilor greșeli. Între acestea, înscrierea în
partid a numeroși minoritari i-a îndepărtat pe români, care erau atrași de lozincile
opoziției. Conștienți de slăbiciunile propriului partid, comuniștii au urmărit întărirea
lui prin absorbția altor formațiuni de stânga, în special a Partidului Social Democrat14.

10
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Potrivit prevederilor Convenţiei de armistiţiu din 12 septembrie 1944,
România trebuia să asigure libera trecere a trupelor sovietice, ce înaintau spre vest.
Totodată, ea avea să plătească în natură, despăgubiri de război însumând 300 de
milioane de dolari într-o perioadă de 6 ani şi să returneze bunurile luate de la Aliaţi.
Articolele 13 şi 14 ale Convenției stipulau arestarea criminalilor de război şi desfiinţarea organizaţiilor de tip fascist. Clauzele teritoriale recunoşteau anexarea Basarabiei
şi a nordului Bucovinei de către Uniunea Sovietică şi anulau Dictatul de la Viena,
care dăduse Ungariei nord-vestul Transilvaniei. Articolul 18 stabilea o Comisie
Aliată de Control, aflată sub conducerea Înaltului Comandament Sovietic. Prin
urmare, Stalin avea două instrumente de urmărire a obiectivelor sale în România: un
partid comunist, care era acum o parte recunoscută în structura politică a ţării şi un
acord cu Aliaţii, care dădea Armatei Roşii toată libertatea de care avea nevoie15. În
aceste condiții, după 23 august 1944, sub directa îndrumare a P.C.d.R., s-au
constituit formaţii de luptă patriotică ce acţionau în beneficiul acestui partid. Deşi la
început, acţionau sub pretextul necesităţii lichidării rămăşiţelor fasciste din ţară,
foarte curând însă, acestea şi-au îndreptat atenţia asupra Guvernului (în care erau
reprezentați și comuniștii) şi a partidelor istorice. La începutul lunii martie 1945
formaţiunile de luptă patriotică numărau peste 70.000 de membri şi aveau rolul de a
împrăştia manifestaţiile adversarilor politici. Dintre acţiunile în care s-au remarcat
putem enumera: arestări de persoane pentru deţinerea de arme şi explozibili,
confiscarea unor clădiri de la etnicii germani, arestări de persoane care au activat în
respectivul grup etnic, rechiziţii de bunuri materiale (maşini, motociclete etc.) de la
cetățeni etichetați drept reacţionari, percheziţii de domicilii sau de magazine. Prin
urmare, acțiunile formațiilor de luptă patriotică au generat o atmosferă de suspiciune
şi incertitudine, încurajând delaţiunea16. Pe de altă parte, abuzurile armatei sovietice
comise în multe din localitățile țării nu au fost sancționate de autorități, ceea ce a
stârnit nemulțumirea populației. Astfel, în judeţul Severin, trupele sovietice au spart
în noaptea de 16 spre 17 septembrie 1944, casa de bani a Ocolului Silvic Coşava, de
unde au luat suma de 720.000 lei. Tot din aceeaşi comună, ostaşii sovietici au ridicat
cu forţa de la diferiţi locuitori: vite, porci, cai, căruţe, hamuri, alimente, băuturi şi
alte obiecte casnice. În același timp, dezorganizarea de către ocupanți a economiei
românești avea drept scop provocarea de agitații sociale, care urmau a fi exploatate
de Partidul Comunist și aliații săi din Frontul Național Democrat, pentru a revendica
acapararea deplinei puteri politice în stat. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv au fost
organizate o serie de manifestații de către sindicatele controlate de comuniști, ce
solicitau numirea unui guvern F.N.D.17.
După fraudarea alegerilor parlamentare din toamna anului 1946, comuniștii
au dispus de mijloace suplimentare care să le permită intensificarea politicii de
șubrezire a forțelor opoziției. Ca urmare, la începutul anului 1947, Ministerul
Afacerilor Interne a emis o serie de ordine care limitau tot mai drastic unele drepturi
15
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cetățenești și favorizau privarea de libertate a multora dintre locuitorii României.
Spre exemplu, prin Ordinul secret nr. 46300 din 10 ianuarie 1947 erau instituite
certificate de călătorie pe aproape toate căile ferate din țară și controlul călătorilor în
gări și trenuri18. După incidentul de la Tămădău și arestarea principalilor lideri P.N.Ț.
s-a declanșat un întreg val de arestări, ce i-a vizat, în general, pe toți oponenții
politici ai comuniștilor. De aceea, constituirea grupurilor armate de partizani a fost
determinată în ultimă instanță de represaliile dispuse de autoritățile comuniste. Cu
toate nemulțumirile de ordin politic sau economic, este greu de estimat dacă grupurile de rezistență anticomunistă ar fi existat în lipsa provocărilor de care au făcut uz
Securitatea și Miliția și care au culminat cu tentativele de arest. Plecarea pe munte
nu s-a realizat în temeiul unui plan prestabilit, ci a fost mai degrabă o reacție
instinctuală, un gest disperat săvârșit în momentul confruntării cu orizontul mașinii
negre și cu acela al tot mai sinistrului gulag comunist, in extenso19. De pildă, Martin
Copăceanu, fost adjunct al primarului legionar Petru Măranu, s-a hotărât să părăsească vatra satului Teregova după ce aflase de arestarea colaboratorului său şi după
ce fusese înştiinţat că cei de la partid l-au căutat acasă (vara anului 1947); el a fost
primul fugar din Teregova. În unele cazuri, o simplă critică la adresa noii puteri
comuniste putea schimba destinul unui om şi-l putea costa chiar libertatea. Gheorghe
Ivănici (Teregova) va fi luat în evidenţa autorităţilor comuniste locale ca fiind unul
din duşmanii regimului pentru că “într-o duminecă, la porunci, a venit unul şi i-a
spus că - noi comuniştii am scos Ardealul de la nemţi şi unguri. Eu am reacţionat,
întrebându-l dacă ştie câţi soldaţi români au căzut de la Timişoara până la Praga”
(mărturia lui Ivănici Gheorghe). Amintim şi cazul lui Ion Caraibot (Luncaviţa),
“care fiind secretarul UTM-ului din raionul Orşova, la o şedinţă a spus tinerilor să
fie deştepţi ca nemţii, nu proşti ca ruşii. Venind acasă, mulţi au spus că va fi arestat.
El atunci pleacă în munţi; avea 21-22 de ani”, conform mărturiei lui Ianăş Ciortan20.
Colonelul Ion Uţă, fost prefect al judeţului Severin în timpul regimului Antonescu,
fost comandant al Regimentului 95 Infanterie Lugoj, preşedinte al filialei Lugoj a
P.N.Ţ., “datorită faptului că nu a vrut să colaboreze cu comuniştii”, susține Nicolae
Ciurică, “a fost dat afară din cadrele armatei”. În 1946 “comuniştii au început să-l
urmărească, iar pentru a nu fi arestat el se retrage spre Cornereva (...). Aici dă
naştere la organizaţia de rezistenţă anticomunistă”21.
Unele minorități etnice s-au confruntat și ele cu numeroase privațiuni și
persecuții din partea autorităților. Astfel, printr-un ordin din 6 ianuarie 1945 al
Comisiei Aliate (Sovietice) de Control către preşedintele Consiliului de Miniştri
român se cerea mobilizarea pentru muncă în Uniunea Sovietică, a tuturor locuitorilor
germani apţi de muncă. Astfel, urmau să fie deportaţi bărbaţii între 17 şi 45 de ani,
precum şi femeile între 18 şi 30 de ani. Excepţie făceau femeile care aveau în
îngrijire copii mai mici de 1 an. La aflarea primelor veşti despre o ridicare iminentă
18
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a etnicilor germani, liderii acestora, Hans-Otto Roth şi Rudolf Brandsch, au încercat
să-l determine pe primul ministru Nicolae Rădescu să abandoneze această acţiune.
El le-a explicat însă că planul fusese primit de la Moscova şi că guvernul român nu
putea împiedica prin nici o hotărâre realizarea lui22. Bineînţeles, Partidul Comunist,
la ordinul Moscovei, a susţinut măsura, declanşând un furibund atac împotriva germanilor ca etnie, catalogându-i pe toţi drept hitlerişti. De altfel, chiar şi proiectul de
platformă al Frontului Naţional Democrat din 24 septembrie 1944 stipula “confiscarea tuturor bunurilor nemţeşti, arestarea hitleriştilor saşi şi şvabi şi confiscarea
averilor lor”, dar şi “naţionalizarea întreprinderilor nemţeşti şi ale complicilor
lor”23. În aceste condiţii, aşa cum arăta Doru Radosav, “comunitatea şvăbească a
fost obligată să-şi asume dincolo de propria închipuire, sentimentul culpabilităţii
generale a etniei din care a făcut parte, o sinecdocă a culpei, „totum pro parte”,
adică a responsabilizării întregului pentru vina unei părţi”24. Într-o situație dificilă
s-au aflat și sârbii din Banat în primii ani ai regimului comunist. Astfel, prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 200/1951 s-a hotărât ca unele categorii de locuitori
din zona de graniță cu Iugoslavia să fie strămutate. Pe o distanță de 25 km (din localitatea Beba Veche-județul Timiș, până la Gruia-județul Mehedinți) au fost deportați
în Bărăgan câțiva zeci de mii de locuitori de toate naționalitățile, din care cel puțin
2000 au fost sârbi. Cu cei ce au trăit în 203 localități din Banat au fost create 18 noi
localități în Bărăgan. După o călătorie de câteva zile în vagoane de marfă, deportații
erau așezați în mijlocul câmpului, unde erau înfipți țăruși care să marcheze câte o
parcelă pentru fiecare familie. Cu timpul, și-au construit bordeie și colibe, dar apă de
băut în aceste localități nu exista, fiind adusă fie de la mare distanță, fie se cumpăra.
Totuși, datorită noii situații internaționale, de la mijlocul anului 1955, s-a ivit
prilejul ca organele de stat să reexamineze oportunitatea acestei măsuri. Prin urmare,
procesul reîntoarcerii în locurile natale a fost încheiat la începutul anului 195625.
Proiectele de transformare socialistă a agriculturii, după modelul sovietic,
demarate de puterea comunistă, urmăreau prelevarea ţăranului de trecutul şi menirea
sa, fapt pentru care iniţiativele guvernamentale au fost receptate negativ la nivel
social. La momentul respectiv se încerca substituirea ţăranului autentic, ataşat lumii
satului, cu muncitorul agricol, un individ derutat politic, rupt de ceea ce preţuise cel
mai mult: propriul pământ. Acesta nu mai era liber să cultive pământul corespunzător
intereselor sale, ci trebuia să-l muncească în funcţie de planurile statului, muncile
agricole fiind programate pentru a se desfăşura la comandă, în cadrul unor campanii,
după grafice stabilite de organizaţiile locale ale partidului. Pământul, ca proprietate
particulară, reprezentase pentru ţăran sursa de existenţă: “eu, din sărăcia de pământ,
mănânc ceva” (mărturia lui Romulus Anculia din Teregova), chiar sensul profund al
vieţii sale: “omul trebuie să aibă o proprietate, cât poate să o lucreze cu familia ...,
să fie un ţăran înstărit, cu vite, cu toate uneltele necesare pentru gospodăria lui ...;
22
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ţăranul e bine să fie legat de pământ şi de o proprietate, că altfel nu are nicio
dragoste de muncă şi nici nu poate să mai spună că-şi apără glia strămoşească”,
afirmă același Romulus Anculia26. Membrii conducerii de partid, sub imboldul
sovieticilor, au lansat în mod oficial campania de colectivizare, în cadrul Plenarei
Comitetului Central al P.M.R. din 3-5 martie 1949. Cunoscând ostilitatea ţăranilor
faţă de această măsură, ei erau conştienţi că înfiinţarea gospodăriilor colective va fi
un proces de durată, motiv pentru care s-a încercat o realizare graduală, adoptânduse diverse strategii şi tactici de acţiune. În cel mai bun caz, regimul folosea aşa-zisa
muncă de lămurire, prin care activiştii încercau să convingă, teoretic, ţăranii de
avantajele cooperativizării sau practic, prin organizarea unor asocieri intermediare,
în cadrul cărora ţăranii puteau să experimenteze noul mod de muncă. Metodologia
înfiinţării Gospodăriilor Agricole Colective prevedea, într-o primă etapă, alcătuirea
unei statistici specifice, prin primăriile comunale, care să reflecte câţiva indici de
bază (resursele umane, potenţialul economic etc.). În funcţie de datele furnizate,
Comisia superioară raională decidea dacă localitatea este sau nu aptă pentru colectivizare. Mărturiile orale sugerează ideea că realizarea comasărilor agricole a depins,
în bună măsură, nu doar de gradul rodniciei solului, ci mai ales de voinţa şi curajul
autorităților locale, de atitudinea primarului. Astfel, Vlad Ilinca din Zerveşti susține
că “or încercat să facă colectiv, da’ am avut un primar bun şi o dus la analiză
pământ rău”27. Împotrivirea țărănimii la colectivizarea forțată a îmbrăcat forme
variate: de la refuzul de ieșire la seceră (spre exemplu, în județul Bihor), la arderea
actelor de stabilire și impunere a cotelor obligatorii, sau la atacarea unor posturi de
Miliție. Ciocnirile cu forțele de ordine s-au soldat cu morți și răniți în rândul cetățenilor. Astfel, revolta izbucnită în comuna Ciuperceni-Teleorman și extinsă și în alte
localități, în anul 1950, a dus la moartea a 9 persoane, rănirea altor 25 și arestarea a
285 de săteni. Alte revolte sunt semnalate în comuna Umbrești-Galați, GhimpațiGiurgiu, Soveja și Nereju din Vrancea, Independența-Călărași, Donești-Gorj etc. La
sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale din 23-30 aprilie 1962 a fost
declarat încheiat procesul de colectivizare a agriculturii, ocazie cu care s-a recunoscut oficial că au fost arestați peste 80.000 de țărani28.
Introducerea încă din 1945 a sistemului colectării de produse agricole
(cotele) a avut un dublu scop: achitarea despăgubirilor de război, în natură, către
URSS şi persecutarea oponenţilor regimului comunist, în primul rând a celor din
categoria ţărănimii înstărite (chiaburii). Statul stabilea pentru fiecare familie de
ţărani cantitatea de produse agricole, care urma a fi livrată la o anumită dată, în
funcţie de suprafaţa de pământ pe care aceasta o deţinea, dar în unele cazuri, în mod
discriminatoriu şi abuziv, reprezentanţii puterii impuneau cote şi impozite după
bunul plac. Ilie Smultea, referindu-se la situaţia familiei sale arată că: “pe familia lui
Smultea Traian, fiind mai situată în comuna Teregova, au început presiunile, în
primul rând sub forma cotelor. Noi dăm două feluri de cote, cotă şi supra-cotă,
26
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impozit şi supra-impozit”29. Prin HCM nr. 387/8 aprilie 1950 se impunea predarea
obligatorie a cotei de lână, iar prin HCM nr. 7/13 ianuarie 1951 apare obligativitatea
la predarea unor cote de lapte. Totodată, prin Decretul nr. 233/31 decembrie 1951,
fiecare gospodărie era obligată să predea o anumită cotă de carne și se dispunea
interzicerea vânzării păsărilor și a animalelor. De asemenea, mai precizăm doar că
prin Decretul 125/31 mai 1952 se procedează la reducerea cu 50% a impozitului pe
venituri la țărănimea cooperativizată, la cei întovărășiți cu 20%, dar se majorează
impozitele pe gospodăriile considerate chiaburești cu 50%30. Cei care nu reuşeau să-şi
achite obligaţiile în termenele stabilite erau pedepsiţi conform Decretului 183/1949,
care sancţiona aşa numitele infracţiuni economice şi astfel multor familii le-au fost
confiscate bunurile şi numeroşi ţărani au umplut celulele închisorilor31. Ca urmare,
în numele intereselor statului, multor țărani le-au fost confiscate o serie de bunuri
sau produse (cereale, brânză, piei de animale, carne de porc sau vițel), sub acuzația
că încercau să le comercializeze fără încuviințarea autorităților comuniste. Mai mult,
unii dintre liderii comuniști urmăreau aplicarea unor măsuri economice, care să restrângă comerțul liber în zonele rurale. O altă măsură care a afectat situația materială
a țărănimii a fost aplicarea Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 1053/1950, în urma
căreia aceasta era obligată să-și vândă produsele la prețuri stabilite de stat, foarte
scăzute comparativ cu alte mărfuri de primă necesitate. De exemplu, populația rurală
dezavua interdicția pusă comercianților particulari de a face negustorie cu fructe,
activitate care a fost transferată în exclusivitate unităților de stat (Uniunea Cooperativelor, Aprozarul). Printr-o astfel de politică, populația era practic supusă unui
proces de înrobire, înfometare și sărăcie sistematică32.
Un alt factor care i-a determinat pe mulţi români să organizeze sau să adere
la un grup de rezistenţă l-a reprezentat încrederea într-o intervenţie americană împotriva comunismului. Fenomenul rezistenţei anticomuniste a fost determinat de situaţia
internă, dar este intim legat şi de factorul extern. Dacă în imaginarul colectiv al
anilor '45-'56, venirea americanilor era principalul eveniment de care se legau
speranţele reuşitei unei revolte anticomuniste, ocaziile şi modalităţile concrete în
care s-ar fi produs această venire au variat, în funcţie de evenimentele care s-au
derulat la Washington, în Europa de Est, dar şi în restul lumii (de exemplu, în
Coreea). În acest cadru, se poate spune că momentul 1948 şi conflictul izbucnit între
URSS şi lagărul comunist, pe de o parte şi Iugoslavia titoistă pe de alta, a fost unul
din cele mai însemnate sub aspectul întreţinerii iluziei în intervenţia externă eliberatoare. În contextul anului 1948, ţinându-se cont şi de forţa recunoscută a armatei
iugoslave, se ajunsese la proorocirea unei invazii combinate americano-iugoslave. O
situaţie tensionată existase la graniţa comună româno-iugoslavă, încă din toamna lui
1944 şi prima jumătate a lui 1945, datorită pătrunderii pe teritoriul Banatului a unor
formaţiuni înarmate ale partizanilor iugoslavi, în scop de jaf, şi prin crearea unor
29
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grupări în rândul etnicilor sârbi (de exemplu, Partidul Dezrobitor), ce susţineau
alipirea acestei regiuni la Iugoslavia33. În plus, la 12 septembrie 1948, în Banat este
semnalată apariţia unei grupări numite Partizanii lui Tito, organizaţie care ar fi dat
foc unor căpiţe de grâu în apropierea pichetului Regimentului de Grăniceri. La 11
februarie 1949, în cadrul şedinţei de analiză a muncii depuse de la înfiinţarea Direcţiunii Generale a Securităţii Poporului, ministrul de Interne, Teohari Georgescu,
aprecia că: “problema Teregova (este vorba despre grupul de partizani condus de
Gheorghe Ionescu și Spiru Blănaru, ce a activat în zona Teregovei -n.n.) trebuie
legată cu problema externă”34. Există informaţii care demonstrează că la rezistenţa
anticomunistă din Banat au participat şi cetăţeni ce proveneau din statul sârb. Astfel,
Rada Şişcovici, un sârb monarhist, condamnat la moarte de autorităţile titoiste, s-a
refugiat în România, lucrând o vreme la Comisia Internaţională Dunăreană, ca
arhivist, după care s-a alăturat grupului de partizani anticomunişti condus de
comandorul Petru Domăşneanu. Arestat în cele din urmă lângă Iablaniţa, el a decedat într-una din închisorile româneşti. Este una din foarte puţinele atestări ale colaborării partizanilor români cu elemente ale fostei gherile monarhiste sârbeşti.
Paradoxal într-un fel, deşi fugit din Iugoslavia lui Tito, Şişcovici stătea la baza
planului creat de fidelii lui Spiru Blănaru şi Petru Domăşneanu de a fugi în aceeaşi
Iugoslavie titoistă, după ruptura acesteia cu URSS35. Rezistenţa armată avea un
potenţial remarcabil (mai ales în primii ani), care nu putea fi însă fructificat, decât în
directă legătură cu factorul extern. În acest fel trebuie interpretată dorinţa atât de des
şi de naiv interpretată în acei ani: Vin americanii! Era aşteptată aşadar, declanşarea
unui război între aliaţii occidentali şi URSS. Ostilităţile, odată declanşate, aveau să
cuprindă cu sau fără implicarea directă a Occidentului şi teritoriul României, prin
activarea rezistenţei armate şi producerea unei revolte masive36.
Pentru unii, deşi motive strict personale i-au determinat să se refugieze în
munţi, evoluţia evenimentelor din zonă îi va integra luptei de rezistenţă anticomunistă. Astfel, Petru Duicu (Domaşnea) va intra în grupul colonelului Ion Uţă în iunie
1948, cu o zi înainte de a fi luat recrut în armată. În cazul lui Romulus Mariţescu
(Teregova) motivul plecării a fost dorinţa de a răzbuna uciderea fratelui său. Întâmplător cei pe care îi avea în obiectiv erau şi colaboratori ai autorităţilor, chiar membrii de partid. Dumitru Işfănuţ (Domaşnea) a ajuns în contact cu partizanii după ce a
evadat din închisoarea de la Lugoj, unde ispăşea o condamnare de drept comun37.
În ciuda marii varietăți a motivațiilor ce au stat la baza declanșării mișcării
de rezistență armată anticomunistă și a devotamentului celor implicați, acțiunea a
eșuat. Inexistența unui nucleu de conducere la nivel central a permis Securității să
realizeze o concentrare a forțelor în vederea nimicirii fiecărui grup în parte. Obligați
de la început să adopte o atitudine defensivă, membrii rezistenței în fața acestor forțe
33
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dense și vigilente, nu puteau supraviețui decât fracționându-se în grupuri mici de 2-5
persoane. De asemenea, datorită condițiilor vitrege, a riscurilor, a diferențelor de
temperament, a suspiciunilor de trădare, nici relațiile din interiorul grupurilor nu
puteau fi scutite de neînțelegeri, care uneori au dus la destrămarea acestora sau chiar,
la răfuieli personale. Deși, mișcarea de rezistență s-a bucurat de sprijinul direct sau
indirect al populației locale, datorită presiunilor venite din partea autorităților,
sprijinul acesteia a scăzut treptat38.

38

Bejenaru, 2003, pp. 381-385

995

BIBLIOGRAFIE
Banu, 2006

Banu, F., 2006, Mişcarea de rezistenţă armată anticomunistă
din România - între negare şi hiperbolizare, în Rezistenţa anticomunistă: cercetare ştiinţifică şi valorificare muzeală, vol. I,
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 346 p.
Bejenaru, 2003 Bejenaru, L. M., 2003, Să lupți pentru a muri: mișcarea de
rezistență armată anticomunistă din România, o încercare de
analiză, în Mişcarea armată de rezistenţă anticomunistă din
România. 1944-1962, coordonator: Gheorghe Onişoru, Editura
Kullusys, București, 450 p.
Bica, 2000
Bica, G., 2000, Mărturii orale despre rezistenţa anticomunistă
din Munţii Banatului, în Banatica, 15, II, p. 259-275
Bica, 2001
Bica, G., 2001, Rezistenţa armată anticomunistă în zona
Teregova. Grupul „Blănaru-Ionescu”, în Anuarul de Istorie
Orală, II, p. 280-291
Bica, 2008
Bica, G., 2008, Persecuţii în lumea rurală a Banatului montan
(1945-1965), în Forme de represiune în regimurile comuniste,
coord. Cosmin Budeanca şi Florentin Olteanu, Editura Polirom,
Iaşi, 471 p.
Brişcă, 2004
Brişcă, A., 2004, Rezistenţa armată din Banat (1945-1849),
Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti,
376 p.
Ciuceanu et
Ciuceanu, R., Roske, O., Troncotă, C., 1998, Începuturile
alii, 1998
mișcării de rezistență în România, vol. I, Institutul Național
pentru Studiul Totalitarismului, București, 350 p.
Deletant, 2010 Deletant, D., 2010, România sub regimul comunist, traducere
de Delia Răzdolescu, ediţia a III-a, Fundaţia Academia Civică,
Bucureşti, 288 p.
Haţegan, 2006 Haţegan, I., 2006, Patrimoniu Bănăţean, vol. I, Editura
Banatul, Timişoara, 140 p.
JurjuJurju C., Budeancă C., 2002, ”Suferința nu se dă la frați...”.
Budeancă C,
Mărturia Lucreției Jurj despre rezistența anticomunistă din
2002
Apuseni (1948-1958), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 276 p.
MilinMilin, M., Stepanov, L., 2003, Sârbii din România în Golgota
Stepanov, 2003 Bărăganului, Uniunea Sârbilor din România, Timișoara, 352 p.
Mioc, 2007
Mioc, E., 2007, Comunismul în Banat (1944-1965). Dinamica
structurilor de putere în Timişoara şi zonele adiacente, 19441956, vol. I, Editura Excelsior Art, Timişoara, 256 p.
Moldovan,
Moldovan, S. B., 2003, Rezistenţa anticomunistă din România
2003
şi „defecţiunea” titoistă, în Mişcarea armată de rezistenţă anticomunistă din România. 1944-1962, coordonator: Gheorghe
Onişoru, Editura Kullusys, Bucureşti, 450 p.

996

Radosav, 1994
Rusnac, 2003a
Rusnac, 2003b
Rusnac, 2011
Soare, 1988
StănescuPredescu, 2008
Șandru, 2001

Radosav, D., 1994, Donbas. O istorie deportată, Ravensburg,
172 p.
Rusnac, M., 2003a, Aspecte ale vieţii politice din Banat în
perioda 1944-1948, în Tibiscum, XI, p. 393-409
Rusnac, M., 2003b, Deportarea germanilor în Uniunea
Sovietică (1945), cu referire la Banat, în Banatica, 16, II, p.
303-327
Rusnac, M., 2011, Studii privind mişcarea de rezistenţă
anticomunistă din Banat, Biblioteca Cercului de Studii Vestul,
Timişoara, 83 p.
Soare, C., 1988, Tipologia conflictelor armate contemporane,
Editura Militară, 1988, 264 p.
Stănescu, M., Predescu, T., 2008, Procesele reeducării (19521960). Statul și dreptul, instrumente de represiune ale dictaturii comuniste, ed. coord. Ilie Popa, Fundația Culturală
Memoria, București, 476 p.
Șandru, D., 2001, Arestările din România din prima jumătate a
anului 1947, în Arhivele Totalitarismului, 3-4, p. 47-58.

997

