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ÎNSEMNĂRI DIN MEMORIE 

 …… îmi dau seama că voi ajunge să evoc întreaga mea viață, 
dar numai în măsura în care faptele, întâmplările, oamenii 
au relevanță socială, adică pot furniza elemente și informații 
istoricilor, sociologilor, psihologilor. Nu voi face literatură, 
îmi voi reprima efuziunile sentimentale, voi ține sub control 
– atât cât se poate! – nostalgia... Nefiind literare, însemnările 
de față nu sunt nici „documentare”: nu recurg la cărți, 
reviste, documente, chiar dacă le am la îndemână. Mă bizui 
doar pe memoria mea. De aici și titlul nepretențios Însemnări 
din memorie care însă nu mă absolvă de răspundere. 
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Notă asupra ediției digitale 

Fișierul este construit prin agregarea copiilor electronice ale celor șase publicări din 

Însemnări….., în Revista Glasul Bucovinei.  Textul corespunde, atât cât am putut verifica, dactilogramei 

de care dispun prin amabilitatea doamnei Hrisanta Trebici-Marin. Titlurile de secțiune sunt preluate din 

revistă pentru a marca secvențialitatea aparițiilor în cele șase numere din 2010-2011 ( An. XVII, nr. 2 , 

2010; nr. 3 , 2010; nr. 4 , 2010; An. XVIII, nr. 1, 2011, 2 , 2011, 3, 2011). Subtitlurile aparțin autorului. 

Numai două subcapitole – ”Școala primară” și ”Liceul” – apar în publicațiile din Glasul Bucovinei  dar 

nu și în cuprinsul și în  dactilograma primite de la doamna Trebici-Marin. Sper ca ediția definitivă a 

Însemnărilor …să beneficieze de accesul la manuscris. 

 Cumularea textelor este destinată unora dintre cei care au interacționat direct cu 

Profesorul Trebici dar și studenților și cercetătorilor care continuă să îi folosească lucrările. 

Gruparea și difuzare variantei electronice este menită să suplinească lipsa unui necesar volum 

care să înglobeze Însemnările dar și să aducă bogăția ideilor lor în circuitul public.  

Includerea textului pe site-ul Bibliotecii Digitale a Școlii Sociologice de la 

București (SOCIOLBUC), de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială – 

Universitatea București, este justificată prin rolul important pe care Anton 

Golopenția l-a avut pentru Vladimir Trebici, prin locul firesc pe care Golopenția îl 

are în cadrul Însemnărilor din memorie.  

Pentru studenții și cercetătorii din domeniul sociologiei, Însemnările…. vor fi, 

nu mă îndoiesc, un document unic pentru a învăța, din experiența directă și 

reflexivitatea autorului, despre sociologia tranzițiilor de la interbelic la etapa 

postdecembristă, sociologia lagărului în fosta Uniune Sovietică, situația intelectualului 

de marcă și vocație în perioada comunistă și sociologia relațiilor sociale în toate aceste 

perioade. Volumul este o sociologie exemplară a propriului curs al vieții. 

Postarea grupată a celor șase texte ale Însemnărilor pe site-ul 

SOCIOLBUC o fac și pentru a marca faptul că la 28 februarie 2016 s-au 

împlinit 100 de ani de la nașterea Profesorului, Demografului și Omului 

Vladimir Trebici. Cu marea șansă de a îl fi cunoscut în toate aceste ipostaze, 

și, în plus, răspuns peste timp la darul neprețuit de a-l fi avut pe Vladimir 

Trebici ca mentor și prieten, dincolo de distanțele de generație și statut care ne 

separau. 

Este subliniat , prin aceasta publicare, și faptul că Facultatea 

de Sociologie și Asistență Socială a fost onorată prin a-l avea pe 

academicianul Vladimir Trebici, la începutul anilor ‘90, ca 

profesor invitat . O perioadă în care era recunoscut ca cel mai 

important demograf în viață al spațiului românesc, lucrând, însă, acolo 

unde era încadrat, ca simplu conferențiar. 

 

 

Profesor Dumitru Sandu                      8.05. 2016 
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MEMORII I 

Argument 

 

La începutul lunii noiembrie 1946 am revenit în țară după trei ani de prizonierat 

pe care i-am petrecut în URSS, în lagărul Nr. 148/5 de lângă orășelul Armavir 

(regiunea Krasnodar). Lipsisem din țară patru ani și 3 luni: am plecat pe frontul din 

răsărit, a doua oară, la 15 august 1942 („Sfânta Maria Mare”) și am fost eliberat de 

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, 8 noiembrie 1946. 

După o călătorie de câteva zile, după un stagiu de o zi la lagărul de repatriere 

din orașul Focșani, am ajuns la București, pe data de 11 sau 12 noiembrie 1946. De ce 

la București și nu într-o altă localitate?! Cernăuțiul meu natal fusese din nou ocupat de 

URSS (martie1944), despre părinții mei și despre cei trei frați nu aveam nici o știre. 

Mi-am adus aminte că înainte de începerea războiului am lucrat scurt timp la Institutul 

Central de Statistică, la Oficiul de Studii, condus de Anton Golopenția, unde aveam și 

câțiva prieteni. 

Am încercat să-mi regăsesc prietenii. Oficiul de studii nu mai era în clădirea 

roșie din Splaiul Unirii Nr. 28, – era situat lângă podul Șerban Vodă, astăzi ea nu mai 

există – ci în Str. Brezoianu Nr. 31, unde era și conducerea institutului (Dr. Sabin 

Manuilă). M-am îndreptat spre noul sediu, era după amiază, portarul m-a îndreptat spre 

biroul lui Anton Golopenția care rămăsese director al Oficiului de studii. M-a primit 

cu acea omenie pe care am cunoscut-o bine toți colaboratorii săi și după ce a luat unele 

măsuri pentru ajutorarea mea (casă, îmbrăcăminte etc.) m-a invitat să-i povestesc 

despre anii petrecuți pe front și în prizonierat. S-a arătat deosebit de interesat de viața 

din lagărul de prizonieri unde am „conviețuit” trei ani prizonieri aparținând diferitelor 

naționalități: români, germani, maghiari, cehi, slovaci, valoni, croați etc., într-un 

cuvânt, 10-12 naționalități. M-a îndemnat să-i relatez despre traiul nostru de toate 

zilele, despre viața culturală, raporturile dintre prizonieri și autorități, dintre diferitele 

naționalități. Discuția a continuat câteva ceasuri; la încheierea ei Anton Glopenția mi-

a dat sfatul: „Apucă-te și așterne pe hârtie tot ce mi-ai povestit mie”. Sociologul își 

dădea seama cât de utilă din punct de vedere științific era o asemenea experiență, 

relatată cât mai curând și mai veridic. Astăzi, după atâția ani, îmi dau seama că 
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sociologia, lipsită de posibilitatea unor experimente sociale, se apleacă cu cel mai mare 

interes asupra unor asemenea „laboratoare sociologice”, cum sunt un lagăr de 

prizonieri, o colonie de muncă, o închisoare, un grup social imigrat într-o țară oarecare 

sau comunități umane aflate în situații speciale. 

Viața în care reintrasem (1946) era departe de a-mi oferi condiții prielnice 

pentru a-mi scrie „memoriile”, gen pentru care de altfel nu aveam nici o înclinație 

(aveam 30 de ani!). Și apoi, lupta zilnică pentru supraviețuire – anii 1945 și 1946 au 

cunoscut o secetă catastrofală, nu aveam asigurată pâinea cea de toate zilele (nu este o 

metaforă), nu aveam haine, locuiam provizoriu într-o clădire a Institutului Central de 

Statistică, pe Calea Șerban Vodă Nr. 22-24 – nu mi-ar fi dat răgaz pentru o asemenea 

îndeletnicire. 

Treptat, s-a produs „reinserția” mea în viața socială a României anilor 1946, 

am rămas la Institutul Central de Statistică – tot la sfatul lui Anton Golopenția – mi-

am continuat viața profesională, cu unele realizări, până în ziua de astăzi. 

Promisiunea făcută lui Anton Golopenția în noiembrie 1946 nu a fost dusă la 

îndeplinire. Nici nu am încercat, considerând în acea vreme că scrierea de memorii 

este o întreprindere „oțioasă”. Din „laboratorul sociologic” care a fost lagărul de 

prizonieri, am intrat într-un alt „laborator” al cărui „experiment” a durat până în 

decembrie 1989. 

Anton Golopenția – sociolog, demograf și statistician, cărturar din stirpea cea 

mai aleasă – a trăit puțin (1909-1951). Arestat în ianuarie 1950, moare în închisoarea 

de la Jilava, în ziua de 9 septembrie 1951 („Sfânta Ana”). Am încercat să evoc 

personalitatea lui A. Glopenția în ultimii ani (când acest lucru a fost posibil, după 

reabilitarea sa postumă) și de fiecare dată conștiința mă mustra pentru neîndeplinirea 

promisiunii făcute de a evoca perioada din prizonieratul sovietic. De câteva luni, mă 

tot obsedează gândul de a așterne pe hârtie amintirile privind acei ani. Nu este de 

mirare: vârsta pe care am atins-o îmi dă sfatul să mă grăbesc – omul nu știe numărul 

zilelor sale, cum frumos spune psalmistul, și starea, încă bună, a memoriei mele. 

O împrejurare favorabilă – un adevărat dar de la Dumnezeu – a apărut între 

timp: Ion Marin și Hrisanta, fiica mea, m-au invitat cu multă dragoste, dar și cu 

insistență, să-mi petrec, împreună cu soția mea, o vacanță cu ei, în orașul Lugano 

(Massagno). Despre minunatul oraș care este Lugano voi scrie ceva mai târziu. 

Acceptând cu recunoștință această invitație, mi-am dat seama că este o șansă unică 

pentru a-mi scrie amintirile. Dacă totuși m-am hotărât să fac acest pas, mi-am spus că 
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ar fi bine să evoc și alte perioade din viața mea, nu numai războiul și prizonieratul. 

Într-adevăr, ca unul care sunt născut în Bucovina și până la vârsta de 23 ani, am trăit 

acolo – școala primară, liceul, universitatea, primii ani de activitate profesională – am 

cunoscut oameni și stări, ar fi de folos să fixez amintirile, unele privind anii 1920-

1940. Este o mărturie de care ar putea beneficia istoricii, etnologii, sociologii, 

psihologii cu atât mai mult cu cât în ultimii ani a crescut considerabil interesul pentru 

Bucovina, pentru „modelul bucovinean”, pentru Bucovina ca paradigmă și proiecție a 

Europei de mâine. 

De acest lucru mi-am dat seama mai ales când, invitat de organizația 

„Landsmannschaft der Buchenland deutschen”, am ținut la Ulm (15 mai 1991) o 

conferință despre toleranța bucovineană în viața de toate zilele (anii 1930-1948) și la 

Universitatea din Cernăuți. Am accentuat asupra relațiilor interetnice, a înțelegerii și 

respectului reciproc pentru valorile fiecărei etnii și, mai ales, asupra schimbului de 

valori culturale – se vorbește adesea despre sinteza spirituală bucovineană – fiind 

vorba, în ultima analiză, de un autentic „laborator sociologic”. 

Până la sfârșit, îmi dau seama că voi ajunge să evoc întreaga mea viață, dar 

numai în măsura în care faptele, întâmplările, oamenii au relevanță socială, adică pot 

furniza elemente și informații istoricilor, sociologilor, psihologilor. Nu voi face 

literatură, îmi voi reprima efuziunile sentimentale, voi ține sub control – atât cât se 

poate! – nostalgia... Nefiind literare, însemnările de față nu sunt nici „documentare”: 

nu recurg la cărți, reviste, documente, chiar dacă le am la îndemână. Mă bizui doar pe 

memoria mea. De aici și titlul nepretențios Însemnări din memorie care însă nu mă 

absolvă de răspundere. Că de cei care „băsnesc” memorialistica noastră nu a dus lipsă 

de la cronicari încoace.  

Dacă Însemnările... se vor dovedi utile eventualilor cititori, autorul lor 

reamintește că gândul cel bun a pornit de la Anton Glopenția căruia, și cu acest prilej, 

îi închin gândurile mele de adâncă recunoștință și admirație. 

Speranța mea este că memoria mă va sluji cu credință. Ce gând trufaș! Mă 

gândesc însă la un pericol care nu poate fi subestimat. Obișnuiți decenii de-a rândul cu 

„limba de lemn”, s-ar putea ca și Însemnările... de față, pe alocuri, să fie contaminate 

de ea („le mort saisit le vif”). Cât privește un alt pericol – asupra căruia avertizau 

stiliștii noștri Caracostea și Leca Morariu – îmi va fi prezent sfatul lor: „când îți apare 

metafora sucești-i gâtul”. Autorul se va strădui să evite cele două capcane. Va reuși 

oare? 
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Am început Însemnările... în ziua de 5 decembrie 1992, în ajunul Sfântului 

Nicolae, căruia îi implor ocrotirea, știind însă – din copilăria mea, ca și Ion Creangă – 

că el nu ezită să pedepsească pe copiii care nu sunt cuminți sau, mai rău, care mint... 

Massagno – Lugano (Elveția), via al Rocolo, Nr. 20. 

 

Un sat bucovinean de pe vremuri... 

 

M-am născut la 28 februarie 1916, la Horecea-Mănăstirii, cunoscută și sub 

denumirea de Ludii Horecea, o așezare rurală situată la 3-4 km de Cernăuți și declarată, 

mai târziu, suburbie a orașului. Tatăl meu, Atanasie (1881-1966) era funcționar la 

Fondul religionar ortodox-român (pe vremea Austriei denumirea era „Griechisch-

orientalischer Religionsfond”), iar mama, Ana (1888-1971), era casnică. Am fost 

ultimul copil din cei șase: Aurelian (1909-1978), Valerian (1911-1990), Cornelia 

(1913-1985), Viola (1914-1928) și Ilarion, geamăn cu Valerian, dar mort curând după 

naștere. 

Tatăl era originar din comuna Rarancea, situată la 12-14 km de Cernăuți; veche 

așezare românească – numele s-ar trage de la Rareș – dar complet ucrainizată. Bunicul 

după tată a fost Ilie Trebiș (acesta este numele corect al familiei noastre), iar bunica se 

numea Zamfira, născută Ungureanu. În monografia Bucovina, editată de 

Comandamentul nr. 13 al jandarmeriei austriece din Cernăuți (Lt. col. Georg von 

Catargi, principal colaborator locotenentul Eduard Fischer, mai târziu comandant, cu 

gradul de colonel, apoi general, personaj de care este legată în mare măsură istoria 

Bucovinei), întâlnim afirmația că ultima slujbă religioasă în limba română a fost 

oficiată în anul 1851. Cazul comunei Rarancea este similar cu al altor așezări 

românești, problemă studiată de istoricii Ion Nistor, Teodor Bălan, de preotul Dimitrie 

Țopa (Românismul între Prut și Nistru, 1927) și de alții. Bunica mea nu cunoștea decât 

limba ucraineană („olteană”, i se spunea pe atunci), dar avea conștiința că este 

româncă. Copiii ei au fost Atanasie, Nicolae (emigrat în Canada), Domnica, Măria și 

Sanda. O familie de țărani, cu o gospodărie modestă. Tatăl meu a fost singurul care a 

urmat școli mai înalte: Școala reală superioară greco-orientală din Cernăuți (denumirea 

austriacă: KUK griechis orientalische Oberrealschule), al doilea liceu din Cernăuți 

(înființat în 1862). Limba de predare era germana, dar sintagma „greco-orientală” nu 

înseamnă că era un liceu confesional, ci arată că liceul era subvenționat („sponsorizat”) 

de Fondul religionar greco-oriental. Elevii nu erau numai de religie ortodoxă (românii 
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și ucrainenii), ci și de religie romano-catolică (germanii, polonezii), de religie greco-

catolică („unită”) – puțini la număr, de religie mozaică (evreii). 

Fiecare liceu reproducea situația etnică și confesională a Bucovinei de la 

sfârșitul stăpânirii austriece. După bacalaureat tatăl meu a urmat doi ani o secție 

specială de contabilitate publică, de la Universitatea din Cernăuți, apoi a fost angajat 

la Fondul religionar greco-oriental, unde a lucrat până la pensionare în 1940. 

Să mai amintesc că tatăl meu, deși crescut într-o familie în care limba 

ucraineană era limba de conversație, el a avut conștiința originii sale românești ca elev 

și student, mai apoi ca funcționar. 

Mama, Ana, era din comuna Mahala, satul Buda, din familia Nica. Această 

așezare românească, aparținând Mănăstirii Putna a fost – a rămas până astăzi –integral 

românească. Din rândul țăranilor din Mahala au ieșit numeroși intelectuali români. 

Aici s-au născut dr. Ion Nandriș (1890-1967), fratele său, profesorul Grigore Nadriș 

(1895-1968), reputat slavist, romanistul Octavian Nandriș (1914-1987), fost profesor 

la Universitatea din Strasbourg, Anița Nandriș-Cudla (1904-1986), soră cu cei doi 

Nandriș și care ne-a dat acest cutremurător document 20 de ani în Siberia. Destin 

bucovinean (Editura Humanitas, București, 1991), doctorul Octavian Lupu-Strejac și 

încă mulți alții. 

Mama mea era româncă, mai târziu a învățat limba ucraineană, pentru a se 

putea înțelege cu soacră-sa, cu celelalte rude din partea tatălui. Având doar școala 

primară, cunoștea pe dinafară Amintirile și Poveștile lui Ion Creangă. A rămas țărancă, 

gospodină, mamă a șase copii. 

Părinții mei, în urma unor economii severe, au reușit să cumpere la Horecea-

Mănăstirii două case frumoase, cu o livadă de vreo trei fălci, de la notarul public dr. 

Florea Lupu, personaj bine cunoscut bucovinenilor prin activitatea sa politică până în 

1918: a fost partizanul lui Aurel cavaler de Onciul, cu care era și cumnat. Aceste case 

erau așezate la drumul cel mare care ducea spre podul de pe Prut, de unde continua la 

Mahala. De aici se bifurca: Mahala, Boian, Noua-Suliță, unde era hotarul (până în 

1918) dintre Austria și Rusia; cealaltă ramură ducea la Rarancea, Toporăuți, ajungând 

de asemenea la granița cu Rusia (drumul continua spre Hotin). 

În fața caselor, la aproximativ 200 de metri, începea pădurea. Chiar la intrarea 

în pădure se înălța maiestuos biserica fostei mănăstiri Horecea. S-a scris mult despre 

Mănăstirea Horecea – ca și despre satul cu același nume – de către istoricul austriac 

Franz Adolf Wickenhausen, de istoricul bisericii ortodoxe din Bucovina, pr. prof. 
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Simion Reli (1882-1947), care mi-a fost și mie catehet și diriginte la liceu, de mulți 

alții. Mănăstirea s-a desființat încă pe la 1783 – episodul este legat de o hotărâre a 

împăratului Iosif al II-lea, de „comasare” a averilor mănăstirilor și formarea Fondului 

religionar greco-oriental, stipulându-se totodată reducerea numărului de mănăstiri și 

de schituri. Amănunte se pot afla, printre altele, în lucrarea profesorului Ion Nistor 

(1876-1962) Istoria Bucovinei (Editura Humanitas, 1991), tipărită după manuscrisul 

autorului. 

Pe vremea copilăriei mele, biserica [fusese] reconstruită după distrugerile din 

primul război mondial – linia rusească era pe la Boian și Rarancea, cea austriacă, pe 

malul drept al Prutului, cuprindea satul Horecea (inclusiv biserica), în fața orașului 

Cernăuți. Or, în anii 1914-1917, Bucovina (inclusiv orașul Cernăuți) a fost ocupată în 

trei rânduri de către armatele țariste. 

Biserica se bucura de o anumită notorietate. Mai întâi, avea două altare: cel din 

biserica propriu-zisă avea hramul Nașterii Fecioarei Maria („Sfânta Maria cea mică”), 

la 8 septembrie; în partea de sus, altarul avea hramul Sf. Gheorghe (23 aprilie). Așa se 

explică faptul că satul nostru Horecea sărbătorea două hramuri – sărbătoare foarte 

importantă în Bucovina – spre marea bucurie a copiilor. Fiindcă trebuie spus, pe 

vremea aceea hramul ținea trei zile, cu joc și petrecere, la care participau ca invitați 

sătenii din comunele megieșe. (Cum amintește Anița Nandriș-Cudla, mahalenii 

„hramuiau” la Rarancea sau Boian, la prieteni și la rude). Când era hramul la Sf. 

Gheorghe venea multă lume, uneori mitropolitul Bucovinei, se făcea târg, uneori baluri 

(dacă 23 aprilie nu cădea în perioada Postului Mare). 

Notorietatea bisericii venea și de pe urma unei întâmplări istorice. În anul 1823 

împăratul Rusiei, Alexandru I, urma să se întâlnească la Cernăuți cu împăratul Franz 

I, al Austriei, împreună cu miniștrii respectivi de externe. Metternich a pretextat o 

boală și a rămas la Lemberg. Împărații s-au întâlnit totuși la Cernăuți. În acele zile țarul 

rus a făcut o vizită incognito la biserica Horecea, ar fi fost atacat de câini, s-a apărat 

cu un băț rupt din pădure, a intrat apoi în biserică, iar preotul, prefăcându-se că nu știa 

că a venit țarul, a oficiat un Te-Deum în cinstea acestuia. Țarul l-a răsplătit cu o pungă 

de galbeni și ar fi lăsat bățul în păstrarea bisericii. Întâmplarea a fost consemnată de 

parohul bisericii romano-catolice din Cernăuți, este confirmată de istorici. Noi, copiii, 

însă nu am văzut niciodată bățul „istoric” de care ne vorbea profesorul nostru... 
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Faima bisericii și a satului era sporită de minunata pădure care se întindea până 

la Prut, locul de refugiu al cernăuțenilor nu numai vara, ci și iarna, fiindcă exista aici 

și o pârtie de săniuș. 

Cu o pădure în față, străjuită de biserica mănăstirii, având mai încolo râul Prut 

– nepoluat pe acea vreme – cu o toloacă (imaș) pentru păscut, dar și cu loc de horă, 

învecinat cu Horecea Urbană și cu orașul Cernăuți, satul Horecea avea o poziție 

pitorească, avantajoasă din punct de vedere comercial. Principalul însă pentru copii 

era că el oferea „facilități” minunate pentru joacă. În această privință, ceea ce spune 

Creangă despre Humuleștii lui, este în întregime potrivit pentru satul nostru (furatul 

cireșelor, scăldatul, colindele etc.). Credincios însă promisiunii nu voi evoca decât 

ceea ce ar putea interesa istoria culturii, a mentalităților, psihologia, etnologia... 

Horecea este deci un sat legat de mănăstire. Această împrejurare explică două 

trăsături. Oamenii locului erau mai săraci, fiindcă mulți dintre ei lucraseră pe moșia 

mănăstirii, devenind apoi slobozi. Denumirea satului de „Ludii Horecea” explică acest 

lucru. Mai mult, românii din satele vecine (cei din Mahala, Ostrița și Horecea Urbană) 

foloseau ca denumire cuvântul de „Scutelia”, iar pe locuitorii ei „scuteleni”. Până 

astăzi mi se întâmplă, la București, ca întâlnindu-mă cu un „mahalean” (actorul Costin 

Cristei) acesta să-mi spună, mie „scutulean”, iar eu să-1 gratulez cu „mahaleanule”. 

Este vorba desigur de cei „scutiți” de la mănăstire. Mai departe, istoricii explică acest 

proces. A doua trăsătură este că satul Horecea-Mănăstirii avea și locuitori ucraineni. 

Nume de familie precum Covalschi, Zvonețchi, Șliusar, Paulovici se puteau întâlni în 

satul nostru. Ei erau așezați în partea satului de pe malul Prutului, erau mult mai săraci, 

aveau mulți copii. Observația nu este a demografului de astăzi, ci a copilului de atunci. 

De unde și când au venit aceștia? Este problema generală a imigrărilor în Bucovina, a 

amestecului de etnii care, evident, nu va fi tratată în aceste însemnări. Trebuie însă 

amintit că relațiile dintre români și ucraineni, fie că este vorba de adulți, fie că ne 

referim la copii, erau absolut normale. Copil fiind, am învățat și eu ucraineana de 

atunci, mă înțelegeam perfect cu copiii ucraineni, ne jucam împreună, am rămas 

prieteni și când am ajuns „mari”. 

Problema relațiilor dintre români și ucraineni, care a devenit, mai târziu, 

dramatică, iar astăzi, în regiunea Cernăuți (Ucraina) cunoaște o tensiune mare, despre 

care ne vorbește presa, la nivelul satului nici nu se punea. Aș relata și următorul fapt. 

La Crăciun și de Anul Nou, cetele de flăcăi care colindau tot satul se adresau 

gospodarilor cu întrebarea: „Primiți colinda”? După care urma specificarea: 
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„românește” („po voloschi”) sau „rusește”? („po ruski”), fiindcă pentru noi, la sate, 

limba vorbită de ucraineni era „rusească”; abia după ce au venit rușii în primul război 

mondial s-a făcut distincția: „moscalii” erau rușii adevărați, iar ucrainenii erau și ei 

ruși, vorbind „rusește”. 

Ocupația locuitorilor era agricultura și, în subsidiar, creșterea animalelor, 

începuseră unii să lucreze la oraș, în special la una din numeroasele fabrici de cărămizi 

(„Patria”, „Trichter”), dar pe perioade limitate de timp. În rest, totul în sat se petrecea 

după rânduieli vechi, imemorabile. Primarul satului se mai numea „vornic”, era dintre 

gospodarii cei mai de vază: vornicul Nicolae Humailo a fost nașul meu de botez. Purta 

plete lungi, ciubote cu tureatcă, orice vorbă a lui era însoțită de adjectivul „sfânt”: 

„Sfântul Dumnezeu ne-a trimis ploaie”, „Sfântul soare s-a ridicat de două sulițe”, 

mâine este „Sfânta Duminică” și o să mergem la „Sfânta Biserică”. Graiul românesc 

era același cu al locuitorilor din Mahala – pentru mine etalonul românismului din 

partea de nord a Bucovinei – cu particularități care au meritat și merită să fie studiate 

de filologi și lingviști. Nu știu dacă ilustrul om de știință care a fost profesorul Grigore 

Nandriș s-a ocupat, la timpul său, de asemenea probleme. 

În acest sat, Horecea-Mănăstirii, m-am născut, aici mi-am petrecut copilăria, 

împreună cu ceilalți frați ai mei, cu prietenii de aceeași vârstă, aici am făcut primele 

clase primare. Mai târziu, când am cunoscut lucrările lui Lucian Blaga, elogiul satului 

românesc din discursul de recepție la Academia Română (1936), mi-am spus că acele 

caracterizări ale filozofului („axis mundi”, „matrice” și celelalte) se potriveau nu 

numai Lancrămului poetului și filozofului Blaga, ci și anonimului meu sat, Horecea-

Mănăstirii. Eseuri, personaje fantastice, întâmplări supranaturale, întâlniri cu dracul, 

strigoi mi-au populat și mie copilăria, ca și celorlalți colegi de vârstă. 

Aria noastră de acțiune: livada părintească, toloaca, unde pășteam vitele, lunca 

Prutului, dar mai ales minunata dumbravă care adăpostea biserica și țintirimul. Tudor 

Stefanelli și, mai târziu, Gala Galaction, doctorand la Facultatea de Teologie din 

Cernăuți, prin anii 1905-1909, amintesc că elevul Mihai Eminovici rătăcea – mai ales 

primăvara – zile și nopți, în pădurea de la Horecea. Multă vreme am fost convins că 

versuri precum „Unde ești copilărie cu pădurea ta, cu tot” au fost inspirate de pădurea 

noastră, ca și alte poezii cu subiect asemănător. 

În a sa autobiografie Un om sfârșit, Giovanni Papini începe cu acea tristă frază: 

„Eu n-am avut copilărie”. Eu, dimpotrivă, afirm că am avut copilărie, o copilărie 
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frumoasă și care, acum în amurgul vieții mele, îmi apare ca epoca cea mai luminoasă, 

către care mă întorc cu dragoste și o evoc atât de des. 

Nu că am fi trăit într-o familie îndestulată material – cu șase copii oricine își 

poate închipui cât de greu le-a fost părinților – dar, ca și la părinții lui Ion Creangă, 

„curechi în poloboc” am avut, „lemne la trunchi” se găseau, „slănină în pod” era, făină 

de păpușoi așijderea, în plus aveam „barabule” (cartofi), baza alimentației 

bucovineanului și celelalte, dar nu acesta era esențialul. Era o atmosferă tipică a 

copilăriei, cu jocurile ei, în cadrul naturii – și ce frumoasă era ea la noi! –, așa încât 

micile necazuri s-au estompat repede, așa cum se uscau lacrimile după o bătaie primită 

pe drept de la părinți. Da. Am avut copilărie, și încă una nespus de frumoasă! 

Norii au apărut mai târziu. A murit mai întâi sora mea Viola. Suferise un 

accident când era mică și, apoi, ani de zile, infirmă și bolnavă, s-a chinuit. În toamna 

anului 1928 sau 1929 a murit bunica, Zamfira, în comuna Rarancea. Pe bunicul, Ilie, 

nu l-am cunoscut, și nici pe bunicii din partea mamei. În schimb, bunica, Zamfira, a 

fost, pentru mine și frații mei, pentru alți nepoți ai ei, ființa care întruchipa blândețea, 

dragostea și bunătatea. Era credincioasă și milostivă, ajuta pe oamenii nevoiași cu acea 

naturalețe care era proprie țăranilor de altădată. 

În conferința ținută la Ulm, la 15 mai 1991, am evocat o întâmplare cu bunica 

din timpul primului război mondial. Ne povestea bunica că pe vremea aceea frontul 

austriac-rus era în fața satului Rarancea și că luptele erau foarte sângeroase. În pauzele 

dintre două atacuri sau bombardamente, bunica, împreună cu alte femei bătrâne, 

mergea în zona de armistițiu, ducând lapte, pâine, fructe ca să le împartă răniților. 

Evoca tot felul de seminții: ruși, cerchezi, mongoli – din armata rusă –, nemți, polonezi, 

bosnieci – aceștia erau cei mai războinici – și alte neamuri din armatele multinaționale 

ale celor două imperii: țarist și habsburgic. Noi, copiii, o întrebam nedumeriți; cum 

putea ea să ajute pe răniții din armata rusă, ea, care era cetățeană austriacă? A fost 

rândul ei să se mire de întrebarea noastră, spunându-ne că toți sunt oameni, și că răniții 

trebuie ajutați. Mi-am adus aminte, mult mai târziu, în timpul celui de-al doilea război 

mondial, de aceste cuvinte, asistând la scene de bestialitate neînchipuită săvârșite de 

beligeranții care luptau în numele unor „ideologii” sălbatice. Iată de ce chipul bunicii 

Zamfira ne apărea atunci ca fiind chipul Sfintei Vineri, și așa mi-a rămas pentru 

totdeauna... Literatură? Nicidecum, fiindcă în viață fiind, rudele și vecinii așa au 

considerat-o. Fie-i țărâna ușoară bunicii Zamfira și să mă ierte că numai eu din cei 
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patru frați nu am fost la înmormântarea ei din țintirimul satului Rarancea, invocând că 

aveam teză la nu știu ce obiect. 

 

Școala Primară 

 

„Unde ești copilărie, 

Cu pădurea ta cu tot?”. 

 

Călătorul [care] a sosit la Cernăuți, în anii 1920-1925, în dorința de a căuta 

locurile pe unde a umblat Eminescu, își va fi început pelerinajul din Piața Unirii (fost 

Ringplatz, astăzi Piața Centrală n. n.) și se va fi îndreptat pe strada care duce spre gara 

principală a orașului. Nu i-ar fi trebuit decât câteva minute să ajungă la biserica catolică 

(1814) – reprodusă în atâtea lucrări mai vechi și mai noi – și să cotească la dreapta, pe 

strada General Prezan*, unde, la nr. 4, se înalță școala primară de băieți. Această școală 

în care, în anii 1858-1859 și 1859/1860, a urmat clasele a III-a și a IV-a viitorul poet. 

Denumirea școlii: National Hauptschule, pe Schulgasse nr. 4, director fiind, în 

acei ani, institutorul Vasile Ilasievici. Școala era dintre cele mai vechi. După răpirea 

Bucovinei și încorporarea ei în Imperiul Habsburgic, a fost înființată o primă școală 

„normală”, cu două clase, a cărei conducere a fost încredințată lui Anton de Marki, 

adus special de la Sibiu. 

Nu după multă vreme, a luat ființă școala primară de pe Schulgasse, după cum 

precizează un istoric austriac (Kaindl, 1908, p. 205), a fost profesor și rector al 

Universității din Cernăuți: „Neben der Normalschule enstand bald darauf in 

Czernowitz eine moldauische (s. n.) Nationalschule (Trivial-schule), die als gr. or. 

Knabenschule noch heute (1908 – n. n.) fortbesteht und mit der seit 1848 ein gr.or. 

Lehrerbildungskurs verbunden war”. Școala primară la care ne referim a fost la 

înființare, românească și ortodoxă, destinată copiilor de naționalitate română. În alte 

materiale, ea este numită „rumänische Volksschule”, iar ca an al înființării se consideră 

1827 (Czernowitz, 1988, p. 204). 

Precizarea este importantă, deoarece ea reflectă realitățile demografice ale 

Bucovinei din acea vreme. După afirmația istoricului austriac Ferdinand Zieglauer 

Edler von Blumenthal (1829-1906), profesor la Universitatea din Cernăuți și autorul 

capitolului Landesgeschichte: seit der besitzergreifung din volumul Die 
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österreichischungarische Monarchie in Wort und Bild. Bucovina, Wien, 18997: „După 

naționalitate majoritatea locuitorilor aparțineau neamului românesc („gehörte dem 

rumänischen Volksstamme”). Numai în districtul Câmpulung-Rusesc (astăzi 

districtele judecătorești Vijnița și Putila) și la Nistru erau așezați în exclusivitate 

ruteni” (p. 124). Istoricul se referă la anul 1775 și referința sa este de autoritate. Or, de 

decenii – dar mai ales în perioada postbelică – se fac încercări de a nega caracterul 

românesc al acelei părți a Bucovinei. 

Prin urmare, și pe vremea elevului Eminescu școala de pe Schulgasse nr. 4 avea 

un caracter românesc, cu un corp didactic select. Certificatele eliberate de școală 

pentru anii 1858-1860 – publicate pentru prima dată de prof. Radu Sbiera, fiul 

profesorului G. Sbiera, membru al Academiei Române, în 1903 – sunt semnate de 

Vasile Ilasievici, Porfirius Dimitrovici și Ioanne Litviniuc. Din mărturiile 

descendenților lui Ilasievici, aflăm că acesta era român. Cât despre catehetul Porfirie 

Dimitrovici, aflăm de la I. G. Sbiera (Die österreichisch ungarische-Monarchie, 1899) 

că monahul Petru Profir Dimitrovici a elaborat un dicționar etimologic român, că în 

1826 a încercat să înlocuiască alfabetul chirilic cu cel latin, că i s-a încredințat de către 

Consistoriul gr. or., în 1837, editarea unui calendar românesc, primul apărând sub 

denumirea de Calendariu de casă pentru Bucovina pe anul 18” . Credem că este vorba 

de una și aceeași persoană cu „catehetul” lui Eminescu. Cât despre Litviniuc – 

profesorul de caligrafie – și acesta, în ciuda numelui său, era român; unii români cu 

acest nume și l-au schimbat, după Unire, în Liteanu (frații Amuliu și Numitor Liteanu, 

figuri proeminente în anii 1920-1940). 

După 60-65 de ani de la trecerea lui Eminecsu pe acolo, în perioada începută 

de Marea Unire, școala normală de băieți de pe Str. General Prezan nr. 4 păstra 

caracterul ei românesc și ortodox, în ciuda schimbărilor demografice care s-au produs 

în populația Cernăuților. Director al școlii era vrednicul institutor Mihai Vicol, autor 

al unei Gramatici Române, apărută în 1909, și în care figurau fragmente din Scrisoarea 

III a lui M. Eminescu, Sergentul și Peneș Curcanul de V. Alecsandri. Aici, în anii 

1925-1926, am aflat pentru prima dată de M. Eminescu. „Catehet” ne-a fost preotul 

Victor Berariu, distinsă personalitate culturală care a îndeplinit ani de zile funcția de 

bibliotecar al Societății pentru cultura și literatura română în Bucovina, înființată de 

frații Hurmuzaki și de alți patrioți în anul 1862. 
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Liceul 

 

„Capul greu cădea pe bancă, păreau 

toate-n infinit; 

„Când suna, știam că Ramses 

trebuia să fi murit”. 

 

Ca și pe ceilalți copii, căminarul Gheorghe Eminovici l-a înscris pe Mihai la 

liceul din Cernăuți, în anul școlar 1860/61. Școala, împrejurările, profesorii, colegii – 

toate acestea sunt bine cunoscute astăzi. Din parte-ne, vom face câteva precizări și 

sublinieri, în special în ce privește prezența elementului românesc în această școală. 

Liceul, unde avea să urmeze M. Eminescu, a fost înființat în 1808 

(„Landesgymnasium”) și inaugurat la 16 decembrie; el era prevăzut să funcționeze cu 

5 clase și cu 2 ani de filozofie. Numărul elevilor la acea dată s-a ridicat la 24, din care 

10 români, 8 germani, 3 polonezi, 1 ucrainean, 1 armean și un elev cu naționalitatea 

necunoscută. În 1848 a fost creată catedra de limba română, încredințată lui Aron 

Pumnul și mai târziu lui I. G. Sbiera. Aceasta a fost singurul liceu („Statsgymnasium”) 

din Cernăuți, până în anul 1860. S-au înființat treptat apoi alte licee și școli medii. 

În anul 1859 a fost numit director profesorul Stephan Wolf, deținând această 

funcție pe vremea lui M. Eminescu. Printre profesorii pe care i-a avut viitorul poet se 

numără și Ernst Rudolf Neubauer, profesor de istorie, care l-a îndrăgit pe Eminescu, 

pentru cunoștințele sale de istorie. Catehet la religie l-a avut pe Veniamin Iliuț, figură 

bine cunoscută din amintirile lui T. V. Ștefanelli și din relatările lui Gala Galaction, 

preluate și de G. Călinescu. O amintire nu prea plăcută a păstrat Eminescu despre 

„exhortele” lui Veniamin Iliuț – un fel de comentarii la liturghia zilei – după care elevii 

plecau la biserică. Unii se mai sustrăgeau altei obligații, drept care a doua zi erau 

„admonestați” de catehetul Iliuț. („M-a pârlit popa”, după expresia lui Ștefanelli). 

Informația lui Gala Galaction, potrivit căreia „elevii mergeau pe acea vreme la 

catedrala aceasta” este de pus la îndoială, deoarece monumentala catedrală, existentă 

și astăzi, a fost construită între 1844-1864, fiind târnosită la 17 iulie 1864, cu hramul 

„Pogorârea Sf. Duh”. Care să fi fost deci biserica? Între anii 1782 și 1864, catedrala 

era biserica Sf. Treime. Liceul avea un corp didactic de elită: numărul elevilor a crescut 

sistematic. În anul școlar 1863/1864 liceul era frecventat de 623 elevi; în anul 1883/84 

cifra s-a ridicat la 726. Din cauza numărului crescând al elevilor, în 1896 a fost înființat 
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II. Staatsgymnasium, cu clasele paralele în limba germană și limba ucraineană (primul 

director: Cornel Kozak), iar în 1901 a luat ființă – din același I. Staatsgymnasium – o 

filială cu clasele paralele în limbile germană și română, transformat, în anul 1906, în 

III. Staatsgymnasium, având ca director pe profesorul Theodor Bujor. 

Întrucât persistă încă o neclaritate în legătură, cu localul liceului de stat nr. 1 și 

al liceului de stat nr. 3, este cazul să menționăm că localul Gimnasiului nr. 3 era situat 

în Piața Grigore Ghica Vodă (Austriaplatz)*, colț cu strada Pitei (Piteygasse). Liceul 

nr. 3 a fost mutat în localul liceului nr. 1, 1919, primind denumirea de liceul „Aron 

Pumnul”. 

Acest local era situat pe Gimnasyalgasse – în apropierea Primăriei, nu departe 

de Ringplatz (devenită după Unire, Piața Unirii)”, o lature, pe Liliengasse, iar cealaltă 

latură, orientată spre Teatrul Național, pe Senkowiezgasse. După Unire, denumirea 

străzilor a fost schimbată: str. Alba-Iulia, str. Constantin Brâncoveanu și str. General 

I. Zadic. Aceasta era localul liceului nr. 1, devenit după Unire „Liceul Aron Pumnul”. 

Astăzi localul adăpostește Școala medie nr. 1, iar strada poartă numele marelui poet. 

Ce-a însemnat Eminescu pentru noi, elevii de la liceul „Aron Pumnul”? Cum 

era „receptată” opera sa în anii care au urmat Marii Uniri, care a pus capăt unei domnii 

silnice de 143 [de] ani asupra Bucovinei „detrunchiate”? 

Evocarea nu poate fi decât palidă. Cultul pentru Eminescu nu era nou la liceul 

„Aron Pumnul”. Încă în fostul liceu nr. 3, între anii 1901-1918, grație unor eminenți 

dascăli, printre care profesorul Theodor Bujor – amintit mai sus – viitorul profesor 

universitar Radu Sbiera care, între 1898-1918, a fost profesor la amintitul liceu, și 

altora, poezia lui Eminescu le era cunoscută și admirată. Este locul să amintim că la 

Universitatea din Cernăuți exista un curs de limba și literatura română, încredințat 

profesorului Ion G. Sbiera (1836-1916) și continuat de profesorul Sextil Pușcariu 

(1877-1948), între anii 1906-1919. profesorii de mai târziu – printre care Alexe 

Procopovici (1884-1946) și Leca Morariu (1888-1963) – au continuat aceste cursuri, 

în cadrul cărora era prezentată și opera lui Eminescu. 

Aș mai aminti o întâmplare legată de Eminescu. În toamna anului 1928 s-a 

organizat a 30-a aniversare a înființării claselor paralele în limba română la amintitul 

liceu. În afară de foștii elevi – printre care prof. univ. I. Lunguleac – am fost invitați 

câte doi elevi din fiecare clasă, fiind scutiți de a participa la „exhortă” și de a merge la 

Catedrală (era într-o duminică). La ora fixată, intră în clasă profesorul Th. Bujor (fost 

director al liceului) și profesorul Radu Sbiera (fostul diriginte în anul 1898), însoțiți de 
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directorul nostru de liceu, profesorul Emanuil Iliuț. După strigarea catalogului de către 

Radu Sbiera, a urmat o lecție după care s-au depănat amintiri. S-a vorbit despre 

profesorul Aron Pumnul, de elevul M. Eminescu și s-a încheiat cu îndemnul ca noi, 

elevii de astăzi ai liceului „Aron Pumnul” (fostul III. Staats-Obergymnasium), să fim 

vrednici de iluștrii noștri înaintași. Întâmplarea este adevărată: datele privind 

înființarea claselor paralele (1898?) ar urma să fie confirmate (sau infirmate de cei ce 

se ocupă de istoria învățământului în Bucovina (1775-1918). 

Prezența poetului o simțeam pretutindeni; legenda făcea casă bună cu 

realitatea. În clasa cutare se afla banca pe care ar fi șezut Eminescu, locurile pe unde a 

umblat poetul – printre care Dumbrava de la Horecea – ne erau bine cunoscute. Casa 

lui Aron Pumnul, de pe strada cu același nume, păstrată încă de pe vremea stăpânirii 

austriece (Pumnulgasse), era loc de pelerinaj pentru noi. O parte din „Biblioteca 

învățăceilor”, se afla în biblioteca liceului, iar alta într-un dulăpaș, la Societatea pentru 

literatură și cultură română în Bucovina. Acest cult era întreținut de profesorii noștri, 

dintre care îi vom aminti pe Emanuil Iliuț, directorul liceului, pe dr. N. Tcaciuc-Albu, 

de limba română și încă mulți ani. La aceasta a contribuit și societatea literară a elevilor 

„Steluța”, înființată de vrednicul profesor Arcadie Dugan, în 1923, și condusă în 

continuare de profesorul N. Tcaciuc-Albu. Serbările școlare de sfârșit de an, la care 

mulți elevi arborau frumosul port național din Bucovina, aveau ca punct culminant 

recitarea Scrisorii III și a Doinei, în care excelau colegii noștri Nicolae Lehun, din 

Plaiul Cosminului, și Mihai Dăscălescu – mai târziu lector de limba română de la 

Universitatea din Cernăuți, prin anii 1962-1978 – sau Gaius Luța care a recitat cu patos 

Luceafărul în întregime (1925). Același spirit, același entuziasm domneau și la 

șezătorile „Steluței” la al căror succes aveau o contribuție importantă – în afară de 

recitatorii amintiți – colegul Valdemar Clain, pianist, viitor doctor în istorie, numismat, 

frații Viorel și Victor Grecu, violoniști, baritonul Apolo Bâcu. 

Eminescu ne era apropiat, îl simțeam în permanență. Nu este, deci, surprinzător 

că primele încercări literare – și cine s-a sustras acestei ispite? – aveau ca model pe 

Eminescu. Așa au debutat viitorii poeți Traian Chelariu (1906-1966), Mircea Streinul 

(1910-1945), Teodor Plop-Ulmanu (n. 1909), mai tânărul Victor Săhleanu (n. 1924), 

omul de știință de mai târziu, sau viitorul profesor Barbu Slușanschi (n. 1908), Leon 

Ţopa (n. 1912), cu încercări de exigență eminesciană, sau Radu Tomoioagă (1916-

1974), viitorul istoric al filosofiei, și încă mulți alții.  
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Cred că nu greșesc afirmând că Eminescu ne fascina prin lirica sa de dragoste 

și, deopotrivă, prin poezia sa patriotică. Ecoul pe care îl stârnea în inimile noastre 

Doina este greu de descris; la aceasta contribuia și faptul că Cernăuții de atunci purtau 

din plin urmările politicii habsburgice de deznaționalizare a elementului românesc. 

La examenele de bacalaureat, la limba română, opera lui Eminescu era materia 

principală, pe care o pregăteam cu dragoste. Printre „lecturile facultative” figurau 

amintirile lui Ștefanelli, studiile lui Gala Galaction și cele ale lui Gh. Bogdan-Duica, 

în afară de cele ale lui Titu Maiorescu. Recitam poeziile lui Eminescu, cu patos mai 

înflăcărat decât odele lui Horațiu sau Tristia și Pontica ale marelui exilat de la Tomis. 

Mihai Eminescu era pentru generațiile noastre de elevi și studenți „poetul 

național” și avant la litere „omul deplin al culturii noastre”... Două simboluri călăuzeau 

gândurile statornice ale acelor generații din Bucovina interbelică: Ștefan cel Mare și 

Mihai Eminescu. 

Să mai amintim despre internatul de băieți români (Neuweltgasse și apoi Str. 

Mărășești, 24), ctitorie a Societății pentru cultura și literatura română în Bucovina. 

Adăpostind circa 200 de elevi – nu numai din Bucovina, ci și din Basarabia, din 

Moldova și din alte provincii – , cei mai mulți copii de țărani de prin sate românești 

ca: Buda, Mahala, Cotul Ostriței, Boian, Voloca, Ceahor, Plaiul Cosminului, 

Mihalcea, Igești, Broscăuții Vechi și Noi, Crasna, internatul a fost și sub stăpânirea 

austriacă și apoi după Unire un focar de simțire românească. Aici Eminescu era mai 

intim printre elevii liceului „Aron Pumnul”, liceul real ortodox (mai târziu, Liceul 

Mitropolitul Silvestru), liceul nr. 4, liceul comercial. Era o întrecere nobilă printre 

elevi; fiecare era mândru de cunoștințele privind opera lui Eminescu, primite de 

profesorii de română de la liceele respective. 

În mediul universitar era același cult al lui Eminescu. Unul din exegeții cei mai 

avizați era profesorul Vasile Gherasim (1893-1933) de la Facultatea din Viena, stins 

prematur din viață, în vârsta de 40 de ani. Cel de-al doilea era profesorul Leca Morariu 

(1888-1963), titularul catedrei de literatură română și folclor, editorul „Buletinului 

Mihai Eminescu” (1930-1943), secundat de vrednicii săi asistenți – profesorii de mai 

târziu – Petre Iroaie (1907-1986), Teodor Onciulescu (1907-1981) și Traian Cantemir 

(n. 1907). 

Pentru a întregi cât de cât tabloul voi aminti că receptarea operei lui Eminescu 

nu se mărginea doar la mediul școlăresc și cel estudian. Ample acțiuni organizate de 

Universitate și de Societatea pentru cultura și literatura română în Bucovina, cu 
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vrednicul său președinte, profesorul Grigore Nandriș (1895-1968), și inimosul 

cărturar, secretar al Societății, Ion Negură (1909-1985) având ca subiect viața și opera 

lui Eminescu, se bucurau de cea mai mare audiență. Aici au conferențiat, în anii 1930, 

scriitorul Pan Vizirescu (n. 1903) și istoricul literar Augustin Z. N. Pop (1910-1988), 

ambii profesori la liceul militar „Ștefan cel Mare” din Cernăuți în acei ani. 

Neuitate vor rămâne șezătorile de la Teatrul Național când actorul Nicolae 

Sireteanu – mai târziu artist emerit – recita Doina sau când corurile Societății 

„Armonia” și „Tudor Flondor” interpretau capodopera lui Sabin Drăgoi Doina. Cu câtă 

bucurie ascultam Somnoroase păsărele, a cărei muzică nemuritoare a fost compusă de 

bucovineanul Tudor Cavaler de Flondor (1862-1908), stins și el prea timpuriu din 

viață! 

Cum întâmplările evocate după 50-60 de ani au, fără voia lor, o semnificație 

utilă pentru istorie, aș mai aminti că prin anul 1935 sau 1936, studenții de la Facultatea 

de litere și filozofie (secția istorie) din Cernăuți, beneficiind de prezența marelui 

cărturar N. Iorga, cu prilejul unei conferințe la Cernăuți, au organizat un pelerinaj la 

Mănăstirea Putna. Călăuză ne-a fost însuși Iorga; de la el am aflat atâtea din viața lui 

Ștefan cel Mare și Sfânt! 

În incinta Mănăstirii, în fața bustului lui Eminescu, ridicat prin osârdia Cercului 

studențesc „Arboroasa” (1926), N. Iorga a evocat Congresul studențesc din Dacia 

întreagă, al cărui suflet a fost Eminescu (1871). Clipe unice de înălțare sufletească pe 

care timpul – tempus edax rerum – nu a reușit să le știrbească. 

 

Școlile prin care a trecut elevul Mihai Eminescu 

 

Fiind născut în 1916, eram cetățean al monarhiei austro-ungare („supus 

austriac”), calitate pe care am pierdut-o în 1918 după revenirea Bucovinei la România. 

În scurta mea perioadă de „cetățean austriac” am trăit un eveniment care merită să fie 

povestit. În timpul celei de-a doua ocupații rusești a Bucovinei (1916), mama mea, cu 

mine în brațe, împreună cu mătușa Sandală, s-au refugiat la Viena, unde am rămas 

până la terminarea războiului. Deci, până la vârsta de aproape trei ani am fost „vienez”. 

Aveam și o fotografie din acea vreme, cu mama și mătușa Sandală, care, din păcate, s-

a pierdut. Mama mi-a povestit, mult mai târziu viața de la Viena, cu lipsurile ei 

alimentare în special, dar și unele întâmplări (întâlnirea în parcul Schönbrunn cu 
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Împăratul Franz Iosef I, de pildă) cărora eu nu le pot da crezare. (Franz Iosef I a murit 

în 1916, eu nu aveam decât câteva luni...) 

Întorși la Horecea Mănăstirii, cu copiii reveniți de la Rarancea, de la bunica – 

tata fusese și el mobilizat în armata cesaro-crăiască și luptase pe frontul din Galiția – 

a început o perioadă nouă. Foarte grea pentru părinți ca să-și refacă gospodăria și să-

și dea copiii la școală. Vremuri tulburi, grele în Bucovina primilor ani de după război. 

Frații mei mari Aurelia și Valerian au fost înscriși la școala Reală Superioară Ortodoxă, 

fratele Corneliu a fost înscris la liceul „Aron Pumnul” – așa fusese botezat fostul KUK 

III. Ober-Staatsgymnasium” și transferat în localul liceului Nr. 1. 

Amintind, în rândurile ce urmează, școlile pe care le-am urmat eu, o fac cu 

gândul de a pune în evidență sistemul școlar din acele timpuri și mai puțin istoria 

elevului Trebiș Vladimir. În primii ani postbelici, Bucovina a cunoscut o perioadă de 

tranziție: administrativă, juridică, școlară. Câțiva ani sistemul austriac a „cohabitat” cu 

cel românesc. Școala – elementară și secundară – a cunoscut și ea această tranziție, al 

cărei martor am fost și eu. Nu am analizat niciodată acest proces și îmi dau seamă că 

merită făcut acest lucru. Am moștenit programe analitice austriece, am moștenit 

profesori, dar mai ales mentalități, modele culturale. În sfârșit, tranziție! 

Austria acorda o mare atenție școlilor, administrației, căilor de comunicație, 

armatei, justiției. În acei ani (1775-1918) cât a durat stăpânirea habsburgică în 

Bucovina s-au făcut multe lucruri bune. Bilanțul acestora încă nu s-a făcut „sine ira et 

studio”. 

Unul din domeniile privilegiate a fost sistemul școlar. „Ratio educationis” 

datează de pe vremea Mariei Tereza și a lui Iosef al II-lea (1777) – o măsură similară 

a fost luată în Principatele Române cu cincizeci de ani mai târziu, odată cu 

Regulamentul Organic –, primul liceu a fost înființat, la Cernăuți, în 1827, tot la 

Cernăuți; în 1875 a fost creată Univeristatea din Cernăuți. Au urmat noi licee la 

Cernăuți, Suceava, Rădăuți, Siret, Câmpulung, Gura Humorului. Deci moștenirea 

școlară a fost foarte importantă. Școli primare („Volkschule”) existau în toate 

comunele, la orașe, erau de asemenea școli primare. În anul în care am intrat eu în 

școala primară, rețeaua și corpul didactic erau la nivel european. 

În toamna anului 1922 am intrat în clasa a I-a a școlii primare din Horecea 

Mănăstirii. De fapt, începusem s-o frecventez mai înainte fiindcă mama mă trimitea 

„ca să nu stau degeaba acasă”, de vreme ce frații mei mai mari umblau la școală. Pe 

vremea aceea școala nu avea decât o singură sală de clasă, celelalte camere fiind 
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ocupate de familia învățătorilor Rădășanu, soț și soție –, cu cei cinci copii: Areta, 

Filomela, Constanța, Didi și Nicu – singurul băiat al familiei. Cum se desfășura 

„procesul didactic” cu elevi din toate clasele nu îmi aduc aminte. Învățătorul – primul 

„regățean” pe care l-am cunoscut – era preocupat de situația materială a familiei sale 

– 4 fete și un băiat– și de aceea acorda mai puțină atenție învățământului. Copiii erau 

puși să-i lucreze grădina – un soi de „practică în producție” – de învățat se învăța puțin. 

Am totuși două întâmplări plăcute din acei ani. Am învățat „cântând” poezia „Iarna 

vine și îngheață, frigul crește tot mereu, păsărica cea isteață, nu-și mai află cuibul său”, 

care ne-a impresionat profund pe toți copiii. Iernile erau aspre în Bucovina, omătul 

mare, geruri ceea ce explică compasiunea pentru „păsărica cea isteață”. Efectul: ne-

am hotărât noi, copiii, să avem grijă de păsărele, să le dăm hrană – începând cu vrăbiile 

–, într-un cuvânt să le iubim. Mult mai târziu am aflat că, textul și muzica îi aparțineau 

lui Ion Creangă. O altă întâmplare este legată de serbarea de sfârșit de an care la toate 

școlile și în toți anii, avea loc la 29 iunie, Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Am fost ales 

și eu să recit poezia Brâncoveanu Constantin. M-am pregătit vreme îndelungată. La 

serbare însă, emoția m-a înhibat: în rândul întâi se aflau notabilitățile satului: preotul 

parohiei bisericii, cantorul sau dascălul bisericii, șeful postului de jandarmi, învățătorul 

Rădășanu – care era și directorul școlii – împreună cu părinții copiilor. Primele versuri 

„Brâncoveanu Constantin, boier vechi și domn creștin” le-am rostit cu putere, acea 

putere pe care ți-o insuflă spaima. Mai departe, nu am putut să recit și, cu toate 

îndemnurile, am părăsit scena, aruncându-mă, în lacrimi, în brațele mamei. N-am mai 

recitat în viața mea în public! 

Am amintit de „tranziția” de la sistemul austriac la cel românesc. Procesul avea 

loc și în școli, cuprinzând și terminologia. Cerneala se numea „nigreală”, creionul era 

„plumb” („Blei” în germană), aritmetica era „comput”, caietul de aritmetică era 

„caietul de comput”, certificatul de absolvire era „atestatul” – în discuții cu părinții i 

se spunea „Ţaignis” (germ. „Zeugniss”), condeiul era condei – încă nu apăruse stiloul 

cu rezervor și, bineînțeles nici „pix”-urile. 

Cum anii treceau și eu agoniseam puțină învățătură, părinții s-au hotărât să mă 

dea la școala primară din Cernăuți pentru a-mi desăvârși „studiile primare”. 

Am avut o mare șansă. Am fost înscris la școala primară de pe Strada Gl. 

Prezan, nr. 4, unde am urmat anul școlar 1925-1926. Școala era cea mai veche din 

Cernăuți, având un rang superior. Sub denumirea de „National Hauptschule”, având în 

față „griechisch-orientalische”, ea era cunoscută mai cu seamă ca „școală 
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moldovenească”. Celebritatea și-o datorează însă faptului că pe aici a trecut Eminescu. 

În anii școlari 1858/59 și 1859/60 elevul Eminovici a frecventat și absolvit clasele a 

III-a și a IV-a ale acestei școli. În anul 1903 profesorul Radu Sbiera – fiul lui Ion G. 

Sbiera, viitor profesor la Universitatea din Cernăuți – a publicat aceste certificate, de 

unde aflăm materiile și învățătorii respectivi. Cei ce se ocupă cu studierea vieții și 

operei lui Eminescu cunosc bine această perioadă. 

Pe vremea mea, școala era situată în aceeași clădire – pe vremea austriacă 

strada se numea „Schulgasse”, în timpul administrației românești „Strada general 

Prezan”, iar din 1944 până astăzi „ulița Bojenko” (astăzi ulița Șkilna, n. n.) –, avea un 

etaj, populația școlară nu era nici „moldovenească” și nici „greco-orientală”, ci un 

amestec de naționalități și confesiuni – reproducând structura populației Cernăuților 

din acea vreme. Fiind așezată într-un cartier cu populație predominant evreiască, în 

clasa a IV-a majoritatea elevilor erau evrei, dar din rândul celor săraci. Desigur erau și 

ucraineni, polonezi, puțini germani și, bineînțeles, români. 

Am avut parte de dascăli buni – învățătorii de la orașe se numeau „institutori” 

–, în frunte cu directorul școlii, Mihai Vicol, autorul unei foarte apreciate Gramatici a 

limbii române, apărută prin 1909 sau 1910. pentru fiecare obiect aveam câte un 

institutor. La religie, era pr. Victor Berariu, un bărbat frumos și foarte îngrijit ca 

vestimentație, fiica sa, Vianora, s-a căsătorit cu Condrea Scalat, colegul meu mai mare 

la liceu, și a murit în urmă cu câțiva ani, în București –, româna era predată de Mihai 

Vicol, muzica ne învăța „cântând” poezia lui St. O. Iosif: „Înfloresc grădinile, Ceru-i 

ca oglinda, Prin livezi albinele, au început colinda...” Apogeul avea loc când ajungeam 

la „Ah! de ce n-am zece vieți / Să te cânt natură!” Acest „Ah” era însoțit de tropăitul 

picioarelor, bineînțeles, la îndemnul iubitului nostru profesor. Noi, copiii, îl rugam pe 

bunul profesor să repetăm cântecul pentru a putea tropăi cu entuziasm la „Ah”. N-aș 

fi insistat atât asupra acestei întâmplări dacă nu ar fi aici tâlcul unui procedeu 

pedagogic: l-am îndrăgit pe St. O. Iosif, am îndrăgit pentru totdeauna muzica... 

Din satul meu, Horecea Mănăstirii, până la școala primară din oraș, erau 4-5 

km, ceea ce era mult pentru un copil, mai ales iarna. Tatăl meu a reușit să obțină 

aprobarea ca să locuiesc la „Internatul de băieți români” de pe Str. Mărășești, nr. 24 

(pe vremea austriacă Neue Welgasse). Internatul era al Societății pentru Cultura și 

literatura română în Bucovina, înființată în 1862, avea un etaj, fusese construit la 

începutul secolului al XX-lea. Destinat elevilor români, în special fiilor de țărani, 

„Internatul” a adăpostit zeci de promoții de elevi care au devenit apoi profesori, 
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magistrați, avocați, funcționari, sporind astfel intelectualitatea românească din 

Bucovina. Profesorul Constantin Loghin, fost și el intern, a evocat acest așezământ 

pomenind personalitățile care, ca elevi, au locuit în acest internat. 

În anul 1925/26 am fost deci admis la acest internat. Eram numai doi elevi de 

școală primară care am fost primiți: Constantin Nuțu, viitorul profesor la Universitatea 

din București și subsemnatul. 

Directorul internatului fusese numit părintele Valehorschi – cu puțin timp 

înainte murise părintele Ciupercă –, om blând, dar care se ocupa mai puțin cu 

administrația. Locuiam în dormitoare mari (25-30 elevi), în care era frig, mâncarea era 

modestă – mămăliga era un aliment de bază. Disciplina și învățatul erau asigurate de 

„prefecți” (studenți care aveau locuința și masa gratuit) și „subprefecți”, dintre cei mai 

buni elevi din cursul superior. 

Fiind proprietar „Societatea...”, internatul nu primea nici o subvenție din partea 

statului. El se întreținea din fondurile „Societății”, din taxe și din contribuții în natură 

(lemne, cartofi, fasole, varză), sistem practicat și la „gazde”, unde părinții – în special 

țăranii – își plasau copiii. N-am păstrat amintiri prea vesele din acel an; abia așteptam 

să vină sâmbăta sau vacanța de Crăciun și de Paști ca să revin acasă, plângându-mă de 

necazurile mele. Ultimul trimestru n-am mai revenit la internat, frecventând școala în 

fiecare zi pe jos, de la Horecea la Cernăuți. 

Am absolvit deci clasa a IV-a în 1926, cu obișnuita serbare de Sfinții Apostoli 

Petru și Pavel, încheind astfel ciclul primar. 

După o vacanță obișnuită petrecută acasă – păscutul vacilor în lunca Prutului, 

scăldatul și alte îndeletniciri plăcute – mă trezesc cu tata care mă cheamă acasă pentru 

a pleca la liceu, în vederea examenului de admitere. Mi-am luat călimara – faimoasa 

călimară cu gâtul întors, în care se găseau și câteva muște –, un condei și hârtie și am 

plecat cu căruța la liceul „Aron Pumnul”. 

Frații mei mai mari, Aurelian și Valerian, erau elevi la Școala superioară reală 

ortodoxă – unde fusese elev și tatăl meu –, Corneliu era elev la liceul „Aron Pumnul” 

și eu urmam să fiu elev la același liceu. Am reușit și în toamna aceluiași an, 1926, în 

vârstă de 10 ani și 6 luni, am devenit elev, în clasa I-a B, al renumitului liceu.  

O nouă întâlnire cu Eminescu! Explicația este simplă: liceul „Aron Pumnul” 

era continuatorul lui Staats-Obergymnasium” din Cernăuți, înființat în 1808. istoria 

liceului este cunoscută atât din monografiile austriece – una s-a publicat în 1909, cu 

prilejul centenarului liceului – cât și din diferite studii ale istoricilor români. În acest 
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liceu, M. Eminescu a fost elev în anii 1860/61, iar mai târziu „privatist” prin anii 1864-

1866. Aici l-a cunoscut pe Aron Pumnul, profesor de limba și literartura română, din 

1849, numit prin concurs, suplinit mai tot timpul de Ion G. Sbiera, de profesorul 

Neubauer cel care l-a stimulat mult pe elevul M. Eminovici, pe profesorul de religie, 

Veniamin Iliuț, pe colegii săi, care au lăsat mărturii despre Eminescu din acea 

perioadă. Lucrurile sunt bine cunoscute din monografia lui G. Călinescu, din 

numeroase studii, monografii consacrate poetului, din care amintim pe cele datorate 

profesorului Leca Morariu, de la Universitatea din Cernăuți, cărturarului bucovinean 

D. Vatamaniuc și altora. 

Liceul german s-a divizat – neputând cuprinde numărul mare de elevi– dând 

naștere liceului nr. 2, cu clase paralele germano-ucrainene, iar, în 1898, ia ființă liceul 

nr. 3, cu clasele paralele germano-române. Clădirea afectată noului liceu era cea din 

Austriaplatz (Piața Grigore Ghica-Vodă), de unde începea Piteigasse, având în față 

tribunalul și închisoarea. În 1919, liceul nr. 3 se mută în clădirea liceului nr. 1, capătă 

denumirea de liceu de stat nr. 1 „Aron Pumnul”. Liceul german devine „Liceul nr. 2” 

și, împreună, cu Liceul nr. 4, se transferă în clădirea – frumoasă, de altfel, de lângă 

Biserica iezuită („Jesuitenkirche”), iar Liceul nr. 3 rămâne în Piața Grigore Ghica-

Vodă. 

Pentru a răspunde necesităților etnice, liceul nr. 1 era destinat elevilor români, 

Liceul nr. 2, elevilor germani, Liceul nr. 3, elevilor evrei, iar Liceul nr. 4, elevilor 

ucraineni. Această delimitare nu a durat însă multă vreme: la toate liceele amintite 

limba de predare era româna. De altfel, în fiecare liceu erau elevi de diferite 

naționalități și confesiuni. 

În acei ani, Cernăuții aveau numeroase școli secundare de băieți și fete. În afară 

de cele 4 licee, exista Liceul real ortodox, din fosta școală reală superioară ortodoxă, 

liceul ortodox de fete, liceul de fete nr. 2, destinat inițial elevelor de naționalitate 

germană, un al doilea liceu real, două școli normale de învățători și învățătoare, un 

seminar pedagogic universitar, câteva licee și școli particulare, printre care un liceu 

polon, școala maicelor polone... 

Liceul „Aron Pumnul” era liceul „clasic”, cu o omniprezentă tradiție a limbilor 

latină și elenă. Fiind perioada de tranziție, programa școlară menținuse în mare parte, 

programa de pe vremea stăpânirii austriece. Să amintim că promoțiile acestui liceu, 

până la promoția 1928 – din care a făcut parte actualul academician Radu Grigorovici 

(n. 1911) – avea în programa de învățământ studiul limbii latine, din clasa I-a până în 
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clasa a VIII-a, câte 8 ore săptămânal, iar studiul limbii eline, din clasa II-a, până la 

clasa a VIII-a. 

Promoția mea (1926-1933) a beneficiat de măsurile de reformă: durata a fost 

redusă la 7 ani, studiul limbii latine începea în clasa a III-a (5 ani în total), iar al limbii 

eline, în clasele VI-a și VII-a. Din cauza acestei predilecții pentru limbile clasice, 

matematica și fizica erau oarecum neglijate. Din acest punct de vedere colegii noștri 

de la „Liceul real ortodox” excelau prin pregătirea lor matematică, fiind însă dispensați 

de latină și elină. 

Fiindcă se spune că în perioada liceului se formează viitorii cetățeni ai unei țări 

și că profesorii – unii dintre ei exercită o influență hotărâtoare asupra elevilor, 

determinându-le vocația și profesia – voi evoca câțiva profesori. Marea majoritatea a 

acestora erau „bucovineni”, absolvenți ai Universității din Cernăuți. Nu toți însă erau 

români: am avut profesori germani, polonezi, ucraineni și evrei. Unii au învățat cu greu 

limba română. Am avut însă și profesori „regățeni”: puțini la început, numărul lor a 

început să crească cu timpul.  

Să mai amintesc o ciudățenie: chiar profesorii bucovineni români aveau 

dificultăți cu limba română în predarea materiilor lor. Astfel, profesorul de 

matematică, Alexandru Buga – o figură pitorească a Cernăuților de altă dată – ne 

învăța: „o optiță cu o optiță fac o pătriță” („ein Anchtel mit einem Achtel macht ein 

Viertel”). Lucrul acesta nu ar trebui să ne mire pentru oamenii care și-au făcut studiile 

în limba germană. Tatăl meu, de pildă, toată viața lui și-a făcut calculele, cu voce tare, 

în limba germană. Mi s-a spus că același lucru era în Basarabia, cu limba rusă. 

Să începem cu directorul liceului „Aron Pumnul”. Primul a fost „părintele 

protopresviter Petru Popescul” care ne preda religia. L-am evocat recent pentru 

monografia orașului Siret – de unde și era originar, de fapt dintr-un sat – și figura sa 

îmi stăruie în amintirea mea prin bunătatea și blândețea sa. Mic de statură, cu ochelari, 

cu o barbă mare, preotul Petru Popescul întruchipa omul și cărturarul bucovinean din 

timpurile de mult apuse. Limba română pe care o folosea era neaoșă, așa cum o 

vorbeau țăranii. Voi povesti o întâmplare cu adânc tâlc pedagogic care ne-ar aduce 

aminte de un Comenius, Rosseau sau Pestalozzi. Într-o pauză, doi din colegii mei se 

iau la ceartă și unul, neintenționat, rupe celuilalt mâneca de la uniformă. „Victima” – 

care era, de fapt cam bătăuș – îl ia de mână și îl duce la cancelarie, la director, 

bucurându-se de pedeapsa ce va fi aplicată „preopinentului”. I-am însoțit la părintele 

Popescul, fiind monitorul clasei. După ce a ascultat relatarea agresivă a „victimei”, 
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directorul nostru, cu o nesfârșită blândețe în privirea sa, rostește „sentința”: „Măi 

băieți, ia știți puțintel. Am aici în dulap ac și ață și cos numaidecât mâneca”. Ceea ce 

a și făcut în modul cel mai natural. Am rămas toți trei copiii profund impresionați de 

„judecata” bunului nostru director: „victima” s-a rușinat de gândurile sale de 

răzbunare, toți trei învățând mult din această întâmplare. Mai târziu, citind „Viața lui 

Isus” a lui Giovani Papini și ajungând la episodul cu femeia păcătoasă adusă în fața 

Mântuitorului, am asemănat răspunsul blând al lui Isus, dat fariseilor, cu acel pe care 

l-a dat părintele profesor Petru Popescul. Ehei! Dacă ar fi fost un alt director în locul 

părintelui! Fiindcă trebuie spus că profesorii erau severi, distanți cu elevii, iar cu 

disciplina – în acea vreme – nu se glumea. Nu se folosea bătaia, ce-i drept, dar erau 

alte pedepse mai eficiente. 

Următorul director al liceului „Aron Pumnul” a fost profesorul Emanuel Iliuț 

(1882-1966). De fapt, istoria liceului în acei ani a fost dominată de această 

personalitate. Fiind membru al Partidului Național Liberal, în unii ani era inspector 

general al Regiunii a XIV-a pentru învățământ și atunci era suplinit de un alt profesor, 

în funcția de director al liceului. 

Specialitatea profesorului Em. Iliuț erau limbile latină și elină. La nevoie, preda 

și germana. Foarte pedant, bun gospodar ca un remarcabil simț și tact pedagogic 

conducea liceul. Era exigent nu numai cu elevii ci și cu profesorii. Nu tolera abateri de 

la regulament și program. Controla sistematic portul uniformei liceului și a numărului 

de ordine (al meu a fost 357), veghea ca elevii să nu frecventeze cinematografele rău 

famate („Revolver-kino” din Piața Unirii unde rulau filme de aventuri) sau filmele 

interzise (de dragoste!). Mic de statură, chel, avea ochii foarte expresivi și mobili. 

Avea darul ubicuitățiii: puteai să-l întâlnești pretutindeni, la parter, la etaj – liceul avea 

parter și un singur etaj – în curte, – locuia în clădirea liceului – în oraș, în locurile în 

care se presupunea că ar fi putut avea loc abateri de la regulamentul școlii. Sub acest 

aspect ne amintea de Ștefan cel Mare în caracterizarea lui Ion Neculce.  

După pensionare, s-a retras la Suceava, unde a și murit în vârstă de 84 ani. În 

cimitirul orășenesc este un mormânt modest în care o pisanie amintește că aici 

odihnește Emanuel Iliuț, fiu de agricultor din Crasna, fost profesor de liceu. Mai mult, 

în anul 1966, nici nu s-ar fi putut scrie. Elevii i-au păstrat recunoștință și admirație. 

Promoția 1930 a liceului a organizat trei revederi – organizatorii au fost inimoșii prof. 

Orest Tofan (†1985) și Condrea Scalat – în anii 1975, 1980 și 1985 la Suceava. După 

ședința solemnă la liceul „Ștefan cel Mare” în aceeași dimineață, ne îndreptam spre 
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cimitirul orășenesc unde ne închinam la mormântul fostului nostru profesor și director 

al liceului. A doua zi, în cadrul periplului care cuprindea Rădăuții, Putna, Sucevița, 

Moldovița, Câmpulung Moldovenesc și se încheiau la Gura-Humorului, ne închinam 

și la mormintele altor profesori care odihnesc în pământul Bucovinei... La cimitirul 

orășenesc din Gura-Humorului întârziam mai mult: acolo odihnesc foștii noștri 

profesori Arcadie Dugan și Teodor Balan pentru care am păstrat sentimente cu totul 

deosebite, despre care vom spune câteva cuvinte mai târziu. 

Am avut, în decursul celor șapte ani (1926-1933), mulți profesori. Unii au fost 

scurtă vreme profesorii noștri, alții ne-au dus până la bacalaureat. Nu are rost să-i evoc 

pe toți: nu fac hagiografie, nu mă interesează anecdotica – porecle, întâmplări hazlii. 

Aș fi bucuros dacă aș putea identifica tipologii („modele paideice”) cu ajutorul cărora 

să caracterizez calitatea învățământului din acei ani.  

Personalitatea cea mai puternică, cu influența cea mai durabilă asupra elevilor, 

chiar a destinelor științifice a fost profesorul Orest Drăgan. A predat științele naturale, 

fizica și chimia. Viața lui era o adevărată legendă: sportiv desăvârșit, fost maior în 

armata cezaro-crăiască, a ajuns prizonier în Rusia țaristă, de unde s-a întors după multe 

peripeții, profesorul Drăgan avea o metodă pedagogică originală. Să mai spun că era 

ucrainean, vorbea cu destulă greutate limba română, cu o voce admirabilă de bariton – 

bas – era solist în corul bărbătesc ucrainean – era foarte apropiat de elevi, învățându-i 

nu numai materia sa, ci și filozofia vieții. Era priceput și la desen, așa cum își amintesc 

foșitii premianți: acad. Radu Grigorovici (n. 1911), promoția 1928, prof. dr. docent 

Victor Săhleanu (n. 1924), promoția 1942, regretatul Radu Tomoioagă (1916-1974), 

subsemnatul și încă mulți alții, profesorul Drăgan avea un talent pedagogic deosebit. 

Combinațiile dintre diferite elemente pentru a da compuși erau prezentate ca o 

„psihodramă”; un atom de oxigen având două brațe libere caută tovarăși pentru o 

„combinație stabilă”, se întâlnește cu doi atomi de hidrogen, dispunând de câte un braț 

liber, și-i invită politicos: „Hai, să ne însoțim!” Rezultă apa! Nu este de mirare că unii 

elevi se înscriau la Universitate, la facultatea de științe, secția chimie, ajungând 

eminenți profesori sau oameni de știință. 

Nu a fost căsătorit, ultimii săi ani de viață au fost învăluiți în mister. Am 

cunoscut un eminent neurochirurg, doctorul Kiovski, la Sibiu, care mi-a vorbit de 

unchiul său profesorul Orest Drăgan. Am aflat că ucrainenii din Cernăuți îl cinstesc pe 

profesorul Drăgan ca pe un important fruntaș al luptei naționale a ucrainenilor, în 

perioada interbelică. 

V.TREBICI



Profesorul Arcadie Dugan ne-a predat limba germană, la alte serii și clase, a 

predat limbile latină și elină. Avea și el o metodă originală. Notițele se treceau într-un 

caiet mare „Omnibuz”, de acolo se treceau într-un caiet special, introdusese sistemul 

lecturilor particulare („Privat-Lektüre”), în expunerile sale face referiri la alte 

discipline, ne prezenta etimologii („lingvistică comparată”). 

Fiind suferind de ulcer, era uneori indispus. Cea mai ușoară șoaptă a vreunui 

elev era suficientă ca să-l înfurie. Cu un strigăt de „Ruhe” ne făcea să tremurăm o oră 

întreagă. Profesorul era și un personaj pitoresc al Cernăuților. Nefiind căsătorit și 

având titlul de „bădiță” emeritat” al Societății academice române „Junimea”, era în 

permanență în compania studenților, „fucșii” săi, mai cu seamă la restaurante, dar și la 

„cabinetul” Societății. Cuvântul lui avea o mare autoritate. Au fost elevi ai profesorului 

– regretatul folclorist Adrian Fochi (1920-1985), de pildă – care l-au considerat pe 

profesorul Dugan drept cel mai bun pedagog care i-a introdus în disciplina lingvistică. 

La bătrânețe s-a căsătorit și a murit la Gura-Humorului. 

L-am amintit pe profesorul Teodor Balan (1885-1972). Nu mi-a fost profesor: 

era la secția A. Lecțiile lui erau o încântare. A făcut carieră științifică și didactică. 

Doctor în istorie, docent la Universitatea din Cernăuți, director al Arhivelor Statului 

din Cernăuți, numele și activitatea sa științifică sunt bine cunoscute specialiștilor. 

Figurează în Enciclopedia istoriografiei românești (1978). Profesorul nostru de istorie 

a fost Filaret Doboș. Membru al Partidului Național Liberal, uneori i se încredința 

funcția de inspector general al Inspectoratului general al Regiunii a XIV-a. 

Dezavantajat de voce, lecțiile sale erau puțin atractive. 

La religie, l-am avut mai întâi pe pr. Prof. Simeon Reli (1882-1947). După 

doctoratul în Teologie (1928), a intrat în învățământul universitar, unde a predat Istoria 

bisericii ortodoxe române. Cursurile sale sunt și astăzi folosite în institutele Teologice. 

Studiile sale sunt riguroase și pot fi oricând folosite. 

Celălalt profesor de religie a fost preotul Rezuș. Bonom, prietenos cu elevii, ne 

povestea din viața sa, din prizonieratul său în Rusia (așa bănuiesc). În 1940, este ridicat 

de autoritățile sovietice și deportat în Siberia, de unde nu s-a mai întors. 

Nu pot să nu-l amintesc pe dr. Constantin Gheorghian, autorul unui apreciat 

manual de limbă elină, care ne-a predat, în anul 1926/27 istoria antică. L-am îndrăgit 

mult, am regretat că nu ne-a fost profesor și în anii următori. A avut și o fată, 

considerată o frumusețe, era mai în vârstă ca noi, dar a făcut clasele a VII-a și a VIII-

a la liceul nostru. A murit, cred în 1989, în București, uitată de toți. 
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Pe profesorul meu de latină și elină, Paul Sireteanu, l-am respectat înainte de 

toate. Era modelul profesorului de altădată: nu a lipsit niciodată de la lecții – chiar când 

era bolnav – nu a întârziat la lecții nici măcar cu un minut, nu a zăbovit nici un minut 

după terminarea lecției, nu a zâmbit niciodată. Singura excepție, la ultima lecție, în 

1933. Înalt și corpolent, purta un loden larg și era tuns „Cicero”. Un împătimit de 

cultura clasică, își stăpânise sentimentele. Doar când „scanda” din Horațiu sau Ovidiu, 

noi elevii simțeam emoția profesorului. De o urbanitate desăvârșită, se adresa elevilor 

cu „dumneata”, nu ridica niciodată tonul, nu a folosit epitete, precum „cârlane”, 

„găgăuță” și altele cu care ne gratificau uneori alți profesori! Fiind un timp dirigintele 

clasei noastre avea și misiunea ingrată de a invita părinții unor elevi în legătură cu nota 

de la purtare sau de la materia sa. Atunci profesorul se adresa în termenii următori 

elevului în cauză: „Fii bun dumneata și roagă pe domnul Tatuță (sau pe doamna 

Mamuța) să vină la cancelaria profesorului în ziua de...” Inițial nouă, copiilor, ni se 

părea formularea invitației ca fiindcă comică. Oricum, era preferabilă unor formulări, 

ce-i drept, rare de tipul: „Să vină tatu la școală ca să-i spun ce poamă ești”. Să spun că 

pasiunea mea pentru cultura și istoria clasică o datorez profesorului Paul Sireteanu? 

Nu, ea este mai veche, dar oricum el mi-a dezvoltat-o. 

La limba română profesor mi-a fost dr. Nicolae Tcaciuc-Albu. Om cultivat, el 

însuși poet, era o personalitate în Cernăuții de altă dată. Originar din comuna Rogojești 

de lângă Siret – unde Tudor cavaler de Flondor își avea moșia – era apropiat al familiei 

Iancu cavaler de Flondor – de numele căruia este legat actul Unirii Bucovinei cu Patria 

Mamă –, a publicat unele studii, se bucura de autoritate în rândul poeților și scriitorilor 

din Bucovina. Poetul Mircea Streinul (1910-1945) – care i-a fost elev – nutrea un mare 

respect pentru profesorul său, iar acesta, la rându-i, îi arată simpatie și încurajare. Cu 

o înfățișare distinsă, cărunt de timpuriu, necăsătorit, era o personalitate respectată. 

După pierderea Bucovinei s-a stabilit la București. Fără rude și prieteni s-a 

sinucis. 

În clasa noastră nu a descoperit sau încurajat talente, îndruma, ce-i drept, 

Societatea culturală „Steluța” pe care o înființase însă profesorul Arcadie Dugan. 

Eminent profesor a fost dr. Ernest Kallos, care ne-a predat franceza. Evreu 

ungur, vorbea o franceză perfectă. Cu elevii conversa numai în franceză, poate și din 

cauză că stăpânea româna cu aproximație. Punea mare preț pe gramatică, pe care am 

învățat-o bine; din păcate, exersarea limbii franceze era mult mai redusă. 
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Am avut și doi profesori „regățeni”. Cuvântul de „regățean” – l-am folosit mai 

înainte și îl voi mai folosi – are o „notație” și mai multe „conotații”. El înseamnă, în 

primul rând, persoana venită din Vechiul Regat, după 1918, în Bucovina. Chiar și 

fratele nostru moldovean, din Dorohoi sau Botoșani, era și el „regățean”, ceva mai 

nuanțat însă. Adevăratul „regățean” era cel originar din Muntenia și Oltenia, pe care îl 

recunoșteai după pronunția lui „de” și „pe” („dă” și „pă”), ceea ce, pe noi, copiii, ne 

impresiona, provocându-ne admirația, cu atât mai mult cu cât noi pronunțam „di” și 

„pi”. Ne mai impresiona plăcut limba românească a „regățenilor”, mai elegantă, nobilă 

și, desigur, mai frumoasă decât cea folosită de noi și de profesorii „bucovineni”, 

resimțindu-se calcurile germane. 

Cum „regățenii” au venit mai ales cu administrația, armata și învățământul, 

cuvântul de „regățean” a început să aibă și conotații, în funcție de compartamentul 

„regățenilor”. Din propriile amintiri, știu că adesea „regățean” era sinonim cu „mitică”. 

M-aș întreba acum: de ce mă refer la această problemă, eu care trăiesc în București și, 

după 45 ani, am devenit și eu „regățean”? Este, fără îndoială, o problemă de istoria 

culturii și de psihologie socială, care nu a fost analizată aprofundat. Or, câteva articole 

publicate în presa de la Chișinău în ultimii ani readuc – spre marea mea surprindere – 

în discuție această problemă (imaginea României și a românului în Basarabia 

interbelică). Unii istorici austrieci și germani folosesc curent expresia, făcând distincția 

dintre românii „bucovineni” și românii „regățeni”. Mai mult, în rândul ucrainenilor din 

Bucovina, mai ales al celor din regiunea Cernăuți (Ucraina) se face distincția dintre 

ucrainenii „bucovineni” și „ucrainenii” galițieni. Treptat ajungem și la problema lui 

„homo bucovinensis”, pusă în circulație în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în 

Bucovina, și care găsește, și astăzi, nostalgici târzii. 

Dar să revenim la profesorii noștri „regățeni”. Pe profesorul de chimie, 

Nedelcu, îl voi descrie mai succint. Tânăr cu foarte bună pregătire universitară, cu 

întinse cunoștințe de literatură franceză, preda chimia la nivelul achizițiilor acestei 

științe din acea vreme. Un laborator, bine utilat, slujea admirabil pentru înțelegerea 

chimiei. Mulți am îndrăgit chimia, unii și-au ales-o ca specialitate universitară. Totuși 

elevii nu l-au îndrăgit pe profesor și nici nu i-au păstrat amintirea. Dar nu fiindcă era 

„regățean”!... avea un ușor dispreț pentru elevi – erau provinciali! – nu cunoșteau 

cultura franceză (s-a convins inițiind întâmplător o discuție asupra unui roman a lui ... 

Alphonse Daedet!) 
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Celălalt profesor a fost Petre D. Toma, la filozofie, educație civică, dirigintele 

nostru, al septimei B, în ultimul an, 1932/33. Totul te cucerea la el. Înalt, frumos, 

brunet, pasionat vânător, orator de mare efect, profesorul Petre D. Toma a știut să fie 

apropiat de elevi, cu o naturalețe admirabilă. Fiu de mic moșier din Ialomița, cu 

temeinice studii de sociologie și drept – prin anii 1932-1933 și-a susținut teza de 

doctorat Despre răspundere la Universitatea din Cernăuți –, dinamic, vesel, ironic, 

uneori sarcastic, își iubea elevii fără să-i răsfețe. Limba română pe care o folosea era 

elegantă, recurgea uneori la expresii mai colorate – spre surprinderea lor, dar și 

admirația noastră – de tipul „îți dau pantalonii jos și îți trag câteva la ...”, partizan și el 

al culturii franceze, într-un cuvânt, chiar dacă nu era „model paideic”, ne-a stimulat 

mult în gândire și în lecturi. Discuțiile de la ora de dirigenție erau plăcute, sfaturile – 

uneori ușor cinice – erau acceptate de elevi, cu atât mai mult cu cât nu erau 

„moralizatoare”. 

L-am iubit, aproape fără excepție, mulți au păstrat legătura cu el până la moarte. 

S-a stabilit la Iași, unde, pentru scurtă vreme, a fost profesor sau conferențiar, apoi 

îndepărtat deoarece fusese cândva cuzist. Era căsătorit cu una din cele mai frumoase 

femei din Cernăuți, o poloneză, soră cu colegul meu mai mare Kazimir Mitelski. Au 

avut un copil, este inginer, trăiește undeva la Iași. La cele două aniversări ale promoției 

1930 – cea din 1975 și 1980 – a luat parte, însoțit de nepoțica sa. La aniversarea din 

1985 nu a mai răspuns... 

Promoția noastră (1933) l-a invitat, în 1963, la Brașov, la cea de a 30-a 

aniversare. A fost singurul profesor, dar și noi, foștii săi elevi, eram puțini. Ne-a făcut 

mărturisiri – deh! eram și noi acum oameni mari – care ne-au tulburat profund. Spunea, 

de pildă, că toată viața a fost un singuratic (noi ne gândeam la frumoasa sa soție), că 

pasiunea sa pentru vânătoare era de fapt pretextul de a ieși în natură, precum și altele 

din experiența sa de viață. 

Acești doi profesori „regățeni”, ca și alții care au venit la liceul nostru și la 

celelalte licee, au îndeplinit un rol pozitiv, de mare însemnătate, în acea perioadă de 

tranziție în care se afla Bucovina. Merită să ne întoarcem la această problemă. O vom 

face, poate, mai târziu. N-am evocat pe profesorii de matematică. S-au perindat mai 

mulți, dragoste pentru această știință fundamentală nu ne-au insuflat. Profesori 

meritorii de matematică nu am avut decât în ultimele trei clase – Vasile Gârdei și 

Gustav Botez. 
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Nu am însă dreptul să-l uit pe profesorul de muzică, Sava Arbore. Originar din 

Basarabia – descendent din răzeși – nu avea prea multă școală, dar era un muzician 

fin, sensibil, admirabil dirijor de cor. Liceul „Aron Pumnul” avea un cor foarte bun; 

Liceul real ortodox, nr. 1, avea și el un cor apreciat (prof. Vasilache), Liceul ortodox 

de fete (domnișoara Mandicevschi, sora lui Eusebie Mandicevschi), dădea concerte 

chiar la Reședința Metropolitană, Sala sinodală, patronate chiar de Mitropolitul 

Nectarie al Bucovinei (1924-1935) în care erau interpretate cântări liturgice în limba 

greacă. Era o puternică tradiție a muzicii corale în Bucovina, am evocat-o cândva la o 

serată muzicală de la Televiziune, organizată de domnul Iosif Sava.  

Lecțiile profesorului Sava Arbore erau însoțite de un „Fissharmonium” care ne 

fascina cu acordurile sale grave. Am învățat solfegierea, noțiuni de armonie, mai multă 

istorie a muzicii (după manualul lui Gr. Polișciuc). Partea cea mai frumoasă era corul. 

Aici se arată pe deplin talentul lui Sava Arbore. Era foarte exigent, uneori, nestăpânit, 

se repezea la câte un corist și-l trăgea de urechi (eu însumi am fost o dată o asemenea 

victimă), dar corul era mândria liceului. În fiecare an, dădeam concerte în sala 

Teatrului Național, de obicei de Buna Vestire (25 martie), cu un repertoriu din care nu 

lipseau compozițiile lui Vidu, T. Popovici, Ch. Dima, G. Muzicescu. Uneori programul 

cuprindea Händel („Hallelujah”). Sala arhiplină! Părinții, în primul rând. Concertul 

începea cu Trăiască Regele, ceea ce stârnea un mare entuziasm. Coriștii eram toți 

îmbrăcați în costume naționale, cu brâul tricolor. Era, înălțător. Piese precum Peste 

deal la nana-n vale, Grânele vara se coc, Ana Lugojana, Are mama fată mare erau 

întotdeauna bisate. Corul a avut un rol educativ de mare însemnătate. După repetiții, 

care aveau loc de două ori pe săptămână după masă, deși profesorii de la celelalte 

discipline protestau, plecam spre casă, cântând pe străzile orașului, spre marea 

nedumerire a locuitorilor. Până astăzi sunt convins de rolul educativ și patriotic al unui 

cor de liceu și, în general, de influența modelatoare a muzicii. Ca elev, nu auzisem încă 

de Katharsis.  

Pentru a întregi portretul unui liceu din acea vreme trebuie să amintesc și de 

„pedelul” nostru Carol Tvers. Funcția lui era de intendent și, în același timp, de portar. 

Își avea sediul în loja de la intrarea liceului, el suna clopoțelul („tintinabuluun iam 

sonuit”!), veghea la disciplina elevilor pe coridoare, în pauza mare, el ne distribuia – 

gratuit – câte un „Grahambrot”, copiilor mai „pauperi”. Era întruchiparea perfectă a 

funcționarului austriac: îmbrăcat distins, purta un „streifkragen” răsfrânt, cum era 

moda pe atunci, cu părul cărunt având cărare, cu o mustață tipic austriacă, foarte 
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îngrijită. Carol Tvers nu poate fi disociat de directorul Emanuil Iliuț, nici de liceul 

înființat în 1808. 

Istoricul culturii, al învățământului, specialiștii în psihologia socială și 

imagologie vor fi fără îndoială, interesați să afle mai multe despre elevii liceului și 

respectiv, al clasei noastre. Fiecare clasă era divizată în A și B, arareori exista și secția 

C, nu în urma unui „val demografic” cum a fost cazul în România cu generațiile 1967 

și 1968, ci mai cu seamă ca efect al comasării unor licee. Pe vremea guvernului lui 

Iorga, în 1931-1932, a fost desființat liceul real nr. 2, iar elevii au fost transferați la 

liceul nostru. Efectivul elevilor oscila între 400-450. compoziția etnică varia mult de 

la o clasă la alta, de asemenea „originea socială” – iertată să-mi fie folosirea expresiei!  

Liceul „Aron Pumnul” era mai „democrat” dacă judecăm după faptul că în 

afară de elevii din orașul Cernăuți, mulți erau din suburbiile orașului: Roșa, Clocucica, 

Mănăstiriște, Caliceanca, Horecea. O bună parte veneau din satele vecine: Mahala, 

Boian, Ostrița, Plaiul Cosminului, Ceahor, Voloca, Mihalcea, Molodia, Cuciurul-

Mare. Mai târziu, au început să vină elevi și din Basarabia, în special din județul Hotin, 

și din Moldova (județul Dorohoi). 

Erau – ca să folosim o expresie modernă – „restricții economice”: taxe – deși 

se acordau multe scutiri – întreținerea în timpul școlarizării – la internat sau la „gazdă” 

– costul unic al uniformelor obligatorii, costul rechizitelor școlare. Nu existau decât 

două internate: „Internatul de băieți români” al Societății pentru cultura și literatura 

română în Bucovina, cu o capacitate de 200-240 elevi, iar mai târziu, „Internatul 

eparhial „Mitropolitul Nectarie”, cu 28-30 locuri, dar în care nu erau admiși decât fiii 

de preoți și de cantori (dascăli sau cântăreți bisericești). Ceilalți se așezau la „gazde”, 

cam la marginea orașului – în cartierul Weinberg erau majoritatea „mahalenilor” –, 

mai mulți într-o cameră, iar plata era în natură; un „stânjen” de lemne de foc, „un 

țuhal” (sac) de „barabule” (cartofi), o „merță” de fasole uscată, curechi, „oloi” – 

untdelemn din semințe de dovleac – etc. Efortul părinților de la țară era mare: bani și 

alimente, „imobilizarea” forței de muncă potențiale. Pe parcursul anilor au fost destule 

cazuri când țăranii își retrăgeau copiii de la școală. Existau burse în bani: bursa „Regele 

Ferdinand”, bursa Municipiului Cernăuți, bursa Mitropoliei. Acordarea lor era 

condiționată de notele obținute și de situația materială. Exista „Certificatul de 

paupertate” care atesta situația materială a familiei elevului. Am fost, ani de zile, 

obișnuit cu formula „Subsemnatul elev (student)..., diliginte și pauper”. Când ne 

adresam autorităților pentru a primi ajutor. 
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Dacă în clasa I-a jumătate din elevi erau copii de țărani, purtând costumul 

național – scutind portul uniformei – în schimb, în ultima clasă erau doi trei elevi, fii 

de țărani, din comunele Cuciur-Mare și Voloca, așa cum atestă fotografia* din iunie 

1933. În această fotografie suntem 25 elevi repartizați astfel din punct de vedere etnic: 

3 evrei, 3 ucraineni (unii ucraineni se declarau români), 1 polonez și 18 români. Printre 

aceștia remarcăm 3 basarabeni, 2 din Moldova, restul din Bucovina. 

Cât despre relațiile „interetnice” – subiect intens cercetat astăzi – ele erau 

normale. Se remarca o atitudine particulară față de evrei, mai curând generată de 

considerente religioase. 

În clasa a VII-a A, erau mulți germani și polonezi. Ora de religie se făcea 

separat după confesiune. Mare mi-a fost surpriza când la ora de religie pentru elevii 

ortodocși, preotul îi dă voie elevului Vasile Dârda, originar din frumoasa așezare 

Boian, să părăsească sala. La nedumerirea noastră, profesorul ne-a explicat că elevul 

Dârda era greco-catolic. Mult mai târziu am aflat, dintr-un studiu al pr. prof. Simeon 

Reli, cum au ajuns românii din Boian să treacă la religia greco-catolică. Asta se 

întâmpla, în anii 1851-1853, în satul care aparținuse cândva hatmanului Ion Neculce, 

moșia preferată a cronicarului. 

Într-un oraș de provincie, cu puternice reminiscențe austriece, moralitatea 

elevilor și elevelor era supravegheată, deopotrivă, de familie, școală și întreaga 

societate. Școlile secundare erau separate. Cu excepția serbărilor școlare – concert și 

alte manifestări – băieții se întâlneau rar cu fetele. Nu existau „ceaiuri” la care să 

participe elevi și eleve. Trebuie spus că aceste condiții favorizau romantismul. 

Un elev – din ultimele clase – era fericit dacă prietena sa îi permitea s-o 

însoțească până la liceu; apogeul fericirii era atunci când ea îi îngăduia să ducă geanta 

cu cărți. La universitate această legătură continua și, după ani de zile, urma logodna. 

Căsătoria avea loc abia după ce proaspătul licențiat primea „un loc de muncă”, ceea ce 

îi permitea să întemeieze o familie. Nu este nici o idealizare a acelui „model”, despre 

care pot depune mărturie colegi de ai mei, ale căror călătorii durează de 50-60 de ani. 

Liceul „Aron Pumnul” a fost un liceu reprezentativ pentru liceele din 

Bucovina. Întrebarea cu care încheiem această evocare este următoarea: care este 

calitatea cunoștințelor dobândite, care este „stocul de învățământ” agonisit în 7 și, 

respectiv, 8 ani de liceu? Cursul inferior („gimnaziul”, se încheia cu „micul 

bacalaureat” („das kleine Matura”), liceul se termina cu bacalaureatul, foarte exigent 

în acele vremuri, neobținerea lui provocând adesea drame. Marea majoritate a 

V.TREBICI



absolvenților se opreau aici. Alții, mult mai puțini, urmau universitatea. În raport cu 

cerințele profesionale de atunci un bacalaureat era un om format, dispunând de o 

cultură temeinică, capabil să-și asume responsabilități în administrație (cei mai mulți) 

sau în activități precum industria, comerțul, transportul. Avea cunoștințe de istorie, 

geografie, matematică, științe naturale, fizică și chimie; stăpânea – în limite 

satisfăcătoare – două limbi: germana și franceza, în plus putea recita din Horațiu sau 

Ovidiu. 

Principalul era că în urma celor patru ani de școală primară și șapte-opt ani de 

liceu tânărul nostru avea o concepție sănătoasă despre răspunderea sa față de societate 

și familie, în raport cu valorile morale și umane, socotite atunci ca fiind veșnice. 

Educația din școală continua în mod fericit pe cea primită în familie, iar educația 

religioasă juca un rol esențial.  

La diferite întâlniri pe care le organizează foștii elevi ai unor prestigioase licee 

din București (liceul „Gheorghe Lazăr”, Colegiul „Sfântul Sava”, liceul „Spiru Haret”, 

„Mihai Viteazu” și altele), din Iași, Sibiu, Brașov, Blaj, Beiuș, Craiova, Galați, Arad 

etc. este obiceiul să se rostească numele absolvenților care au devenit personalități. 

Și liceul „Aron Pumnul” a dat personalități care au ilustrat viața culturală a 

Bucovinei și a României: profesori, clerici, ingineri, poeți, scriitori, profesori 

universitari, membri ai Academiei Române. Nu voi da nume pentru a nu face omisiuni. 

Am încercat o dată, într-o comunicare prilejuită de centenarul morții lui Eminescu, în 

1989, și care s-a publicat în volumul editat la Iași. Titlul ei este: M. Eminescu în 

conștiința foștilor elevi și profesori de la liceul „Aron Pumnul” din Cernăuți. Este 

nevoie de o monografie a liceului, documentată, cuprinzând și mărturiile celor ce sunt 

în viață. Am și început această acțiune cu colegul meu mai tânăr, prof. dr. Docent 

Victor Săhleanu, cu sprijinul academicianului Radu Grigorovici, cu colaborarea 

colegilor din București și din alte părți – inclusiv a celor ce sunt în străinătate – și 

sperăm s-o ducem la bun sfârșit. Liceul – care l-a avut profesor pe Aron Pumnul și pe 

Mihai Eminescu, ca elev – merită o asemenea monografie care să pună în lumină rolul 

însemnat pe care l-a jucat și să amintească un model pedagogic care nu și-a pierdut 

actualitatea… 
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MEMORII II 

 

Alma mater cernautiensis 

 

În anii liceului (1926-1933) frecventasem școala în felul următor: 1926/27 și 

1927/28 veneam de la Horecea la Cernăuți în fiecare zi, împreună cu ceilalți frați ai 

mei; doi ani am locuit în oraș, în casa lui Iorgu G. Toma, om politic și scriitor, ca 

meditator a lui Mircea Vascu, colegul meu, rudă a lui I. G. Toma: fusesem recomandat 

de directorul liceului, fiindcă eram elev „eminent”; în clasele a III-a și a IV-a am fost 

admis la Internatul eparhial „Mitropolitul Nectarie” – un adevărat pension –, în mod 

excepțional, fiindcă tatăl meu lucra la Mitropolia Bucovinei; clasele a V-a și a VI-a 

am locuit acasă, la Horecea, iar în clasa a VII-a, la Internatul de băieți români. Se 

apropia bacalaureatul și s-a considerat că era mai bine să fiu la internat unde – se 

presupunea – că sunt mai bune condițiile de învățat. În toamna anului 1932 am fost 

bolnav de febră tifoidă, ceea ce a avut anumite urmări: am stat un trimestru în 

convalescență.  

La 30 iunie 1933 am dat bacalaureatul la comisia prezidată de profesorul Eugen 

Botezat, zoolog, de la Universitatea din Cernăuți. Secretara comisiei a fost domnișoara 

Stela Ţopa, care, mai târziu, s-a căsătorit cu prof. Pavelescu, de la Seminarul 

Pedagogic Universitar, inventatorul unei foi de observație vocațională (FOV), foarte 

apreciată pe atunci. 

La aceeași comisie s-au prezentat și elevii liceului militar „Ștefan cel Mare” 

din Cernăuți, o școală foarte bună cum erau de altfel liceele militare. Notele erau: 

excepțional, foarte bine, bine, suficient și insuficient. S-a întâmplat că la lucrarea scrisă 

la științele naturale (prof. Eugen Botezat) să iau nota „suficient” pentru ca în felul 

acesta media la bacalaureat să fie „foarte bine”. Fusesem premiant în cursul liceului, 

fără să reușesc să iau premiul I și II, fiind în competiție cu Radu Ioan Tomoiagă și 

Vasile Petrovici, care, la bacalaureat, au primit nota „excepțional”. De la liceul militar 
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nota „excepțional” a obținut-o elevul Ion Movileanu. Soarta celor trei colegi a fost 

nespus de nedreaptă: Vasile Petrovici, medic veterinar, a murit foarte de tânăr, în 

condiții misterioase; Radu Tomoiagă, doctor în filozofie, foarte apreciat de Tudor 

Vianu, C. Rădulescu Motru și alții – a urmat facultatea de filozofie din București – nu 

a făcut cariera universitară pe care o merita și a murit în mai 1974, în timp ce pregătea 

o comunicare legată de cea de-a 250 aniversare a nașterii lui Kant și a 170-a 

comemorare a morții filozofului din Königsberg, iar Ion Movileanu, părăsind cariera 

militară, a urmat dreptul obținând doctoratul la Universitatea din Paris. Trăiește în 

București după o carieră modestă. 

Așadar, iată-mă student! După obiceiul studențesc de la Universitatea din 

Cernăuți – model german – la ieșire m-au așteptat colegii de la Întrunirea Academică 

Română „Bucovina” și mi-au înmânat șapca și tricolorul acestei societăți academice. 

În toamna aceluiași an m-am înscris la Facultatea de Științe, secția chimie, urmând 

sfatul profesorului Nedelcu, care îmi prevedea un viitor strălucit ca... chimist. Pentru 

a nu pierde anul universitar – eram total nepregătit pentru examene – m-am înscris prin 

martie sau aprilie, la alte două facultăți: litere și filozofie (specialitatea: istoria 

filozofiei și istoria românilor) și drept. A fost o performanță luând toate examenele în 

sesiunea din iunie 1934. Voi reveni la acest episod pentru că este necesar să spun 

câteva lucruri despre Alma Mater Cernautiensis, despre viața studențească de aici, 

despre profesori și încă despre multe altele. 

Universitatea din Cernăuți a fost înființată în anul 1875 pentru a marca 

„împreunarea” Bucovinei cu Austria. A fost un „dar” pe care Împăratul Franz Josef I 

l-a acordat „credinciosului” ducat al Bucovinei. Deși românii, conduși de frații 

Hurmuzachi, militau pentru o universitate cu limba de predare română, noua instituție 

de învățământ superior a luat ființă ca „Deutsch-sprachige Nationalitäten-Universität” 

și pusă sub patronajul împăratului. Alma Mater Francisco-Josephina și-a deschis 

porțile la 4 octombrie 1875, cu un fast deosebit. Fiind singura universitate din estul 

monarhiei austro-ungare, i s-a acordat un rol important. La câțiva kilometri de granița 

cu România și cu Rusia țaristă, noua universitate trebuia să fie un locaș de cultură 

germană, să atragă tinerii diferitelor naționalități din Bucovina și să exercite o atracție 

pentru țările din zonă. 
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Universitatea avea trei facultăți, iar în primul semestru, număra circa 200 de 

studenți. Din cele trei facultăți – filozofie, drept și teologie – un rol important l-a avut 

Facultatea de Teologie care a devenit ca atare prin transformarea Institutului Teologic 

din Cernăuți, acesta ființând din 1827. 

S-a scris mult despre această universitate – înființată prin stăruința pilduitoare 

a românului dr. Constantin Tamașciuc, devenit primul rector al acesteia – despre 

profesorii ei. În 1975, dr. Rudolf Wagner a publicat, la München, cartea Alma Mater 

Francisco-Josephina, cu prilejul centenarului universității. Mai trebuie spus că la noua 

universitate au fost adoptate tradițiile și modelele de la universitățile germane, care s-

au păstrat și în perioada interbelică. 

În octombrie 1920 Universitatea din Cernăuți a fost românizată: la ședința 

solemnă a participat Regele Ferdinand I, rector fiind atunci profesorul Ion Nistor. 

Universității din Cernăuți i s-a adăugat a patra facultate, de științe, prin desprinderea 

din facultatea de filozofie. Câțiva din profesorii universității austriece au acceptat să 

activeze în noua universitate românească. 

În anul 1933, universitatea devine „Universitatea Regele Carol al II-lea”. Deci 

când am intrat eu în toamna anului 1933 ea era „Alma Mater Carolinensis”, denumire 

păstrată până în 1940. 

Numărul studenților a crescut an de an; în anul academic 1937/38 s-a ridicat la 

2600. Este adevărat că mai bine de jumătate din acest număr sunt teologi, împrejurare 

ce s-ar cere explicată. O universitate mică dar cu profesori foarte buni, la anumite 

discipline. În cei patru ani, rectorul („Rector magificus”) al universității a fost istoricul 

Ion Nistor, doctor docent al Universității din Viena, membru al Academiei Române, 

din 1915, personalitate de prim rang în Bucovina interbelică. Șef al organizației 

Partidului Național Liberal din Bucovina, a fost în câteva rânduri ministrul Bucovinei 

la București, apoi ministru în guvernul liberal din anii 1933-1937, fiind în același timp 

rectorul universității. Decan al Facultății de Litere și Filozofie a fost prof. Ilie 

Bacinschi – câtva timp asistent al marelui Mayer-Lübke, la Universitatea din Viena – 

căruia i-a urmat prof. Leca Morariu, cunoscut ca specialist în dialectul istro-român, 

folclorist, specialist în viața și opera lui Eminescu, directorul Buletinului Mihai 

Eminescu, veșnic în polemică cu George Călinescu. 

V.TREBICI



Așadar m-am înscris la facultatea de Științe, secția chimie. În acea perioadă la 

secția de matematică predau viitori academicieni: Simion Stoilov (1887-1961), 

Gheorghe Vrânceanu (1900-1979), Miron Nicolescu (1903-1975) – viitorul președinte 

al Academiei Române –, Tiberiu Popovici (1906-1975) la fizică, Eugen Bădărău 

(1887-1975). 

Or, după sistemul de atunci, în anul I erau obligatorii orele de laborator – câteva 

ore zilnic – precum și examene la disciplinele de matematică. 

Pentru studentul de 18 ani, în orașul romantic, tipic studențesc care era 

Cernăuțiul de atunci, cu cunoștințe slabe de matematică, aceste două „constrângeri” l-

au obligat să părăsească chimia, spre marele său regret. De fapt, eu mă gândeam la 

chimia industrială, undeva în Germania, unde unii din colegii mei germani își făceau 

studiile. 

M-am înscris deci la Facultatea de Litere și Filozofie, specialitatea istoria 

filozofiei și istoria Românilor, și la facultatea de drept pentru a obține a doua licență, 

sporind astfel șansele la angajare. De fapt, pasiune nu aveam decât pentru istorie și 

limbile clasice. Am studiat și filozofia, psihologia, dar mărturisesc că nici atunci și nici 

astăzi n-am nici o „propensiune” pentru filozofie. La intrarea în Universitate nu se 

cerea decât diploma de bacalaureat: nu exista examen de admitere. Frecvența nu era 

obligatorie decât la Facultatea de Științe. Încolo, libertate absolută! Erai „civis 

academicus” – după modelul universităților din Germania și Austria – ceea ce 

înseamnă un statut special, care este greu să fie înțeles de alții. 

În amintirile pe care le-a scris în închisoare, profesorul Traian Brăileanu (1882-

1947), fost student al Universității din Cernăuți, în perioada 1901-1905, notează că 

adevărata viață studențească se desfășoară nu în clădirea Universității ci la... societățile 

studențești. Nu alta era situația în anii 1933-1938. A fost o particularitate a universității 

cernăuțene care o distingea de universitățile din Iași, București și Cluj. Este modelul 

întâlnit la universitățile din Austria și Germania, cunoscut însă și în țările baltice. 

Odată cu înființarea Universității din Cernăuți, au apărut și societățile 

studențești. În principiu, ele erau organizate pe naționalități. Toate aveau semne 

distinctive, steaguri etc. Clasificarea cea mai importantă era după criteriul practicării 

duelului studențesc și al respectării unor regulamente studențești, numite „comment”-
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uri: societăți studențești care practicau „mensura” – duelul studențesc – numite 

„bătăușe” („schlagende”) și cele care nu practicau acest sistem („nicht schlagende”). 

Primele erau organizate după sistemul următor: în fruntea lor se găsea seniorul 

(președintele), ajutat de consenior (maestru de scrimă), vulpanul („fuchs Major”), care 

se ocupa de educația tinerilor membri („fucși” sau vulpoi). Lucrările de secretariat erau 

asigurate de subsenior. După vechime, primul grad era cel de „fuchs”, al doilea era de 

„fârtate” („Bursche”), după terminarea universității deveneai „Fârtate inactiv”, iar mai 

târziu, erai „filistrat” căpătând titlul de „domn bătrân” („alter Herr”). 

Toți membrii unei asemenea societăți purtau șapca respectivă, de forma 

„Teller”, sau „Stürmer”, iar pe piept, panglica cu culorile naționale. La festivități, era 

obligatorie ținuta mare („in vollem Wicks”: o tunică specială („Flaus”), pantaloni albi, 

cizme și sabia („rapirul corfrat”). Cele mai importante manifestări erau „comers-urile” 

de deschidere a anului universitar, cu un ritual riguros. Se intonau cântece studențești 

printre care Gaudeamus igitur, Pe-al nostru steag, Trei culori cunosc pe lume și altele. 

Pentru a deveni „fârtate” (Burshhe), un fucs trebuia să bată „mensura” 

regulamentară și să dea un examen. Cu câtă mândrie purtau studenții cicatricele 

primite la mensuri! Adăugați cursurile de dans obligatorii, balurile organizate în 

Cernăuți dar și în alte orașe din Bucovina, excursiile în împrejurimi, diferite alte 

manifestări. Viața studențească, succint evocată mai sus, se desfășura astfel și pe 

vremea aceea și de aceea trebuie cunoscută pentru a înțelege ceea ce urmează. De 

altfel, ea este descrisă în cartea dr. Rudolf Wagner, în cea a lui Hans Prelitsch (Student 

în Czernowity, 1961), iar istoria societăților studențești române se află la Muzeul 

„Simeon Florea Marian”, 

Astfel, în anul academic 1933/1934 activau marea majoritate a societăților 

înființate în perioada austriacă (1875-1918).  

Cele românești încep cu „Junimea”, înființată în 1877, după ce autoritățile 

austriece au desființat „Arboroasa” (1875), în urma procesului „arboresenilor” în 

frunte cu Ciprian Porumbescu. Primul președinte a fost Dimitre Onciul (1856-1923). 

Semnul distinctiv era panglica tricolor, purtată la piept. Societatea nu practica duelul, 

avea steag propriu, iar gradele erau: fuchs, bădiță și bădiță emeritat. Avea cel mai mare 

număr de membri, unii devenind profesori universitari (Ion Nistor, Vasile Grecu, T. 

Ștefanelli). A doua a fost „Bucovina”, cu denumirea completă de „Întrunirea 
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Academică Română”, înființată în 1880. Practica duelul, purta însemnele arătate mai 

sus, dar în culori naționale. 

A treia era „Academia ortodoxă”, înființată în 1884, având membri numai 

studenți teologi. 

A patra: „Moldova”, întrunire academică română, înființată în 1910, împreună 

cu „Bucovina”, purtau denumirea „Întrunirile Academice Române „Bucovina” și 

„Moldova”. 

A cincea s-a înființat în 1905 sub denumirea de „Societatea Academică 

Română „Dacia”. Ultima, a șasea, a fost Cercul studențesc „Arboroasa”, înființat în 

1922. 

Relațiile dintre societățile studențești românești erau cordiale, cu participare la 

manifestări comune. Împreună, ele formau Centrul studențesc din Cernăuți, afiliat la 

Uniunea Națională a Studenților Creștini din România (UNSCR) 

Cu toată diversitatea lor, fiecare societate studențească română cultiva 

dragostea de neam și de țară, atașamentul pentru societatea respectivă, solidaritatea 

dintre membrii ei de-a lungul întregii vieți, respectul pentru persoanele vârstnice, 

politețea, buna cuviință în societate. Respectul pentru femei, curtenia și cavalerismul 

față de ele erau cultivate la ședințele de „educație la cursul de dans, în alte manifestări, 

începând cu chestiuni elementare cum ar fi: invitația la dans, sărutatul mânii mamei și 

fiicei, însoțirea acasă, ocrotirea femeii în cazul în care era ofensată etc.  

Societatea studențească continua, într-un fel, educația din familie și din 

școală... de aceea ea aplica și sancțiuni ce mergeau până la excluderea din societate cu 

formula „șasat cum infamia”. O asemenea pedeapsă se aplică în cazuri deosebite: 

nerespectarea codului de onoare, însușirea banilor societății, neachitarea la timp a 

datoriilor contractate, ofense aduse femeilor. Societățile dueliste mai aplicau „mensura 

de pedeapsă”, când cel mai bun mânuitor al rapirului era pus să pedepsească pe cel 

vinovat.  

Cei care erau excluși „cum infamia” rămâneau stigmatizați pe toată viața, era 

un fel de „moarte civilă”. Am cunoscut un asemenea caz: persoana respectivă, stabilită 

după 1940 în București, era evitată de către „comilitoni”, iar la înmormântarea ei, au 

asistat foarte puțini colegi... 
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Societățile studențești germane erau: „Allemania” – cea mai veche –, 

„Arminia” și „Teutonia” – toate dueliste („schla gende”) și „Franxonia”, grupând 

studenții germani catolici. Aceasta din urmă respecta statutul studențesc german, cu 

excepția duelului. Denumirea societăților germane era de „Korps”, „Burschenschaft” 

sau „Verbindung”. Sediul lor era în „Deutsches Haus”.  

Societățile de studenți polone erau „Lehia” – aceasta practica „mensura” și 

„Ogniscko”. Sediul lor era în „Deutsches Haus”.  

Ucrainenii aveau două societăți: „Zaporoje” și „Ciornoe More”, ambele 

„dueliste”. Pe vremea administrației austriece a existat și „Soiuz”. Sediul lor era la 

„Narodnyi dim”. 

Cele mai multe societăți le aveau studenții evrei: „Hebronia”, „Hasmonea”, 

„Zephir”, „Emunah”, și încă una-două. Toate erau „dueliste”. Sediul lor era la 

„Jüdisches Haus”. 

Majoritatea societăților studențești românești erau adăpostite în Palatul 

Național din piața Unirii Nr. 3 (fostă „Ringplatz”), proprietatea Societății pentru 

cultura și literatura română în Bucovina. În sala festivă a Palatului a avut loc istorica 

ședință din 27 octombrie 1918, sub președinția lui Iancu cavaler de Flondor, care a 

proclamat autonomia Bucovinei, în virtutea dreptului de autodeterminare. În aceeași 

sală societatea muzicală „Armonia” dădea concerte; ea era folosită și pentru cursurile 

de dans organizate de societățile studențești, pentru serate și neuitatele baluri 

studențești, evenimente epocale în viața fiecărui student. 

O particularitate a acelor timpuri se cere precizată. Între societățile studențești 

naționale se stabileau relații pe baza unui protocol precis. Societățile românești 

recunoșteau și aveau relații cu societățile germane și cele poloneze... întrunirile 

academice române „Bucovina” și „Moldova” aveau relații de scrimă cu „Allemania”, 

„Teutonia” și „Arminia”, de asemenea cu „Lehia”. În schimb, nici o societate 

românească nu întreținea legături cu societățile ucrainene și evreiești. O situație 

particulară pentru a cărei înțelegere ar fi necesar un studiu. 

Societățile studențești din Cernăuți au fost desființate de Regele Carol al II-lea, 

în 1938. Tacit, cu încuviințarea rectorului, ele au continuat până în iunie 1940. Nu 

toate și-au încetat activitatea în acel an: societățile germane s-au mutat în Germania, 

odată cu strămutarea germanilor din Bucovina; cele ucrainene au fost și ele 
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„reactivate” în Germania sau SUA, evreii și-au continuat activitatea în noul stat Israel, 

polonezii au procedat la fel. La Centenarul Universității din Cernăuți în 1975, la Linz, 

au participat reprezentanții societăților studențești cernăuțene indiferent de 

naționalitate. Dar și în România foștii membri ai societăților studențești păstrează 

legătura, se mai întâlnesc – în special – cu prilejul înmormântărilor – potrivit acelui 

jurământ la intrarea în societate: „În unire și frăție, vom trăi până la mormânt!” Pentru 

ca să nu se piardă amintirea acelor timpuri, s-au întocmit almanahuri și lucrări despre 

societățile respective și care au fost depuse – am mai scris – la Muzeul „Simeon Florea 

Marian”. La universitatea actuală din Cernăuți, ca și la universitatea din Suceava există 

încercarea de a prelua și continua tradiția studențească din Cernăuți. „Nu-nvie morții, 

e în zadar copile!” aș adăuga cu nostalgie și cu tristețe.  

Fiindcă am promis să nu fac judecăți de valoare, aprecieri etc. nici de data 

aceasta nu mă voi abate de la acest principiu. A fost bine, a fost frumos, a fost 

folositor?! Răspunsul îl vor da istoricii nepărtinitori. Nu pot însă să nu amintesc ce 

rezonanțe trezesc în sufletele noastre un Gaudeamus igitur!, un „Trai ferice de student, 

din vremuri depărtate, / Te-ai dus și-n veci n-o să mai vii, / și scumpa-ți libertate”, 

intonat de sute de glasuri tinere și mai puțin tinere. Cei care au asistat la piesa 

Heidelbergul de altădată, cu rolul principal interpretat excepțional de Florin Piersic, 

vor fi putut înțelege, măcar în parte, ce a însemnat viața studentului din Cernăuțiul de 

altădată. (O, quae mutatio rerum). 

Cele descrise mai sus ar fi valabile cam până în anii 1934-1935. Treptat, au 

început să pătrundă curentele politice extremiste în rândul studențimii, să apară 

dezbinări, lupte... Dar despre aceasta, ceva mai târziu. 

Pe diploma mea de licență, din 25 octombrie 1938, scrie: Principal: istoria 

filozofiei; Secundar I – Sociologia, Secundar II: Istoria românilor. În consecință, vom 

încerca să prezint cursurile pe care le-am urmat, profesorii pe care i-am cunoscut, 

eventual, unii din colegii mei. 

Se cheamă deci că în formația mea academică elementele principale au fost 

filozofia și istoria. În ce măsură însă? La examenul de licență profesorii mei au fost: 

Trăian Brăileanu și Ion Nistor. 

Spre deosebire de Universitatea din București unde filozofia era predată de 

mari personalități – colegul meu de liceu Radu Tomoiagă, student la Facultatea de 
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Litere și Filozofie din București, în aceeași perioadă, 1933-1937, mă informa despre 

cursurile și profesorii din București – la universitatea noastră filozofia, disciplinele 

legate de filozofie, nu au avut privilegiu universității bucureștene. Cândva – pe vremea 

Austriei – au fost profesori de notorietate precum Carl Siegel și R. Wahle. În timpul 

universității românești o certă personalitate a fost profesorul Vasile Gherasim, cu un 

strălucit doctorat la Viena, bine cunoscut până astăzi prin studiile serioase privind viața 

și opera lui Mihai Eminescu. I se încredințează cursul „Istoria filozofiei”. Din 

nenorocire, s-a stins timpuriu din viață (1933), așa că nu l-am avut profesor. Acest curs 

a fost suplinit, în anii 1933-1937, de profesorul Traian Brăileanu, titularul cursului 

„Sociologie, etică și politică”, similar cu cel ținut la București, de profesorul Dimitrie 

Gusti, contemporanul său (1880-1955). 

Din cauză ca Brăileanu a fost ministrul învățământului și cultelor în guvernul 

legionar (septembrie 1940 – ianuarie 19” ) a fost condamnat la 20 de ani de temniță 

grea și a murit, în 1947, la închisoarea din Aiud, opera sa științifică a fost total 

necunoscută în ultimii 50 de ani. Nu au lipsit însă etichetări sumare de genul „fascist”, 

„obscurantist” etc. Abia acum se pregătește o ediție din opera sociologică a 

profesorului Traian Brăileanu, grație efortului prof. dr. Leon Ţopa (n. 1912) și a 

doamnei Veronica Ţopa, născută Brăileanu. Am putut să citesc și eu textele pregătite 

pentru tipar – ele vor începe să apară în 1993 – ca să-mi pot forma o părere clară despre 

opera profesorului. 

Absolvent al liceului german din Rădăuți – cu 8 ani de latină și elină –, licențiat 

al facultății de filozofie și, apoi, doctor al aceleiași facultăți, cu o teză de filozofie, iar 

secundar o teză de filologie clasică, profesorul Traian Brăileanu era un temeinic 

cunoscător al limbii germane și al celei eline clasice. Lui îi datorăm transpunerea în 

limba română a unor opere ale lui Kant, începând cu Critica rațiunii pure (1930), dar 

și a unor opere ale lui Aristotel (o mare parte în manuscris). Era deci „abilitat” pentru 

cursul de filozofie. Nu a predat decât „Istoria filozofiei”. Nici eu, nici colegii mei nu 

au avut înclinații speciale pentru filozofie; pentru noi, ea urma să fie un „Beruf”, 

deoarece ne pregăteam pentru cariera de profesori de liceu. Învățam sistemele 

filozofie, pe marii filozofi după versiunile germană și franceză ale manualelor de 

istorie a filozofiei. Nu știu câți din colegii mei citiseră operele fundamentale ale 

marilor gânditori. Aflând din exegezele contemporane ale unui Mircea Vulcănescu, 
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Petre Ţuțea, Emil Cioran, Mircea Eliade cât de întinse și profunde erau lecturile 

filozofice ale acestora, încerc un sentiment de cumplită jenă. Însă conștiința juvenilă 

nu m-a împiedicat ca să susțin teza de licență cu subiectul Filozofia lui Lucian Blaga. 

Mărturisesc că interesul nostru era orientat spre filozofia culturii. Cărțile unui O. 

Spengler, H. Keyserling, L. Klages sau N. Berdicef ne erau cunoscute dar nu din sursă 

directă. Era ceva nou, revoluționar chiar, dar pentru noi, destul de vag. Mi-aduc aminte 

foarte bine de impresia extraordinară pe care ne-a produs Pe culmile disperării a lui 

Emil Cioran, apărută în 1934. Sufeream, deveniserăm pesimiști etc., ceea ce poate fi 

scuzat unui tânăr. Ne-am mai liniștit citind cartea, apărută în același an, Mathesis sau 

bucuriile simple a lui Constantin Noica (1909-1987). 

În sociologie, profesorul Trăian Brăileanu avea o concepție originală, expusă 

în cărți și studii. Mă refer la Teoria comunității omenești care, sper, să fie reeditată 

curând și nu la articolele publicate în „Însemnări sociologice” (1935-1937) întemeiată 

și condusă de profesor, în care se publicau articole politice. 

Se deosebea de colegii săi D. Gusti – cu care a întreținut relații corecte – și 

Petre Andrei; nu era interesat de „monografiile sociologice”, în schimb construcția 

teoretică a sociologiei începea la el cu Platon și Aristotel, trecea prin filozofia germană, 

sociologia germană (un Ferdinand Tönnies, de pildă) și cea italiană (Vilfredo Pareto și 

Gaetano Mosca îl interesau pentru teoria elitelor). În fond, în mare măsură concepția 

sa era de istorie socială, cu fundamentare filozofică – o concepție originală avea 

profesorul și în privința eticii, ca și a politicii. 

Din câmpul disciplinelor filozofice mai trebuie amintită psihologia. Predată 

conștiincios de prof. Al. Ieșan, ea nu îmi stârnea nici un interes. Psihotehnica, adusă 

de asistentul Traian Chelariu (1906-1966), după studii la Paris și Roma, începuse să 

preocupe pe unii studenți. Era „moda” laboratoarelor de psihotehnică, al căror inițiator 

a fost profesorul Fl. Ștefănescu-Goangă, de la Universitatea din Cluj. 

Existau și cursuri de pedagogie și didactică, obligatorii pentru cei ce se 

pregăteau pentru cariera de profesor de liceu. Profesorul Constantin Narly, eminent 

dascăl, cu doctorat la Universitatea din Göttingen, era partizanul metodelor pedagogice 

moderne. Edita „Revista de Pedagogie” pe care o descoperă acum ca fiind o publicație 

absolut remarcabilă.  
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Conferențiarul Silvestru Găina – al cărui părinte, Vasile Găina, fusese profesor 

la Facultatea de Teologie din Cernăuți – ne preda „Didactica generală” și „Didactica 

specială”. Mai curând mă interesa istoria pedagogiei. Rolul profesorului C. Narly a 

fost foarte important în calitatea sa de director al Seminarului Pedagogic Universitar 

care ținea de Catedra de pedagogie a universității. Nu, n-am avut vocație pentru 

filozofie, nu vedeam „idei” precum Camil Petrescu și nici peștera lui Platon nu 

însemna pentru mine mai mult decât o parabolă. Frânturi de existențialism, din 

filozofiile eshatologice sau catastrofice puteau să mă impresioneze. Mi-aduc aminte 

de un Julien Benda, de un Henri Massis, N. Berdiaef și încă de alții, cu influențe 

efemere. Pasiunea mea a fost însă istoria. Ea s-a manifestat de timpuriu. Fiind cel mai 

mic din cei patru frați, citeam cu nesaț manualele de istorie. Am citit și o Iliadă, o ediție 

pentru copii, am ajuns să-i admir pe Achile și pe Hector, ca și pe alți eroi. Așa se 

explică întâmplarea, petrecută în clasa I-a de Liceu, în anul 1927 – aveam 11 ani! – 

când bunul meu profesor, dr. Constantin Gheorghian, spre marea mea surpriză și 

emoție, dar și a colegilor mei, mi-a oferit catedra pentru a ține lecția despre Pericle și 

epoca sa. A fost debutul meu ca „profesor”. După refuzul meu încăpățânat, a reușit să 

mă convingă și fiind primit m-a urcat pe scaunul ce se afla lângă catedră. Ce-am vorbit, 

cum am vorbit? Nu mai mi-aduc aminte. Prestigiul meu în rândul colegilor a crescut 

enorm. De-a lungul celor șapte ani de liceu mi-am păstrat acest prestigiu. Trebuie să 

recunosc că am fost ajutat de o memorie – socotită de colegi și profesori ca fiind ieșită 

din comun. Puteam să „recit” pe toți domnitorii din Moldova și Ţara Românească, fără 

nici o ezitare. Cât de bună și necesară este memoria? Nu țin să fac eu elogiul memoriei. 

Am o anumită părere, mai curând, sceptică în această privință. 

Chiar dacă nu am slujit pe Clio – mi-am început viața activă de profesor de 

istorie – dar nici nu am trădat-o; am iubit-o și o iubesc și astăzi. Zilnic, citesc lucruri 

de istorie, memorii, monografii, cu această lectură îmi închei ziua de lucru. Fiind 

preocupat, în ultimii ani, de istoria Bucovinei, mi-am sporit „fondul de timp” alocat, 

istoriei. 

La universitate, am avut profesori buni la disciplinele istorice. Cei mai mulți 

figurează în Enciclopedia istoriografiei românești 1978. 

Încep cu Ion Nistor (1876-1962), titularul cursului de istoria românilor. 

Împărțit între politică și învățământ, nu s-a ocupat de studenți, așa cum ar fi dorit el 

V.TREBICI



însuși. Nu și-a întrerupt nici activitatea științifică – dovadă revista „Codrul 

Cosminului”, înființată și condusă de el, precum și comunicările sale la Academie, 

publicate în „Memoriile” acesteia. 

Fiu de țăran din comuna Vicovu de Jos, situată între Rădăuți și Putna, pe valea 

Sucevei, a reușit, cu stăruința proprie țăranilor bucovineni, să-și construiască o cultură 

temeinică. Cu un doctorat la C. I. Jirecek, cu o docență la aceeași universitate vieneză, 

a fost numit profesor la Universitatea din Cernăuți (1912), încredițându-i-se cursul de 

istorie sud-est europeană pe care profesorul l-a transformat în curs de istoria românilor. 

În timpul primului război mondial s-a refugiat în Vechiul Regat, a militat activ pentru 

Unirea Bucovinei cu România. A fost un personaj important la realizarea acestui act 

istoric, la 28 noiembrie 1918. 

Din acea perioadă datează prietenia sa cu Ionel I. C. Brătianu, devenind, după 

Unire, șeful Partidului Național Liberal din Bucovina. Până în 1940, ministru, în 

repetate rânduri, rector al Universității. Bucovina și universitatea cernăuțeană îi 

datorează foarte mult. I-am cinstit memoria și cu prilejul împlinirii a treizeci de ani de 

la moartea sa, survenită la 11 noiembrie 1962, după câțiva ani petrecuți la închisoare, 

ca fost ministru. 

Studenții învățau istoria românilor după manualul lui C. C. Giurescu care 

începuse să apară în fascicole, la Editura pentru Literatură și Artă „Regele Carol al II-

lea”. Era un admirator statornic al lui N. Iorga și prietenia lor a fost netulburată de 

faptul că îi despărțeau opțiunile politice. A avut și un bun asistent, Ilie Corfus (1909-

1981) – și el dintr-un sat de pe Valea Sucevei – care și-a dat doctoratul în istorie la 

Universitatea din Varșovia. Istoric serios și conștiincios, a lucrat până la moarte la 

Institutul de istorie „N. Iorga” fiindu-i refuzată o catedră în învățământul universitar. 

Ceea ce a publicat este serios și temeinic. A publicat și un volum de amintiri la Editura 

„Junimea” din Iași.  

La istoria universală ne-a fost profesor Romul Cândea (1886-1973). Fiul 

preotului din comuna Avrig, strănepotul lui Gheorghe Lazăr. R. Cândea a făcut studii 

teologice obținând, în 1912, doctoratul la Facultatea de Teologie, cu mențiunea „sub 

auspiciis Imperatoris” – cea mai înaltă distincție în monarhia austro-ungară – iar în 

1916 își susține doctoratul la Universitatea din Leipzig, după ce fusese doctorandul 

marelui istoric Karl Lamprecht (... 1915), în fața căruia susține doctoratul și N. Iorga. 
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În perioada de la Leipzig, R. Cândea se împrietenise cu Panait Cerna, care, curând 

(1913) după doctorat, a și murit. R. Cândea a publicat, în 1963, amintiri despre P. 

Cerna, interesând istoria literară.  

Romul Cândea a fost modelul „profesorului de catedră”. Elegant și distins, 

orator desăvârșit, ținea cursuri foarte apreciate de studenți dar și de publicul 

cernăuțean. A stăruit mult asupra Revoluției franceze și a epocii lui Napoleon, ceea ce 

nu îl împiedica ca la examene să pretindă cunoștințe din întreaga istorie universală. 

După 1940, a fost câtva timp profesor la Universitatea Cluj-Sibiu, s-a pensionat, s-a 

retras la Avrig unde a și murit.  

Regretul tuturor, al foștilor studenți și al istoricilor, este acela că profesorul 

Romul Cândea a publicat foarte puțin. În politică, a fost averescian, ajungând primar 

al municipiului Cernăuți. În 1938-1940 era demnitar al Frontului Renașterii Naționale, 

purtând o uniformă foarte elegantă. Atunci când voi aminti despre politică în rândurile 

studenților cernăuțeni, voi face câteva referiri la politica profesorilor universitari din 

acea vreme. Istoria antică era predată de profesorul Theofil Sauciuc-Săveanu (1884-

1971). Fiu de preot, născut în comuna Bosanci, de lângă Suceava, T. Sauciuc-Săveanu 

era un om învățat, temeinic cunoscător al limbilor latină și elină clasică. Pasiunea sa 

era arheologia: în fiecare vară pleca la Mangalia unde lucra la șantierul Callatis. A 

publicat puțin, în reviste de specialitate, era foarte apreciat în spațiul cultural german 

– membru al unor institute și societăți din Austria și Germania –, dar ca profesor nu 

ne-a insuflat dragoste pentru arheologie și nici pentru istoria antică. Un profesor 

onorabil, a avut totuși câțiva studenți care s-au afirmat mai târziu. A făcut și el politică 

ca și majoritatea celorlalți profesori. Ca șef al organizației Partidului Național Ţărănesc 

din Bucovina, a fost maistrul Bucovinei în timpul guvernului național-țărănesc. Erau 

mulți frați: Nicu Săveanu a fost primarul Cernăuțiului, Epidelfor Săveanu, colonel, 

Em. Săveanu, profesor de franceză la liceul „Aron Pumnul”, Max Săveanu, cântăreț 

de operă. Unica sa fiică, Carmen, o frumusețe a Cernăuțiului de atunci, s-a căsătorit cu 

pictorul Paul Verona, moșier din Dorohoi, mult mai în vârstă... 

La istoria artei era profesorul Alexandru Tzigara-Samuracaș (1872-1952), 

reputat istoric de artă. Aflasem că era fiul natural al Regelui Carol I – asemănarea era 

frapantă – și nepot a lui Alexandru Odobescu, prin soția acestuia, Sașa Samurcaș. A și 

publicat în „Convorbiri literare” despre sinuciderea lui Alexandru Odobescu, în 1895, 
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după scrisorile păstrate în arhiva familiei. Expunerile sale, însoțite de proiecții, 

atrăgeau un numeros public, în afară de studenți, bineînțeles. La lecții se războia de 

fiecare dată cu profesorul George Oprescu, probabil din cauză că acesta era titularul 

catedrei de la universitatea din București. A fost constrâns să se pensioneze: apăruse o 

lege care prevedea limita de vârstă la 65 ani. I-a căzut victimă acestei prevederi și 

preotul profesor Vasile Gheorghiu (1872-1959) o somitate a teologiei ortodoxe. 

Profesorului Al. Tzigara Samurcaș i-a urmat marele I. D. Ștefănescu (1887-1982); 

terminasem facultatea, dar am asistat la unele din conferințele acestui ilustru istoric al 

artei, în special al artei religioase medievale. 

Pe profesorul de bizantologie, Vasile Grecu (1885-1972) aș vrea să-l evoc în 

mod special pentru motivele care vor fi arătate în continuare. Fiu de țăran, din comuna 

Mitocul-Dragomirnei, a urmat liceul greco-oriental din Suceava, unde a dat dovadă de 

calități deosebite. L-a susținut Simeon Florea Marian (1837-1907), profesor de religie 

la numitul liceu, deoarece părinții lui Vasile Grecu aveau intenția să-l retragă din liceu. 

A urmat Universitatea din Cernăuți, cu specializare la Viena, fiind abilitat profesor 

pentru limbile clasice. Și-a început cariera didactică la Cernăuți, a continuat-o în 

Vechiul Regat, unde se refugiase în timpul primului război mondial. Revenit la 

Cernăuți a fost numit profesor agregat, apoi profesor titular pentru bizantologie. S-a 

căsătorit cu fiica preotului Сonstantin Morariu, unul din „arboresenii” lui Ciprian 

Porumbescu și astfel a devenit cumnat cu frații Leca, Victor și Aurel Morariu și de 

asemenea cumnat cu istoricul literar bucovinean I. E. Toronțiu. Din această căsătorie 

au avut doi copii: Viorel și Victor, colegi mai mari ai mei la liceul „Aron Pumnul”. 

Două tragedii s-au produs în familia profesorului: sinuciderea soției, prin 1922 sau 

1923, și apoi, moartea fiului său Victor, în primele zile ale războiului din Răsărit, în 

iulie 19” . 

Era omul bibliotecii. La seminarul de bizantologie de la Universitatea din 

Cernăuți, cu o foarte bună bibliotecă, profesorul ședea toată ziua. Seminariile erau 

interesante fiindcă ne dădea lucrări destul de grele. Astfel, am fost programat să țin un 

referat pe tema Cronica lui Laonicos Chalcocandylas ca sursă pentru istoria românilor. 

S-a transferat la Universitatea din București. După pensionare, până la moarte, a lucrat 

ca un adevărat benedictin. Ne-a dat monumentalele ediții ale cronicarilor bizantini care 

i-au adus celebritate. La Congresul internațional de bizantologie, București, 1972, a 
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fost ales vicepreședinte de onoare. La moartea sa, au apărut numeroase necroloage în 

țară și străinătate. Cred că este profesorul cel mai important pe care l-a dat 

Universitatea din Cernăuți. 

Având specialitatea „Istoria Românilor” eram obligat să dau examen și la 

slavistică, curs predat de profesorul Grigore Nandriș (1895-1968). Îi păstrez admirație 

și respect! Fiu de țărani înstăriți din comuna Mahala, dintr-o familie cu șase băieți și o 

fată – Anița, pe care am amintit-o – Grigore Nandriș a urmat multe școli: Facultatea 

de Litere a universității bucureștene, Școala Română din Paris, cu doctoratul la 

Universitatea Jagellonă din Cracovia. Filolog și lingvist, cu specialitatea „slavistică”, 

poate fi situat în aceeași galerie cu Ioan Bogdan, și continuator al lui Emil Kaluzniacki, 

de la Universitatea din Cernăuți, membru corespondent al Academiei Române. Am 

urmat „Proseminarul” de slavistică – se învăța după celebra gramatică a lui Leskien –

, discuțiile erau interesante, cu multe referiri la limba ucraineană din Bucovina, vorbită 

în parte și în satul meu, Horecea. Se poate spune, că oferea un „model paideic”, pe 

baza vieții lui și a activității științifice și didactice. Îl conduceam uneori până la podul 

de peste Prut, când mergea la Mahala ca să-și viziteze părinții. S-a căsătorit târziu cu 

o englezoaică, a plecat definitiv în Anglia, unde a fost, câțiva ani, profesor de slavistică 

la Universitatea din Londra. Are un fiu, John, reputat arheolog; vine frecvent în 

România, unde se ocupă – cum mi-a spus etnologul și folcloristul Mihai Pop – cu 

„arheologia stânelor”, în special în Maramureș. După moartea sa (Grigore Nandriș – 

n. n.), în 1968, urna a fost adusă de doamna Nandriș la Rădăuți, unde în cripta familiei 

odihnesc din familia Nandriș; mama, fratele mai mare, dr. Ioan Nandriș, fratele mai 

mic, dr. Teodor Nandriș. 

Profesorul Grigore Nandriș a însemnat pentru bucovinenii – de ieri și de astăzi 

– și altceva; a fost cel mai vrednic președinte al Societății pentru Cultura și Literatura 

Română în Bucovina, înființată de frații Alecu și Gheorghe Hurmuzachi, de Ion G. 

Sbiera și alți cărturari în 1862, la Cernăuți, conducând destinele Societății – între anii 

1929-19” , fiind urmat de fratele său, dr. Ioan Nandriș. În emigrație a avut o activitate 

frumoasă – nu poate fi rezumată în câteva cuvinte – a editat cartea țăranului Dumitru 

Nimigean din Tereblecea, care a reușit să fugă din Siberia și, pentru a scăpa de 

coșmarul Gulagului sovietic s-a refugiat tocmai în ... Australia! 
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Mare mi-a fost bucuria când am aflat că profesorul Grigore Nandriș, asociindu-

se cu doctorul Sabin Manuilă, [care] a fost director general al Institutului Central de 

Statistică, primul meu șef de instituție, a organizat Centenarul „Societății” la New 

York, în 1962, chiar de ziua Unirii Bucovinei cu România. Cu acest prilej a fost editat 

un volum, adus de doctorul Octavian Lupu – bun prieten și colaborator al profesorului 

– în țară de unde mi-am extras, informații de primă mână privind istoria Bucovinei. 

Să mai adaug că profesorul Nandriș era președintele Partidului Național Liberal 

al lui Gheorghe Brătianu (1898-1953) din Bucovina, partid care se bucura de simpatie 

și respect în rândul intelectualilor bucovineni. 

Fiindcă am absolvit și Facultatea de Drept (1939) să spun câteva cuvinte despre 

profesorii pe care i-am avut. Eminent profesor a fost George Alexianu, titularul 

cursului de drept constituțional, editor al colecției Hamangiu, mai târziu rezident regal, 

iar apoi, guvernator al Transnistriei. A fost executat la 1 iunie 1946, împreună cu 

Mareșalul Ion Antonescu. Prin osârdia fostului său student, profesorul doctor Dragoș 

Rusu (n. 1910) și cu sprijinul altor juriști, curând opera profesorului George Alexianu 

va fi restituită cititorilor. 

Dintre alți profesori merită amintit Gălășescu Pyk care este bine cunoscut 

bucureștenilor după ce s-a transferat la Universitatea din București. Remarcabil a fost 

profesorul C. A. Spulber, titularul cursului de istoria dreptului, frecvent citat mai ales 

în bizantologie, pentru Eglogele isauriene. Profesorul de drept roman, Ion Lunguleac, 

tobă de carte, figură stranie, nu a lăsat aproape nimic publicat. În 1940, părăsind 

Cernăuții la ocupația sovietică, a pierdut biblioteca personală – foarte bună – 

regretând-o până la moarte. 

Viitorul istoric va afla că acad. Valentin Al. Georgescu (n. 1908), ilustru 

romanist și specialist în istoria dreptului românesc, și-a început cariera la Facultatea 

Juridică a universității cernăuțene, post pentru care îl recomanda strălucitul său 

doctorat obținut la Paris. 

Nu am amintit de alte facultăți sau secții ale universității cernăuțene. Sunt dator 

însă să vă spun ceva despre Facultatea de Teologie, cea mai veche – provenea din 

Institutul teologic din Cernăuți, înființat în 1827 – și cea mai ilustră multe decenii. Aici 

și-au dat doctoratul Nicolae Balan, viitorul mitropolit al Ardealului, Kiril, viitorul 

patriarh al Bulgariei, Gala Galaction, pr. Prof. D. Stăniloaie (n. 1903), membru al 
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Academiei Române, cu doctoratul la prof. Vasile Loichiță (1928), pr. Prof. Teodor 

Bodogoaie (n. 1910) și un șir de alte personalități. Ceea ce prezintă pentru un american 

Universitatea din Harvard, aceeași atracție exercita – mutatis mutandis – Facultatea de 

Teologie din Cernăuți – era singura din monarhia austro-ungară, – și comparabilă cu 

Academia Movileană de la Kiev și Facultatea de Teologie de la Atena. Am avut 

prilegiul să-i cunosc pe profesorii: Vasile Tarnavschi și Vasile Gheorghiu, considerați 

ca luceferi ai ortodoxiei. Am scris și am publicat despre acest important locaș de 

institualitate; am avut bucuria de a prezenta o comunicare în Aula Universității de Stat 

din Cernăuți, [astăzi] de limbă ucraineană, în ziua de 22 noiembrie 1991, cu titlul 

Facultatea de Teologie din Cernăuți (1875-1940) și importanța sa ecumenică. Aula 

Universității de astăzi este fosta sală sinodală a Palatului mitropolitan, unde, la 28 

noiembrie 1918, s-a votat Unirea Bucovinei... 

Dar nu despre facultate vreau să vorbesc în aceste Însemnări, ci despre un 

episod al cărui erou este autorul acestor amintiri. 

...În anul 1936, fiind prieten cu doi studenți teologi și sub influența unor lecturi 

(Dostoevski în special), am cerut IPS Visarion Puiu, mitropolit al Bucovinei și 

Hotinului (1935-1940) să intru în monahism. Mi-a aprobat cererea, tot atunci m-am 

înscris la Facultatea de Teologie, am fost admis „chilielnic” chiar la apartamentul 

mitropolitului. Ascultarea mea era „strana” iar superiorul meu era ieromonahul dr. 

Antim Nica, proaspăt doctor de la Cambridge, actual arhiepiscop al Dunării de Jos. 

Locuiam în aceeași chilie cu un ierodiacon, tânăr de mare cinste și moralitate, am fost 

propus pentru o bursă la Facultatea de Teologie catolică de la Strasbourg, pe care însă 

am refuzat-o. În schimb IPS mitropolitul a încuviințat vizita mea de studii la Mitropolia 

Basarabiei, la principalele mănăstiri (Căpriana, Vărzărești, Hârbovăț). Totul s-a 

petrecut în postul Sf. Paști, culminând cu sărbătoarea Învierii la Soborul (catedra) din 

Chișinău, cu celebrul cor al părintelui Mihail Berezovschi și cu diaconul Ursache, un 

cântăreț fenomenal. Amintesc că acest cor și cu același diacon au participat la slujba 

încoronării de la Alba-Iulia (1922) și la înmormântarea Regelui Ferdinand I (iulie 

1927), ceea ce l-a contrariat pe N. Iorga care se plânge, în memoriile sale, de diaconul 

cu voce de ... bondar! Era un bas profund, diaconul Ursachi, iar după 1940 a oficiat 

mulți ani la biserica rusă din București (astăzi biserica studențească). 
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Pentru mine cele patru săptămâni trăite în Basarabia au fost un eveniment unic 

despre care voi scrie cu alt prilej. O experiență spirituală pe care nu o voi uita niciodată. 

M-am întors la Cernăuți, la Reședința Mitropolitană, unde „fratele Vladimir” 

și-a reluat „ascultarea” de „chilielnic”, dar nu pentru multă vreme. „Viforul ispitelor”, 

de care amintește frumos o rugăciune, m-a determinat să mărturisesc cuviosului 

ieromonah Antim că nu sunt vrednic să fiu monah... Episodul acesta din viața mea – 

pe care nici vigilența serviciilor de cadre nu a reușit să-l descopere – a însemnat pentru 

mine multă superficialitate și fantezie necontrolată, în ciuda atenției sincere. Nu a fost 

singurul caz când am dat dovadă de o asemenea ușurătate. 

Am părăsit deci Reședința Mitropolitană, am revenit la Căminul studențesc din 

str. Xenopol, aproape de universitate, mi-am reluat cursurile și examenele sale, am 

continuat frumoasa viață studențească, fără grijă, fără răspundere... 

Am absolvit facultatea în 1937, totuși licența am obținut-o la 25 octombrie 

1938. Anul 1937/38 l-am folosit pentru Seminarul Pedagogic Universitar, obligatoriu 

pentru viitorii profesori de liceu. L-am absolvit, în 1938, nota „foarte bine”, la 

specialitățile „filozofie” și „istorie”. Teza de licență în filozofie Filozofia domnului 

Lucian Blaga a fost susținută la 25 octombrie 1938, în fața profesorilor Trăian 

Brăileanu și Ion Nistor, obținând nota „foarte bine”. Cu o zi înainte a avut loc 

deschiderea festivă a anului universitar. Discursul l-a rostit rectorul Ion Nistor. A luat 

cuvântul și studentul Nicolae Gheorghesi, președintele Centrului Studențesc, totul s-a 

transformat într-o manifestație legionară, studenții s-au retras și s-au baricadat în 

Căminul Studențesc „Xenopol”, au urmat arestări, procese, condamnări. Era în primul 

an al dictaturii personale a Regelui Carol al II-lea, partidele fuseseră interzise, 

societățile studențești au fost desființate. 

În anul 1938/39 eram înscris doctorand la Facultatea de Litere și Filozofie, 

urmam unele cursuri, nu cu prea mare tragere de inimă. Mă și logodisem cu o colegă. 

În vara anului 1939 am satisfăcut „serviciul Social”, cu adeverință, pe baza stagiului 

la cercetarea monografică din Gura-Humorului, Mănăstirea Humorului și Voroneț 

condusă de prof. Constantin Narly și având ca secretar pe prof. Leon Ţopa, colegul 

meu mai vârstnic la liceul „Aron Pumnul” și la universitate. 

Nori amenințători întunecau cerul Europei. Începuseră concentrări masive. 

Cercetarea s-a întrerupt pe la 25-26 august. Ne-am reîntors la Cernăuți. Aici, ajutat de 
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diplomele de studii și de adeverință de satisfacere a Serviciului Social, am fost numit 

profesor suplinitor de istorie la liceul militar „Ștefan cel Mare” la 1 septembrie 1939. 

O nouă etapă a început pentru mine. Sunt însă dator cu unele informații privind viața 

politică în sânul studențimii cernăuțene. 

 

Civis academicus versus homo politicus 

 

Afirmația făcută într-un loc, mai înainte, potrivit căreia nici o societate 

studențească română nu întreținea legături cu societățile studențești ucrainene și 

evreiești, nici înainte de 1918 și nici în perioada românească interbelică ar putea stârni 

nedumeriri și deci are nevoie de explicații. Să fi fost studențimea românească din 

Bucovina, chiar de la înființarea universității, din 1875, antisemită și antiucraineană? 

Răspunsul la această întrebare ne va putea ajuta să înțelegem orientarea politică a 

studențimii române între cele două războaie, locul curentelor politice extremiste în 

rândurile ei, mai cu seamă în anii 1930-1940. 

În măsura în care este posibil, voi încerca să descriu situațiile în calitate de 

martor al epocii și nici într-un caz să explic cauzele, problemă foarte grea pentru a 

cărei rezolvare autorul își declină competența. În locul lui de ce [subl. n.], va fi vorba 

tot timpul: cum a fost [subl. n.], în locul etiologiei, vor fi deschise simptomele. 

Un excurs istoric, oricât de succint, este indispensabil. Va fi nevoie să ne 

întoarcem la anul 1848? Nu, nu este o glumă. După anexarea Bucovinei de către 

Habsburgi, la 7 mai 1775, în noua provincie desprinsă din Moldova și foarte curând 

botezată „Bucovina”, a fost instalată administrația militară care a durat până în 1786. 

În acel an, împăratul Iosif al II-lea declară Bucovina drept al 19-lea județ trecându-l în 

componența Galiției, care, și ea, fusese anexată în 1772, la prima împărțire a Poloniei. 

Galiția era de opt ori mai mare decât Bucovina, populația ei era în cea mai mare parte 

ucraineană, cu o puternică și influentă aristocrație polonă, având centrul la Lemberg 

(Lvov). În aceste condiții, timp de 62 de ani, a avut loc] o puternică imigrare a 

elementelor alogene din Galiția în Bucovina. Să mai precizăm că ucrainenii din Galiția 

erau greco-catolici – cum sunt și astăzi – în urma unirii ucrainenilor pravoslavnici cu 

Roma, în 1596, la Brest-Litovsk, sub auspiciile Regatului Poloniei. 
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La anexare, 1775, Bucovina avea circa 75-80.000 locuitori, din care 85% erau 

români; după 143 de ani de stăpânire austriacă, mai exact la ultimul recensământ 

austriac, cel din 1910, situația era complet schimbată. Numărul populației ajunsese la 

aproape 800.000, cu un ritm de creștere care nu poate fi explicat prin sporul natural: 

contribuția cea mai mare revine imigrației. Cât privește structura etnică românii 

deveniseră minoritari, reprezentând circa 273.000 (34%), ucrainenii 305.000 (38%), 

evreii 102.000 (12%), cărora le urmau germanii, polonezii, ungurii, armenii, lipovenii. 

Or, perioada galițiană, considerată nefastă nu numai de către istoricii români, 

dar și de majoritatea istoricilor austriaci – recunoscută chiar de Împăratul Franz Iosef 

I în 1862, în diploma de acordare a stemei Ducatului Bucovinei – a luat sfârșit în 1848, 

ca urmare a Revoluției. Devenind ducat, Bucovina avea un parlament local („Dieta 

Ţării”) la Cernăuți și trimitea deputați în Parlamentul de la Viena (Reichstag). Ea avea 

de asemenea un guvernator austriac („Landespresident”, și un mareșal al nobilimii 

(Landeshauptmann”), care, până în 1918, era român.  

Cei interesați pot consulta cartea istoricului Ion Nistor „Istoria Bucovinei”, 

editată după manuscrisul autorului și publicată de editura Humanitas, 1991. 

Așadar, lupta politică se desfășoară într-un nou cadru. Alegerile pentru Dieta 

Bucovinei, în 1861, înseamnă o înfrângere a candidaților români, situație [deplânsă] 

de bătrânul boier Ion Cavaler de Zotta, într-o scrisoare trimisă nepotului său, Iancu 

cavaler de Zotta, pe atunci student medicinist la Universitatea din Viena. În această 

scrisoare – inedită – Ion Zotta arăta ce daune mari provoacă lipsa de unire dintre 

români și-l conjură pe nepotul său să lupte pentru unire și cinste în rândul studenților 

bucovineni de la Viena. De altfel, bătrânul Doxachi Hurmuzachi (1782-1857), 

simbolul luptei românilor din Bucovina pentru drepturile lor naționale, culturale, 

politice, după ce arată, în testamentul său, că urmașii trebuie să lupte pentru păstrarea 

neamului, limbii și religiei ortodoxe, încheie cu cuvintele profetice adresate urmașilor 

de a izgoni ura, dezbinarea, ambițiile deșarte, având în vedere „scopul cel înalt”. 

Lupta românilor se dădea pentru limba română în școli, pentru Fondul 

religionar ortodox-oriental, pentru mitropolia Bucovinei (fosta episcopie a Cernăuților 

devenise, în 1873, mitropolie), pentru reprezentarea românilor în cele două diete, în 

administrație etc. 

V.TREBICI



Or, ucrainenii, al căror număr creștea an de an, luptau și ei pentru drepturile 

lor, în dauna românilor. Ei erau sprijiniți de Curtea de la Viena, pentru motive care 

sunt astăzi binecunoscute. Ele s-au vădit în anii 1917-1918, când Habsburgii militau 

pentru un regat ucrainean, compus din Galiția și Bucovina, condus de un arhiduce 

austriac, ca stat tampon față de Rusia țaristă. Ucrainenii aveau organizațiile lor politice, 

inclusiv societăți studențești, asociații culturale care militau pentru idealurile lor 

naționale. 

Cât privește evreii, aceștia nu revendicau drepturi politice sau culturale – 

acestea le erau asigurate în Austria –, ei se mulțumeau cu activitatea economică, 

garantată de Austria. Având ca limbă de conversație („Umgangsprache”) limba 

germană ei reprezentau elementul cel mai fidel al monarhiei austro-ungare. 

Se va putea înțelege deci că situațiile de mai sus erau percepute de românii 

bucovineni ca fiind profund dăunătoare elementului românesc. 

Într-o broșură scrisă de Gh. Bogdan-Duică, viitorul profesor universitar și 

academician, cu titlul Bucovina. Notițe politice (1895, mi se pare), autorul – care 

cunoștea bine Bucovina, tradusese în română lucrarea lui Budai-Deleanu, din 1810, se 

pare, se arată situația grea economică și culturală a românilor. Acuzațiile se îndreaptă, 

deopotrivă, împotriva autorităților austriece și a evreilor. (De altfel, 1912, Gh. Bogdan-

Duică își intitula o conferință la Liga culturală din București Ovreii pământeni și ovreii 

subpământeni). Se poate vorbi de un antisemitism general în Bucovina din acele 

vremuri? Sau de un antiucrainism? La nivelul populației, – țărani, meseriași – relațiile 

dintre diferite etnii erau, cum am mai spus, normale. Altfel se puneau problemele la 

nivel politic, în cadrul partidelor, societăților culturale etc.  

Ce au făcut oamenii politici români în această perioadă? Să ne adresăm din nou 

cărții lui Ion Nistor sau memorialisticii lui Sextil Pușcariu (1877-1948), fost profesor 

la Universitatea din Cernăuți (1906-1918). S-au înființat partide care se luptau între 

ele cu înverșunare. Exista partidul național al lui Iancu Flondor, căruia i se spunea 

partidul lui Aurel Onciul. Lipsa de unire dintre români a avut consecințe nefaste care 

s-au răsfrânt asupra rezultatelor alegerilor din 1910. pentru prima dată românii 

pierdeau majoritatea în Dieta Bucovinei. Împrejurările în care s-a produs Unirea 

Bucovinei, prin actul din 27 octombrie și apoi din 28 noiembrie 1918, sunt astăzi mai 

bine cunoscute, grație studiilor bazate pe arhive care s-au publicat în ultimii trei ani. 
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Și aici vom întâlni ezitări, pertractări, ambiții personale. Singura figură necontestată 

rămâne [cea] a marelui Iancu Flondor. 

Cu această „moștenire” intra Bucovina în România Mare. După actul din 28 

noiembrie 1918 care stipula „Unirea necondiționată, pe veci a Bucovinei, în granițele 

ei istorice – Regatul România”, Bucovina s-a bucurat de o anumită autonomie; ea avea 

doi miniștri: unul la Cernăuți, altul la București. Cele două personalități au fost Iancu 

Flondor (Cernăuți) și Ion Nistor (București). Încep luptele politice în sânul fruntașilor 

bucovineni. 

Episodul cel mai trist: Iancu Flondor părăsește scena politică și se retrage 

scârbit la moșia sa din Storojineț, unde curând moare (1865-1924). A fost un doliu 

național în Bucovina, aveam 8 ani, dar mi-aduc aminte din spusele părinților. Această 

ruptură dintre Flondor și Nistor a fost doar preludiul. Începe perioada politicianistă în 

istoria Bucovinei ca și a întregii Românii. Când ministrul liberal Constantinescu zis 

Porcul se adresa bucovinenilor „Îmbogățiți-vă”, bătrânii bucovineni au rămas 

„oripilați” dar mulți i-au urmat sfatul. A început să crească numărul partidelor politice, 

s-au întețit luptele dintre ele, arivismul și corupția erau în floare. În această luptă au 

fost atrași și unii din profesorii Universității din Cernăuți; ea a avut și un „feed-back” 

în rândul studenților... 

Din numărul mare de partide politice, „avanscena” era ocupată de Partidul 

Național Liberal și Partidul Național Ţărănesc. Cel mai puternic era primul: 

organizația bucovineană îl avea ca șef pe prof. Ion Nistor. Din el făceau parte alți 

profesori universitari din care amintesc pe prof. Dimitrie Marmeliuc fost primar al 

Municipiului Cernăuți (1933-1937); erau și alții, mai puțin activi și declarați. Partidul 

Național Liberal „stăpânea” și Fondul religionar ortodox; mitropolitul de atunci, 

Nectarie Cotlarciuc (1924-1935), era în relații foarte strânse cu Ion Nistor. Cine 

Stăpânea Fondul bisericesc acela stăpânea Bucovina. Preoții, cantorii, inginerii silvici, 

pădurarii – o întreagă armată – funcționarii Administrației Fondului și ai Mitropoliei 

erau – de voie, de nevoie – membri ai Partidului Național Liberal. Tatăl meu, ca 

funcționar la Mitropolie, era și el membru al PNL, drept care primea oficiosul 

partidului „Glasul Bucovinei”, pe adresa „Atanasie Trebiș, Ludii Horecea Nr. 79”. 

Partidul Național Ţărănesc a pătruns mai târziu, după fuziunea partidului lui 

Iuliu Maniu cu cel al lui Ion Mihalache (1928). Până atunci, de o mare popularitate s-
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a bucurat Partidul Poporului al Mareșalului Averescu, care, în două rânduri, a format 

și guvernul. În 1926 a aderat la el și profesorul Romul Cândea care a ajuns primarul 

municipiului. 

Partidul Național Ţărănesc avea ca șef pentru Bucovina pe profesorul Theofil 

Sauciuc-Săveanu, care a fost și ministru al Bucovinei. Șeful organizației județului 

Cernăuți era profesorul Ilie Bacinschi, eminent romanist, decan al Facultății de Litere 

și Filozofie, o anumită vreme. Și partidul lui Iorga avea adepți în rândul intelectualilor. 

În 1930 după revenirea Regelui Carol al II-lea în țară (8 iunie) Partidul Național 

Liberal se scindează: o parte, anticarlistă, sub conducerea lui Dinu Brătianu, – al treilea 

frate după Ion și Vintilă – și aripa favorabilă regelui Carol al II-lea, condusă de 

profesorul Grigore Nandriș. Au urmat alte partide, mai mari sau mai mici, amintind 

partidul lui Gr. Iunian care avea drept șef al organizației bucovinene pe profesorul de 

chimie, D. Costeanu, gorjan și el ca Gr. Iunian. 

Pe scurt, în anii 1930-1937, când eram elev în cursul superior și student, tabloul 

politic era pestriț, luptele erau foarte aprige, polemicile, de multe ori suburbane, într-

un cuvânt, tabloul care era general în România acelor timpuri. Să mai arătăm că 

Partidul Național Ţărănesc avea aderenți și în rândul minorităților, mai cu seamă al 

ucrainenilor; unul din conducătorii acestora, Cracalia, a fost ales deputat pe listele 

Partidului Național Ţărănesc. Ucrainenii aveau și organizații extremiste care militau 

pentru desprinderea Bucovinei din România Mare („samostiițî”). Aveau și ziarul lor 

„Ceas” („Timpul”), care a fost reactivat la Cernăuți, în ultimul timp (începând cu 1991 

– n.n.). 

Bucovina avea și o puternică organizație a Partidului Social-Democrat care 

trimitea regulat în Parlamentul României deputați și senatori, printre care pe dr. Iacob 

Pistiner și pe Gheorghe Grigorovici, fost deputat în Dieta de la Viena, cu un rol 

important la Unirea Bucovinei. 

Care a fost atitudinea politică a studențimii cernăuțene? Ea a fost diferențiată 

pe naționalități. Ucrainenii erau naționaliști și iredentiști, în cea mai mare parte; 

polonezii, loiali, erau legați de Polonia, renăscută după cel de-al doilea război mondial; 

germanii, limitați la activitatea culturală de păstrare a identității lor naționale, după 

venirea la putere a lui Hitler, încep să se orienteze spre național-socialism; evreii, cu 

cele cinci societăți studențești, erau orientați spre sionism. În orice caz, nu-mi amintesc 
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să fi avut comuniști în rândul studenților, cu rare excepții, în rândul studenților 

originari din Basarabia. 

Odată cu înființarea Ligii Apărării Naționale-Creștine (LANC), a profesorului 

ieșean A. C. Cuza, în 1922, naționalismul extremist și antisemit pătrunde și în rândul 

studenților români de la Universitatea din Cernăuți, cred, însă, că în proporție redusă. 

Abia prin înființarea Legiunii Arhanghelilor Mihail și Gavriil (1927) a lui Corneliu 

Zelea Codreanu situația începe să se schimbe. „Civis academicus” devine tot mai 

frecvent „homo politicus”. 

În 1927 sau 1928, noua formație politică a organizat o adunare în comuna 

Boian. Din curiozitate, a participat și tatăl meu: ne-am dus cu căruța – erau circa 12-

14 km –, m-a luat și pe mine. Am ascultat discursul profesorului Ion Zelea Codreanu, 

tatăl lui Corneliu, care, îmbrăcat în costum național, a vorbit mult și patetic. Despre ce 

a vorbit? Nu îmi aduc aminte decât doar de faptul vă a recitat Doina lui Eminescu: 

„Din Boian la Vatra-Dornei, a umplut omida cornii”. Omida erau străinii care au 

invadat Bucovina. Aveam 11 sau 12 ani și a fost prima mea participare la un „miting 

politic”. 

Evoluția climatului politic în rândul studenților cernăuțeni poate fi urmărită 

prin congresele studențești. Congresul de la Oradea (cred în 1927) a fost însoțit de 

pogromuri antievreiești de[spre] care a scris mult presa europeană. Puținii studenți 

cernăuțeni care au participat la acest congres erau neplăcut impresionați de aceste 

pogromuri. Violența era atât de străină spiritului bucovinean! 

Din 1933, am participat și eu la congresele studențești din 1934, 1935 și 1936. 

După asasinarea primului ministru I. G. Duca, la 29 decembrie 1933 – eram 

student în anul I – de către trei legionari, mișcarea legionară a fost scoasă în afara legii. 

Totuși, guvernul a aprobat ținerea congresului studențesc din 1934, dar care s-a ținut 

la Băile Herculane, în vacanța de Paști. Aici s-au înfruntat cuziștii cu legionarii; lupta 

pentru conducerea UNSCR era aprigă. La Congresul din Craiova (1935), legionarii au 

obținut un avantaj sensibil, iar la ultimul Congres, cel de la Târgu-Mureș (1936), 

legionarii au acaparat conducerea UNSCR. Mișcarea legionară devenise principalul 

curent în rândul studențimii.  

În mod asemănător s-a produs evoluția și la Centrul studențesc cernăuțean. De 

prin 1931 și 1932 mișcarea pătrunde în rândul elevilor claselor superioare, prin 
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prozelitismul unor studenți legionari; societățile studențești – cu excepția „Junimii” și 

„Academiei Ortodoxe” – sunt câștigate pentru ideea legionară. În 1936, Centrul 

studențesc cernăuțean devine legionar. Cred că primul președinte în această calitate a 

fost Dumitru Străchinaru (1906-1936), fost președinte al societății „Dacia”, fiu de 

țăran din Iliești, nepot al deputatului liberal, profesor Filaret Doboș. 

În linii generale, evoluția mișcării legionare în rândul studenților din Cernăuți 

este similară cu cea a studenților din celelalte centre. Și aici, s-au produs acte de 

violență împotriva organizațiilor – cazul studentului Vasile Parascan – care a fost 

schingiuit de un „comando” legionar pentru că era național-țărănist, și în Bucovina au 

fost organizate tabere legionare – cum a fost cea de pe muntele Rarău, care a fost 

condusă de Corneliu Zelea Codreanu – la Storojineț sau Rădăuți, pentru construcția de 

biserici sau troițe. Evenimentul care a creat o mare popularitate mișcării legionare a 

fost moartea lui Ion Moța și Vasile Marin, în războiul civil spaniol, de partea 

generalului Franco. După interzicerea mișcării în 1938, un număr de legionari sunt 

internați în lagărele din Vaslui și Miercurea-Ciuc, inclusiv profesorul Dragoș 

Protopopescu, titularul catedrei de engleză – bine cunoscut filologilor și istoricilor 

literari – și care avea să-și curme viața, după 1944, la București. 

Până astăzi ne lipsește un studiu obiectiv, complex-istoric, sociologic, 

psihologic, cultural – despre mișcarea legionară. S-a scris mult – mai ales în străinătate 

– dar de pe poziții partizane: între hagiografie și totală contestare. Într-o emisiune la 

TV, deputatul liberal Dan A. Lăzărescu, distins jurist și istoric, a încercat o prezentare 

obiectivă a mișcării legionare. Se face distincția dintre perioada „romantică” a 

mișcării, până în 1938, și cealaltă perioadă, 1940-19” , care a culminat cu crime 

abominabile... Nu am cunoscut la Cernăuți, decât această epocă „romantică”, – deși nu 

au lipsit asasinatele, cum a fost capul lui Mihai Stelescu –, dar nu sunt „abilitat” să 

explic fascinația pe care o exercită mișcarea legionară asupra multor tineri, a 

intelectualilor, a multor oameni cinstiți. La alegerile parlamentare din decembrie 1937 

cele cinci județe din Bucovina au trimis un număr notabil de deputați și senatori în 

Parlamentul României. Pot să-mi permit să spun că viața politică din România 

interbelică, „marasmul” politic, deprecierea valorilor morale și spirituale au contribuit 

mult la răspândirea și consolidarea mișcării legionare. În afară de aspectul naționalist 

antisemit, cea mai puternică dorință era de asanare morală – invocarea frecventă a lui 
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Vlad Ţepeș, a lui Ștefan cel Mare, cultul trecutului eroic, al valorilor ortodoxiei, 

admirația nemărginită pentru Mihai Eminescu, proslăvirea virtuților țăranului român 

pot să ne dea o impresie în acest sens – depășind ca importanță celelalte componente, 

inclusiv cea economică. 

După înfăptuirea României Mari, cu atâtea jertfe, se simțea puternic nevoia 

unei societăți sănătoase, vindecată de racilele politicianismului, așezată demn în rândul 

celorlalte state din Europa. Pentru acest ideal era propovăduită jertfa de sine. Din 

păcate, adesea s-a întâmplat să fie jertfit altul, adversarul de idei.  

Am făcut parte, în anii studenției mele, dintr-un cor studențesc patronat de 

mișcarea legionară. Acest cor, compus din băieți și fete, – unii mai sunt în viață – era 

dirijat de un muzician de real talent: profesorul Napoleon (Noli) Scalat, frate cu 

doamna Silvia Hoinic (1910-1986), cu Ștefan Scalat, tatăl lui Condrea Scalat (n. 1912), 

pe scurt, aparținând unei familii de muzicieni. În perioadele de vacanță, corul era dirijat 

de Mircea Hoinic, pe atunci student la Academia Regală de Muzică și Declamație 

(Conservatorul bucureștean). Repertoriul era compus din piese religioase – cele mai 

multe compuse chiar de N. Scalat –, liturghia, piese din repertoriul românesc, cum erau 

Pohod na Sibir și Doina de Sabin Drăgoi, de mare succes piese corale de operă (Ernani 

sau Faust). Dirijorul fiind foarte exigent, iar coriștii fiind și ei pasionați și disciplinați, 

corul a ajuns curând la o notorietate în orașul nostru. Am dat concerte la Teatrul 

Național din Cernăuți, la Rădăuți și în alte localități. 

O activitate aparte a avut corul bărbătesc al acestei formațiuni. Împrejurările 

de atunci au obligat ca acest cor să se specializeze în cântări funebre. Trebuie spus că 

una din cele mai cumplite boli în acea vreme era TBC am pierdut colegi de liceu, dar 

mai ales colegi de universitate. Era considerată boală „socială” și, abia cu descoperirea 

medicamentelor moderne, aria acestei boli a fost considerabil redusă. Înființarea 

preventoriului studențesc de la Gura-Humorului, din inițiativa rectorului Ion Nistor și 

a doctorului Vespasian Pauliucu-Burlă, medicul șef al universității, a avut un efect 

asupra sănătății studenților predispuși pentru această boală. 

Astfel, am cântat la înmormântarea colegului nostru Clement Rusu, săvârșită 

în comuna natală Măzănăiești (Jud. Suceava), a lui Dumitru Străchinescu, în comuna 

Ilișești (Jud. Suceava) și a altor colegi. Una din piesele cele mai impresionante era 
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compoziția lui Gheorghe Mandicevschi – fratele lui Eusebie – Și era la ora șase (în la 

minor), cunoscută astăzi în București drept Oratoriul lui Mandicevschi. 

Vom mai relata un episod din activitatea acestui cor. La 13 ianuarie 1937 au 

murit pe frontul din Spania Ion Moța și Vasile Marin. Trupurile au fost în România și 

au fost înhumate, la 13 februarie la Casa Verde. Trenul mortuar a intrat în țară, prin 

punctul de frontieră Grigore Ghica Vodă. De aici și până la mormânt l-a însoțit corul 

nostru. Mai întâi, trenul s-a oprit la Cernăuți, unde cele două sicrie au fost expuse la 

Catedrala mitropolitană, din centrul orașului. S-au săvârșit slujbe funebre cu un număr 

mare de preoți. A participat o mare mulțime. Cred că mai există fotografii. Apoi trenul 

a parcurs următorul traseu: Bacău, Adjud, a intrat în Ardeal, pe la Ghimeș, s-a oprit la 

Toplița, apoi a ajuns la Sibiu, unde slujba a fost săvârșită de un sobor, în frunte cu I. 

P. S. Mitropolitul Nicolae al Ardealului. S-a îndreptat spre Orăștie, de unde era 

originar Ion Moța și, în prezența tatălui său, protopop al Orăștiei, a avut loc serviciul 

divin. Am ajuns la București, unde sicriile au fost depuse la Biserica Sf. Ilie – 

Ghergani, după care a avut loc înhumarea la Casa Verde, Bucureștii–Noi. Cortegiul, 

lung de kilometri, avea în frunte pe Corneliu Zelea Codreanu. Ningea, am parcurs 

Calea Griviței, apoi o altă stradă, ajungând la Casa Verde. 

Corul nostru a mai fost în București, în decembrie 1937. Cu un repertoriu de 

colinde am vizitat câteva familii. În 1938 a fost interzisă mișcarea legionară, în 

noiembrie al aceluiași an a fost asasinat Codreanu și alți conducători ai mișcării 

legionare care erau transportați de la închisoarea din Râmnicu Sărat la București. 

Aceste detalii le-am aflat mult mai târziu. 

Cum am mai spus, în toamna aceluiași an mi-am dat licența, a început o nouă 

etapă din viața mea. La 1 septembrie 1939, profesor suplinitor la liceul militar „Ștefan 

cel Mare” din Cernăuți, unde am predat două luni. Un episod frumos din viața mea! 

Liceele militare erau școli model, aveau regim de internat, condiții excepționale, 

comandantul liceului era de obicei un ofițer decorat cu ordinul „Mihai Viteazu” – aici 

era comandant colonelul Drăgulănescu. A fost într-adevăr un episod frumos din viața 

mea. 

Din această scurtă perioadă – septembrie și octombrie 1939 – o imagine îmi 

apare mereu în fața ochilor. Liceul militar era pe Str. Mihai Vitezu, care cădea 

perpendicular pe Str. Ștefan cel Mare și Str. Transilvaniei, în dreptul regimentului 8 
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Vânători, cândva cazarma celebrului regiment Nr. “ , de care este legată istoria 

Bucovinei pe vremea Austriei. Într-o dimineață din septembrie, îndreptându-mă spre 

liceu, întâlnesc coloane nesfârșite de militari polonezi „Blitzrieg”-ul din Polonia s-a 

terminat după câteva zile. Cu toată rezistența sa eroică Armata poloneză nu a putut 

rezista ofensivei blindatelor germane. 

Populația orașului a primit cu prietenie pe învinși: în oraș trăiau mii de 

polonezi, în frățietate și bună înțelegere cu românii, cu celelalte etnii. Și atitudinea 

autorităților a fost plină de omenie și prietenie; comandamentul și corpul ofițeresc au 

fost internați în lagărul de la Craiova. Acest episod a fost amintit în repetate rânduri, 

de foștii internați, subliniindu-se atitudinea omenoasă a populației și a autorităților. 

 

Școala de ofițeri de rezervă cavalerie 

 

Normal, ar fi trebuit să satisfac serviciul militar în anul 1937/38. Din cauza 

studiilor am amânat doi ani acest eveniment din viața unui tânăr, fie el „teterist” (tânăr 

cu termen redus), fie soldat în termen. Am fost încorporat în Regimentul 11 Roșiori 

din Cernăuți și apoi, la 10 noiembrie, am fost trimis la Școala de cavalerie pentru 

ofițerii de rezervă la Sibiu. De ce am cerut să fiu repartizat la cavalerie?! Această 

armată era considerată de elită, mulți din ofițerii activi purtau nume istorice, amintirea 

unor șarje de cavalerie – cum fusese cea de la Robănești (1916) – era foarte vie, caii 

stârneau și ei o puternică atracție. Într-un cuvânt, era ceva romantic de care are atâta 

nevoie un tânăr... 

Sunt probabil, dintre puținii care mai pot da informații despre cavaleria 

română, cu atât mai mult cu cât ea a jucat un rol foarte important în războiul din răsărit, 

împărțind gloria cu vânătorii de munte. 

În anul 1939, cavaleria română se compunea din regimente de roșiori și 

regimente de călărași, la care se adăugau divizioanele de artilerie călăreață, unități de 

tanchete. Regimentele de roșiori erau în număr de 12 plus un regiment de gardă călare 

și un regiment de vânători călări. Ele constituiau cavaleria independentă, organizată 

pe brigăzi, divizii și corpul de cavalerie. Fiecare regiment de roșiori avea culoarea sa 

– de la culoarea mov a Reginei Maria până la verde și alb. Regimentele de călărași 

intrau în componența diviziunilor de infanterie unde, în timpul războiului, formau 
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detașamentele de avangardă și ariergardă. Dotarea unui călăreț era pușca (carabina) și 

sabia; până în 1937/38 dotarea mai cuprindea lancea: un fier lung de peste trei metri 

cu care regimentele de cavalerie ieșeau la paradă. Uniforma de paradă era cu adevărat 

impozantă – căciula de blană de iepure, alte accesorii, iar pentru ofițerii activi celebrul 

dolman, ledunca, cizmele cu faimoasa „rozetă” – obiectul anecdotelor născocite de 

infanteriști și, bineînțeles, pintenii. 

La defilări cavaleria – al cărei marș era cel din Aida – stârnea un entuziasm și 

o admirație de nedescris, mai cu seamă în rândul cucoanelor și al tinerilor fete. Patronul 

cavaleriei era Sfântul Gheorghe. De fapt, fiecare armă avea patronul ei sfânt. 

Fiecare regiment de cavalerie trimitea un număr de teteriști la școala de ofițeri. 

Regimentul 11 Roșiori a trimis patru, printre care mă număram și eu. Școala de 

cavalerie de rezervă își avuse sediul la Târgoviște, unde era și școala de ofițeri activi. 

Din 1939 (cred) a fost mutată la Sibiu, în perimetrul Centrului de instrucție al 

cavaleriei, care concentra multe unități și activități printre care Școala de echitație sau 

de aplicație – o școală de perfecționare a ofițerilor activi – o școală de subofițeri. 

Școala noastră ocupa o clădire de două etaje, construită pe vremea monarhiei austro-

ungare, dispunea de un manej acoperit, grajduri pentru cai. Aici erau ținuți și caii 

echipei hipice naționale, celebră la acea vreme, în urma succeselor obținute la 

Olimpiada de la Berlin și Aachen (1936). Îi întâlneam zilnic pe celebrii Kirculescu, 

Lang, Epure, pe Felix, Ţopescu – pe atunci locotenent, mai târziu colonel, tatăl lui 

Cristian Ţopescu, – care a evocat echipa hipică națională, pe celebrii călăreți din care 

el este singurul supraviețuitor (1992). 

Școala de ofițeri de rezervă avea un singur escadron, comandat de căpitanul 

Ionescu, împărțit în patru plutoane; organizate după înălțimea elevilor: plutonul I, 

locotenent T. Lempp – a murit la Brașov, cu gradul de colonel – plutonul II, comandat 

de locotenentul Frank, căzut pe frontul de răsărit, plutonul III, comandat de 

locotenentul Purcherea, din echipa hipică națională, emigrat prin anul 1970 în R. F. 

Germania, ca instructor de călărie, și plutonul IV, comandat de slt. Decebal 

Constantinescu, căzut și el eroic în război. 

Admiterea în școală se făcea pe baza unui examen medical riguros și a unei 

lucrări scrise. Am fost admis și repartizat la plutonul I. Plutoanele se deosebeau nu 

numai prin înălțimea elevilor lor și prin culoarea... cailor. 
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Comandantul Centrului de instrucție a cavaleriei era colonelul Munteanu, cu 

specializare în Germania, militar destoinic și sever. În 1942 a fost comandantul 

Diviziei a 7-a Cavalerie, episod despre care voi relata ceva mai târziu. 

Programul școlii era foarte încărcat, începuse cel de-al doilea război mondial, 

stagiul normal de un an a fost comprimat la câteva luni. Instrucția se făcea la manej, 

aplicațiile călare – în frumoasele comune, românești și sătești, din apropierea Sibiului. 

Tragerile aveau loc la poligonul de la Gușterița, din apropierea Sibiului. Multe scene 

memorabile s-au petrecut în această perioadă dar ele interesează numai memoria 

sentimentală și ca atare nu le [voi] aminti aici. În schimb, mă voi referi la câteva 

împrejurări și întâmplări, cu sens mai general și care ar putea să intereseze și pe alții. 

Școala de ofițeri, cu cele patru plutoane, se compunea din elevi trimiși de 

majoritatea regimentelor de roșiori și de călărași: din București, Iași, Constanța, 

Craiova, Cernăuți, Cluj, Târgu Mureș, Oradea, Grad, Chișinău, Bălți, Botoșani, 

Brașov, Timișoara, Roman, Dumbrăveni – acolo era garnizoana regimentului de 

vânători călare. Într-un cuvânt, România Mare la scară redusă: munteni, olteni, 

moldoveni, dobrogeni, ardeleni, basarabeni, bucovineni și bănățeni. Dacă aș fi avut 

(atunci – n.n.) o mai bună pregătire sociologică și psihologică aș fi studiat cu atenție 

acest „laborator”. „Eșantionul” era interesant și pentru alte „caracteristici”: vârsta – 

erau și tineri voluntari, de 18 ani, dar și „bătrâni”, ca mine (23-24 ani), și unul foarte 

„bătrân”; prințul Sturdza –, apoi „starea socială” – fii de țărani, de industriași, de mari 

comercianți, de profesori –, caracteristica „nivel de instruire” – cei mai mulți erau 

titrați, unii erau cu studiile universitare neîncheiate. 

Grupul cel mai numeros îl formau „bucureștenii”, trimiși de regimentul de 

gardă călare (cândva de „escortă regală”), de regimentele de roșiori Nr. 4 și Nr.9. S-ar 

putea spune grupul cel mai influent. Din el făceau parte un Mociornița, un Negroponte 

Cornățeanu, Cezar Popescu – îl mai întâlnesc în București, – un Sălăgeanu, dar mai 

ales prințul Sturdza. Acesta era rezident în Franța și, la o vârstă „înaintată”, a revenit 

în România ca să-și satisfacă serviciul militar, altminteri riscând să-și piardă cetățenia. 

Era singurul descazarmat, ocupa un etaj întreg la hotelul „Bulevard”, împreună cu 

soția, secretarul său particular, boxerul Axioti, cu valetul, camerista, șoferul său. La 

instrucție venea cu propria sa mașină, comandantul centrului de cavalerie, ofițerii 

aveau un mare respect și erau foarte prevenitori cu prințul. Se pare că mama lui era 
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doamnă de onoare la palatul regal. Se exprima cu oarecare greutate în limba română. 

În schimb, era de o politețe și generozitate nemărginită, de care beneficiau „șmecherii” 

– bucureștenii, desigur – care îl „tapau” de bani. L-am reîntâlnit în 1947, după ce 

revenisem din prizonierat, pe malul lacului Floreasca. Era abătut, îngrijorat, dar cred 

că a reușit să plece în Franța... 

Deci, cum erau „bucureștenii”? Veseli, plini de viață, formau un grup închis, 

altminteri simpatici. Noi, provincialii, aveam oarecare reținere în fața lor. 

Am avut doi basarabeni: Vladimir Pogorevici, fiu de preot, și Vladimir 

Crușevan, fiu de moșier (în romanul lui C. Stere În preajma revoluției familia de 

Crușevan apare cu numele de Brașevan!), cu o educație rusă și franceză, amândoi 

camarazi îndatoritori și corecți. Îi amintesc pe amândoi fiindcă au căzut pe frontul din 

Răsărit, în luna iulie 19” , pe pământul Basarabiei natale... 

Ardelenii formau un grup cu toate caracteristicile pe care eu le cunoșteam de 

la Universitatea din Cernăuți: serioși, închiși, cu un aer de neîncredere la adresa 

bucureștenilor, nutrind un sentiment de superioritate. Bucovinenii – din patru au rămas 

trei – eram retrași, în oarecare măsură timizi, devenisem prieteni cu cei veniți de la 

Roman, Botoșani, mai apropiați de noi, ca psihologie. 

„Laboratorul” de la Sibiu a avut darul să ne apropie pe toți: eram tineri, ne 

iubeam țara – fără fals patriotism – așteptam să facem dovada acestor sentimente, ca 

viitorii ofițeri de cavalerie. 

Am avut și trei colegi dobrogeni: foarte simpatici și îndatoritori, așa cum am 

avut ocazia să-i cunosc, mai târziu, la Basarabi și Constanța, la începutul războiului. 

Din cauza evenimentelor din Europa – Franța fusese învinsă și ocupată, în mai 

1940 – în țară erau mari concentrări militare. De fapt, ele începuseră în 1938-1939, 

după ocuparea Austriei și Ceho-Slovaciei. Din această cauză, perioada de școală a fost 

scurtată. În aprilie 1940, elevii eu fost trimiși la regimentele lor, în luna mai, am dat 

examenul de absolvire, devenind elevi plutonieri T. R. Înălțarea la gradul de 

sublocotenent a avut loc la 10 Mai 19” ... 

Din frumoasa perioadă a Sibiului s-ar fi cuvenit să amintesc puternica impresie 

pe care ne-au făcut orașul, centrul medieval, frumoasele sate românești Rășinari, 

Săliște, dar și cele săsești, pe unde ne duceau aplicațiile călare. Tentația literară trebuie 
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însă oprită fiindcă sunt alte întâmplări care vor putea interesa mai mult pe cititorul 

interesat de istorie. 

Regimentul 11 Roșiori era pe „zonă”, fiind dislocat în Basarabia, ca majoritatea 

regimentelor de roșiori. Comandamentul regimentului se afla în comuna Mămăliga – 

frumoasă așezare românească din fostul județ Hotin – iar escadroanele – fiecare 

regiment avea patru escadroane – erau amplasate în satele Mămăliga, Criva, Lipcani. 

După un stagiu pe „zonă” – am sărbătorit și Paștele la Mămăliga –, am revenit la Sibiu, 

unde am dat examenul de absolvire. 

Revenind la regiment, am fost repartizat la PS (partea sedentară), care era în 

orașul Siret. Aici m-au surprins evenimentele din iunie 1940. Partea activă a 

regimentului se afla „pe zonă”, în Basarabia. Așadar nu am participat la retragere. Dar 

despre acest eveniment trist al armatei române s-a scris mult și, desigur, se va mai scrie 

(brutalitatea armatei sovietice, atitudinea populației față de armata și autoritățile, în 

retragere), – documentate sunt cărțile și articolele lui Mihai Pelin (născut în august 

1940, la Cernăuți), bazate pe informațiile obținute din arhiva M. Ap. N. 

Singura mărturie pe care o depun este următoarea. Eram deci la Siret, priveam 

și eu cum se retrăgeau trupele române, venind dinspre Cernăuți și alte localități, 

anexate de URSS în urma prevederilor Pactului Ribbentrop-Molotov. Spectacolul era 

trist, revoltător, fiindcă Armata Română fusese pe nedrept umilită. Să fi fost în ziua de 

29 iunie 1940 – Sfinții Apostoli Petru și Pavel – când pe podul de peste Siret apar unul 

sau două tancuri sovietice. Conform hărților, ele au depășit granița convenită. Un 

plutonier din armata română, dând dovadă de un curaj neobișnuit, a oprit tancul din 

față, obligându-l să se întoarcă. Comandantul echipajului tancului – o figură de asiatic 

pe care nu o pot uita – după ce a înjurat, a făcut cale întoarsă. Scena mi-a fost continuată 

de colegul și prietenul meu, Radu Economu, pe atunci sergent TR la Regimentul 11 

Roșiori. 

PS [a] regimentului s-a retras de la Siret la Fălticeni, apoi la Frumoasa – lângă 

Miercurea Ciuc – după pierderea Nordului Transilvaniei, a ajuns în fostul județ 

Teleorman, în comunele Miroși, Strâmbeni și Ungheni (august-septembrie 1940). O 

scurtă desconcentrate mi-a permis să vin la București – eram refugiat – unde am primit 

carnetul de identitate de refugiat din Bucovina, ajutoare de bani și îmbrăcăminte. 

Comisar pentru refugiații din Bucovina era „bădița” Ion Ţurcan, eminent jurist, pe care 
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îl cunoșteam din Cernăuți. Peste un an, a căzut și el eroic, în primele săptămâni al 

războiului început la 22 iunie 19” . În această perioadă eram mai mult concentrat. Între 

timp, partea activă a regimentului – cele patru escadroane – după ce a stat pe zonă în 

județul Suceava (Dărmănești, Măriței, Călineștii lui Cuparencu), a fost dislocată în 

județele Dorohoi și Botoșani. În noiembrie 1940 Regimentul 11 Roșiori a fost dislocat 

la Basarabi (Murfatlar), de unde, în iulie 19” , eu am plecat la război. 

Oricum, Crăciunul și Anul Nou le-am sărbătorit în București, într-un subsol al 

clădirii de pe Str. Popa Petre, proprietatea unui oarecare Mărculescu, unde se angajase 

portar fostul meu coleg de la Universitatea din Cernăuți, Emilian Grigorescu, originar 

din comuna Cerbureni, de lângă Curtea de Argeș, licențiat în teologie. În septembrie 

1940 au ajuns la putere legionarii cu generalul Ion Antonescu. 

O nouă concentrare mă trimite la Centrul de instrucție auto-mecanizată la 

Curtea de Argeș, unde am urmat cursul de specializare auto, între 8 ianuarie și 28 

februarie 19” , primind certificatul de „conducător secție auto”. Rebeliunea legionară 

din 21-23 ianuarie 19”  ne-a găsit pe toți elevii acestei școli consemnați în cazarmă. 

Când a trecut perioada de consemnare, un prieten din Curtea de Argeș, fost coleg la 

Cernăuți, m-a condus la cimitirul orășenesc, pentru a-mi arăta cum a fost profanată 

cripta lui Armand Călinescu în zilele rebeliunii. Cu noua specialitate de „șef de secție 

auto” eram pus la dispoziția comandamentului diviziei de cavalerie, figurând în 

continuare în controalele Regimentului 11 Roșiori, ceea ce explică noua mea 

concentrare la regiment, de astă dată la Constanța. Aici am stat două luni (martie și 

aprilie), cu instrucția recruților. Și despre această perioadă aș putea povesti câte ceva, 

ținând de „imagologie”: cum i-am cunoscut pe dobrogeni, pe constănțeni, în special, 

care a fost „imaginea” dobrogeanului în ochii bucovineanului. Mă grăbesc să spun că 

impresia a fost excelentă, consolidată apoi de anii de război, când am comandat o 

unitate compusă mai mult din constănțeni. 

 

Cum am ajuns statistician 

 

În autobiografie, în articole scrise de mine, în enciclopedii figurez ca: 

„sociolog, statistician, economist și demograf”. Care este adevărul? Care este profesia 

mea? Față de pregătirea universitară – sociologie, istorie, drept – apare o 
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neconcordanță. Statistician și demograf? Desigur, dar aceste calificări le-am obținut 

prin exercitarea specialităților respective, adică ele au fost dobândite prin practică. 

Cum am ajuns la ele? Prin jocul sorții, din întâmplare! S-ar putea glosa mult pe acest 

subiect, mai ales că hazardul, de aici, aleatorul și stohasticul sunt categorii 

fundamentale în statistică, plecând de la teoria probabilităților. În viața mea, 

întâmplarea a jucat un rol important, după cum se va vedea mai departe. Ea a schimbat, 

în câteva rânduri, istoria mea. 

...Deci, în aprilie 19” , fără un domiciliu stabil, fără o perspectivă profesională, 

clară, m-am reîntors de la Constanța la București. În colaborare cu același prieten 

devotat, Emilian Grigorescu, mai simplu, Milică, ne-am luat o cameră, pe strada 

Broscăriei, care venea din strada Băltărețului, în cartierul Ghencea. Toponimia spune 

totul. Cartierul era tipic de mahala bucureșteană, o curte – să-i spunem, pitorească – 

cu alte locuințe în același fel. Camera: cu pământ pe jos. Eram însă tânăr! M-am dus 

la același comisariat al refugiaților, la același minunat Ion Ţurcan, cu rugămintea de 

a-mi găsi un loc de muncă. Era perioada „românizării” industriei, comerțului etc. 

întreprinderile evreiești erau obligate să comunice comisariatului locurile disponibile 

care urmau apoi să fie ocupate de români. Era deci operația de dublare a unui evreu, 

până ce ajungeai „titular”. Mi-a oferit mai multe posturi; contabil șef la o întreprindere, 

șef de fabricație la o fabrică de pălării, cu salarii foarte mari. Le-am refuzat deoarece 

nu aveau nici o legătură cu pregătirea mea, nici cu aspirațiile mele. Mi-a spus că este 

vorba doar de o „dublare”, nu de o muncă efectivă. Am zărit pe biroul său, o adresă cu 

antetul „Librăriei Hachette”. L-am rugat să mă repartizeze la această librărie. 

Răspunsul l-ar fi putut descuraja pe oricine: „Dar este un post de vânzător salarizat cu 

5000 sau 6000 lei!”. „Bădiță! Vreau acest post!” aici cititorul ar putea bănui pe cronicar 

de lăudăroșenie, cât de mult iubește el cartea etc. Slobod este fiecare să creadă după 

firea sa. Am luat „repartiția” și a doua zi mă prezentam la sucursala „Librăriei 

Hachette”, Str. Lipscani (astăzi Librăria „G. Coșbuc”. Directorul: domnul Godeanu, 

directorul francez: Monsieur Roger. M-au primit amical, sectorul încredințat: cărți 

franceze și reviste de mode. Altă șansă: șefa mea era, Nelly, o bucovineancă (din Gura-

Humorului) care mi-a făcut „instructajul”. Cei amintiți erau evrei, oameni cu temeinice 

cunoștințe în domeniul limbilor străine, foarte amabili. Ne-am învoit de minune. Mult 

mai târziu, când se creau „referințe” la serviciul de cadre, am indicat persoanele 
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respective. Dl. Roger nu mai era, dar cei ce mă cunoscură au dat referințe bune privind 

o perioadă foarte cercetată din viața mea. 

Milică și alți prieteni ai mei – foști colegi de studenție – nu erau de acord ca un 

titrat universitar, fost profesor de liceu, să fie simplu vânzător, chiar dacă este la o 

librărie. L-au convins pe Nicolae Betea, care lucra la institutul Central de Statistică, 

Oficiul de Studii – și Milică fusese angajat acolo venind de la Institutul Social Român 

– să-l roage pe Anton Golopenția, directorul Oficiului, om excepțional și de o mare 

bunătate, să mă angajeze la Oficiu. Institutul Central de Statistică cu dr. Sabin Manuilă 

ca director general, se bucura de cea mai mare atenție din partea generalului Ion 

Antonescu. Fiind însărcinat cu efectuarea Recensământului general al populației din 

15 aprilie 19” , instituția avea un fond extrabugetar pe baza căruia putea să angajeze 

funcționari extrabugetari. La angajare erau preferați refugiații din Bucovina, Basarabia 

și Nordul Transilvaniei. 

Anton Golopenția a făcut referat directorului Sabin Manuilă, acesta în calitate 

de șef al instituției, supune referatul spre aprobare președintelui Comisiunii Centrale a 

Recensământului Populației, profesorul Octav Onicescu. Prin conlucrarea acestor 

minunați oameni, Vladimir Trebiș este angajat la Institutul Central de Statistică, ca ... 

extrabugetar, pe data de 1 iunie 19” . 

I-am amintit în conferințe și în scris pe cei trei mari bărbați: Anton Golopenția 

(1909-1951), dr. Sabin Manuilă (1894-1964) și academicianul Octav Onicescu (1892-

1983), nu numai pentru binele pe care mi l-au făcut – mai am datorii mari, în special 

față de A. Golopenția – ci și pentru faptul că au fost mari personalități culturale. 

Golopenția a murit în închisoare, la 42 de ani, doctorul Manuilă s-a stins din viață, în 

SUA, la 70 de ani; academicianul Octav Onicescu a ajuns până la 91 ani – îi lipsea 

doar o zi ca să atingă această vârstă.  

Institutul Central de Statistică era situat în imobilul de pe Splaiul Unirii nr. 28, 

la etajul IV era Oficiul de Studii. Ce oameni interesanți am cunoscut din prima zi. 

Milică făcea portretul fiecăruia. Oficiul de Studii era cel mai important centru 

comunist – și aceasta pe vremea guvernării mareșalului Ion Antonescu – doctorul 

Sabin Manuilă știa despre acest lucru, de altfel, și A. Glopenția. Profundele lor 

concepții democratice erau pătrunse și de toleranță pentru opiniile politice ale 

subalternilor lor. Nu o dată dr. Manuilă a salvat pe unii din funcționarii săi, urmăriți 
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de Siguranța Statului din acea vreme. S-a scris despre această perioadă și despre 

Oficiul de Studii: au evocat M. Beniuc și Marin Preda. Voi fi deci și eu obligat să fac 

referiri la oamenii de atunci, dar numai după ce voi ajunge în anul 1946, când, revenit 

din prizonierat, am fost reîncadrat la același Oficiu, cu același director.  

„Stagiul” meu la institutul Central de Statistică nu a lucrat decât o lună și câteva 

zile. La 22 iunie 19”  Mareșalul Ion Antonescu se adresa: „Ostași! Vă ordon să treceți 

Prutul”. Și pentru mâine începea o perioadă nouă. 

 

 

 

MEMORII III 

Prima zi de război 

 

Nu voi ceda nici de data aceasta tentației de a face literatură. Desigur, citisem 

cartea lui E. M. Remarque Pe frontul de Vest nimic nou, la Cernăuți a rulat, prin 1928, 

cred, filmul cu acest titlu–, cunoșteam bine romanele Întunecare a lui Cezar Petrescu 

și Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război a lui Camil Petrescu, mă pasionau 

memoriile de război, dar reprezentarea războiului era pentru mine vagă, să-i spunem 

literatură. Abia experiența personală mi-a permis să-mi fac o imagine reală, neretușată, 

fără romantism. 

Așadar, când a intrat România în război și s-a decretat mobilizarea generală, ca ofițer 

de rezervă trebuia să fiu mobilizat și eu. Nu primisem ordin de mobilizare și m-am 

hotărât să merg la cercul de recrutare (cred), pe Calea Griviței ca să mă înrolez 

voluntar. Ca bucovinean, aceasta era datoria mea. Când am ajuns la autoritatea 

militară, mi s-a spus că sunt... dezertor deoarece ordinul de mobilizare fusese trimis pe 

adresa Calea Griviței Nr. 199, la familia prof. N. Scalat, singura adresă stabilă. Or, eu 

locuiam pe Str. Broscărie. După ce s-au convins că eram de bună credință, mi-au dat 

ordinul de mobilizare și chiar în aceeași zi – să fi fost 8 sau 9 iulie 19”  – am plecat la 

Basarabi (Murfatlar); eram încadrat șef de secție sanitară la comandamentul Brigăzii 

independente de cavalerie de la Constanța și urmam să plec cu această unitate pe front. 

Comandantul acestei brigăzi era colonelul Săvoiu, înlocuit ceva mai târziu cu colonelul 
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Cantuniari. În componența sa, brigada avea regimentele: 12 roșiori din Bazargic, și 9 

călărași din Constanța. Regimentul 11 Roșiori a rămas la Constanța pentru paza 

coastei. 

Secția autosanitară 45 era atașată ambulanței 45, a brigăzii. Avea câteva mașini 

sanitare (Fiat Polski), un număr de zeci de autoturisme, rechiziționate de la particulari 

cărora li s-au atașat rulote pentru răniți. Aceste rulote, fabricate de Leonida, s-au 

dovedit absolut ineficiente. O afacere, ca multe alte afaceri de pe vremea aceea. Pe 

drumurile noastre și, mai ales în Basarabia și Rusia, ele au devenit un impediment, în 

așa fel încât a trebuit să le abandonăm pe parcurs. 

Am plecat deci de la Basarabi; trapa și armamentul – pe calea ferată, iar secția 

autosanitară pe – roate. Am trecut Dunărea, pe la Hârșova – Luciu Girgeni, 

aproximativ Vadul Oii, cu bacurile. Coloana noastră a parcurs câteva sute de kilometri, 

trecând prin Galați, Tecuci, Bârlad și ajungând la Huși. Unitățile militare din această 

zonă erau angajate în lupte cu inamicul. Pierderi mari a suferit armata română la 

Ţiganca și alte sate din regiunea Prutului. Convoaie de români, trupe în continuă 

mișcare spre est constituiau peisajul zilnic. După o haltă de o zi – două, la Huși, am 

trecut Prutul pe podul de la Albița, ajungând în Basarabia. În ce zi din luna iulie 19”  

nu-mi aduc aminte. După ce am intrat în Basarabia, marșul brigăzii noastre a început 

sub auspicii nefavorabile: când întreaga coloană urca o pantă a șoselii ce ducea spre 

orășelul Leova, din senin s-a produs o panică – fenomen psihologic atât de caracteristic 

războiului – soldații din capul coloanei au început să strige: „Vin rușii, vin rușii!”, alții 

au început să fugă, aruncând armele. În asemenea situații ofițerii erau obligați sa 

oprească debandada împușcând pe cei ce produceau panica sau se retrăgeau. Cu greu 

a fost restabilită ordinea, iar brigada noastră a fost citată pe națiune pentru lașitate în 

fața inamicului. Cu acest prilej, colonelul Săvoiu a fost demis de la comanda brigăzii 

și înlocuit cu colonelul Cantuniari. Rămâne să verific în arhiva M[inisterul] Ap[ărării] 

N[aționale] detaliile acestui episod. 

Am continuat apoi marșul prin satele din Basarabia. Brigada, cu regimentele sale, 

forma eșalonul I; serviciile, inclusiv secția autosanitară 45, intrau în componența, 

eșalonului II, având drept comandant pe locotenent colonel[ul] de cavalerie Giușcă, un 

moldovean blajin, omenos dar fără calități militare. 

Din această expediție prin satele basarabene nu voi relata decât un episod. Eșalonul II 
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s-a oprit în comuna Manzâr, județul Tighina. Între eșalonul II și eșalonul I distanța era 

de câțiva kilometri. Frontul era în permanență mișcare și nu întotdeauna era stabilită 

comunicarea între cele două eșaloane. Când ne aflam deci în comuna Manzâr, 

observăm că un avion militar român făcea unele figuri ciudate pe care noi le-am 

interpretat ca fiind ale unui avion lovit, pe punctul de a se prăbuși sau a ateriza forțat. 

Comandantul, crezând că în acel avion, s-ar afla generalul Ciupercă, comandantul 

armatei a III-a, îmi ordonă să trimit o autosanitară, cu echipajul respectiv, pentru a 

acorda ajutorul necesar. Am trimis un Fiat Polski, cu semne vizibile de Cruce Roșie, 

cu un sublocotenent medic Cazacu, doi brancardieri. S-a decis și trimiterea unui 

autoturism sanitar în care a luat loc, fără să fi fost obligat, și slt. farmacist Popescu, 

care era ofițer cu popota. A făcut-o din curiozitate, din spirit de aventură. Am așteptat 

câteva ore întoarcerea echipajului trimis. Între timp, cu totul neprevăzut, s-a îndreptat 

spre satul nostru o coloană sovietică de tancuri, aflată în retragere. Nu ne-a atacat, s-a 

deplasat spre est. Abia a doua zi, m-am deplasat cu un autoturism spre locul unde 

bănuiam să fi aterizat avionul. Ajungând acolo, o priveliște oribilă: cele două mașini 

sanitare erau distruse și arse, ocupanții lor, purtând semne de schingiuire, zăceau morți. 

Slt. farmacist Popescu, printre ei. Medicul nu se afla printre ei și am aflat, după ani de 

zile, că fusese luat prizonier și s-a întors cu bine în Brașovul său. I-am adus la Manzâr, 

am organizat înmormântarea celor trei militari. Gropile le-am săpat la marginea unei 

păduri de salcâmi, nu departe de casa unde se afla comandamentul, și când totul era 

pregătit pentru slujba funerară – aveam și un preot militar – m-am dus la popotă unde 

erau adunați ofițerii, invitându-i să vină la înmormântare. Lt. col. Giușcă, aflat în capul 

mesei, îmi reproșează: „Bine, dragă, acum ți-ai găsit să ne deranjezi?” 

La înmormântare am fost deci puțini. Am ținut să relatez detaliat acest episod, 

deoarece erau primii morți ai unității noastre. Dar și reacția comandantului și 

comportamentul camarazilor mi s-au părut dacă nu cinice atunci cel puțin lipsite de 

elementara solidaritate umană. Un mort îl incomodează pe cel viu. Am avut, din 

nefericire, nenumărate exemple, nu numai în timpul războiului... Această psihologie a 

fost bine redată de prințul Andrei din Război și pace: „Moartea? Ea nu mă privește pe 

mine!”. Fără această inconștiență este greu ca să înțelegem războiul și moartea. 

În această întâmplare tragică, a fost omorât și șoferul autoturismului, Sterică 

Grigorescu, tânăr, la Constanța avea familie; soția și un copil mic. La întrebarea mea: 
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cine vrea să meargă voluntar în misiunea despre care am vorbit, șoferii mai bătrâni s-

au eschivat (mașina mea nu pornește, acumulatorul nu este încărcat (etc.), dar Sterică 

a sărit spunându-mi: „Merg eu, domnule sublocotenent. Tocmai am făcut revizia 

mașinii”. În unitatea noastră, tot cu mașină proprie rechiziționată, era și cumnatul său, 

Nicolae Ionescu, piețar din Constanța, era foarte bun șofer și mecanic. A luat lucrurile 

cumnatului său, a recuperat ceva din mașina distrusă. După ani de zile, când le-am 

întâlnit la Constanța – camarazii îi spuneau „Nea Nicu Ţiganu” – mi-a povestit că a 

înfiat pe copilul lui Sterică, că este acum mare. 

Este explicabil de ce am reținut atât de bine această întâmplare și tâlcurile ei. Îmi 

povestea tatăl meu că în timpul primului război mondial, pe frontul din Galiția – era 

război de poziție, „Stellungskrieg” – părțile beligerante încheiau armistițiu, pentru a 

putea strânge morții și răniții. De Paști și de Crăciun, fără știrea comandanților, dar cu 

aprobarea tacită a acestora, se încheia un armistițiu pentru ca fiecare să petreacă 

netulburat sărbătorile. Mai povestea tatăl meu că austriecii făceau vizite rușilor, cu care 

ciocneau o vodcă sau un „schnaps” (rachiu) – așa cum se obișnuia la hramurile din 

Bucovina. A doua zi sau a treia zi reîncepeau luptele. Gândul mă ducea și mai departe, 

la scena când bătrânul Priam îl imploră pe Achile să-i dea cadavrul iubitului său fiu, 

Hector. Până la sfârșit, Achile, care nu putea uita că Patrocle, cel mai bun prieten, 

fusese omorât de Hector, se înduplecă totuși... 

Ostașii sovietici care au distrus autosanitarele și au omorât echipajul sanitar acționau 

în numele unei noi „ideologii”. Cruzimea și lipsa de omenie erau „valori” morale 

obișnuite în acest model. Să devansez nițel lucrurile spunând că cele mai puternice 

atacuri din partea sovieticilor erau în noaptea de Crăciun sau de Paști, când aceștia 

știau că beligeranții germani, români, unguri, italieni sunt mai puțin... vigilenți. 

Departe de mine, orice intenție moralizatoare. Dar exemplul lui nea Nicu Ţiganu m-a 

urmărit și mă urmărește încă, ca și atitudinea ofițerilor la aflarea morții camarazilor 

lor. 

În marșul nostru am ajuns și la Chișinău, care fusese cucerit de armata română la 16 

iulie 19”  (cred). Frumosul și romanticul oraș, pe care îl cunoscusem în 1936, era încă 

în flăcări. Centrul, soborul (catedra), mitropolia, bulevardul Alexandru cel Bun [era] 

în ruine. Ordinul lui Stalin era ca în retragere totul să fie pârjolit (tactica lui Kutuzov), 

iar populația civilă să se retragă odată cu Armata Sovietică. Această tactică a fost apoi 
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preluată și de trupele germane și române. Modelele culturale se transmit, nu-i așa ? 

Am trecut apoi Nistrul, ne-am stabilit pe malul stâng al Limanului, mai întâi la 

Ovidiopol apoi în marele sat Maiaki, unde unitatea noastră a stat câteva luni... Începuse 

asediul Odesei, care a durat câteva luni. 

Comandamentele unităților noastre se aflau în comuna Maiaki, regimentele ocupau 

poziții pe linia întâi. Atacuri, contraatacuri, bombardamente se succedau neîntrerupt. 

Armata română a avut pierderi mari: Dalnik, Gross – și Klein Freudenthal, Liebenthal 

– frumoase sate ale coloniștilor germani – adăpostesc și astăzi zeci de morți români. 

Pe vremea guvernământului civil al Transnistriei, aceste cimitire erau îngrijite. Mi s-a 

povestit că guvernatorul, prof. G. Alexianu, a vizitat un asemenea cimitir unde fusese 

înmormântat unul din cei mai buni studenți ai săi, Dimitrie Pepelea, din Ceahor, 

colegul meu de liceu și de facultate. Cum or fi arătând astăzi aceste cimitire?! 

In aceste luni, misiunea secției autosanitare era să transporte răniții și morții din 

sectorul brigăzii noastre. Numărul lor era mare și îmi este greu să fac o estimație. Îi 

transportam la Tiraspol, de acolo la spitale de zonă interioară (S.Z.I.); cazurile mai 

grave erau uneori dirijate spre spitalele din Germania. Lucram la ordinele Ambulanței 

Nr. 45, colonel medic Popescu, cu o echipă de medici foarte destoinici. Printre ei, un 

mare chirurg, doctorul Dan Moucha, cu care m-am împrietenit. Am rămas prieteni 

după război, până la moartea sa mult prea timpurie. Voi relata despre un singur episod. 

„Spitalul” unității noastre, situat într-o casă, cu pământ pe jos, era utilat cu aparatura 

obișnuită de campanie. Operațiile chirurgicale se făceau într-o cămăruță, cu ferestrele 

camuflate – eram în apropierea frontului – în condiții foarte grele. Doctorul Dan 

Moucha efectua cele mai multe operații. Într-o noapte sunt aduși câțiva partizani răniți 

care s-au infiltrat în liniile noastre. Au fost capturați, iar șeful lor, grav rănit, a fost 

supus unei operații grele. Am asistat la această operație în cămăruța amintită. În timp 

ce doctorul Moucha opera; sudoarea îi curgea pe frunte și pe obraji. Ca „asistent” 

improvizat îi ștergeam fața și, la intervale destul de dese, îi strecuram în gură câte o 

țigară „Mareșal Antonescu”. După ore de efort supraomenesc, doctorul se așează pe 

un scaun, și-mi spune cu o voce sfârșită: „L-am salvat!” Salvase un politruc. Și în 

această împrejurare – ca și în altele – pentru doctorul Moucha nu existau decât oameni 

suferinzi, iar datoria lui – jurământul lui Hippocrate – era să-i ajute. Epilogul: după ce 

s-a înzdrăvenit „pacientul” a fost cercetat de către ofițerii de la biroul doi (informații 
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și contra informații), se ordonă executarea acestuia, operație efectuată de Compania 

45 de jandarmi (fiecare mare unitate avea și o campanie de jandarmi). Îmi refuz orice 

comentarii care ar aduce aminte de o predică. Și pe civilii din sat, răniți în urma 

bombardamentelor, doctorul îi trata cu aceeași omenie și cu același profesionalism. 

Doctorul Moucha era fiul generalului care comandase un timp garnizoana Chișinăului, 

era rudă apropiată cu generalul Ciupercă, comandantul armatei a III-a, tatăl a doi copii 

– astăzi și ei sunt medici, cred în străinătate, îmi arăta cu multă afecțiune fotografia lor 

– deci putea fi ușor mobilizat în țară (la București, de exemplu). A cerut însă să fie 

trimis pe front. 

După război, s-a stabilit la Brașov, faima lui de chirurg era relevată și în presă, până 

într-o zi când i se înscenează o acceptare de bani din partea unui pacient. A venit la 

București și m-a rugat să-l ajut la Direcția generală medicală a CFR pentru a fi 

menținut – sau reintegrat – la Spitalul CFR din Brașov. Era în 1958, ajunsesem 

persoană mare – director general adjunct la Direcția Centrală de Statistică, deci 

demnitar de stat – am intervenit la directorul general de atunci. Am dat și o „referință” 

scrisă în care am descris comportamentul acestui om și admirabil medic pe front. Era 

mărturia cuiva care asistase luni de zile la activitatea doctorului Moucha Personajul – 

purtător al unui ilustru nume bucovinean – a respins cererea. Într-o zi, citesc faire-part-

ul anunțând moartea doctorului. 

În ziua de 16 octombrie 19”  Odesa a fost cucerită. Am intrat și noi – brigada noastră 

de cavalerie, cu secția autosanitară – dar am zăbovit o zi – două, după care ni s-a 

ordonat întoarcerea în țară, pentru refacere. De Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril 

eram undeva în Moldova, am sărbătorit întoarcerea în țară, curând am ajuns la 

Constanța. Pentru această perioadă am fost decorat cu „Coroana României”, clasa 7, 

în grad de cavaler, cu spade și panglici de „Virtute militară”. Mi se pare că am fost 

propus și pentru o decorație sanitară. 

În scurta perioadă cât am fost demobilizat am vizitat Institutul Central de Statistică, 

am revăzut pe colegii mei și pe Anton Golopenția. Îmi lăsasem barbă; purtam panglica 

de „Virtute militară” la cheutoarea vestonului militar. Lăudăroșenie infantilă. Fiecare 

te întreba cum a fost, te considera un „erou”, în special fetele. Pentru un tânăr, care 

încă nu are familie, obligații, răspundere, războiul are și ceva romantic. Am venit și la 

Cernăuți, am petrecut cu părinții Crăciunul din iarna anului 19” . Curând, însă am fost 
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din nou mobilizat la Regimentul 11 Roșiori, având de data aceasta garnizoana la 

Craiova. 

Comandamentul regimentului era la Craiova, la „barăci”, lângă, parcul Bibescu. Ele 

fuseseră construite de militarii germani, temeinic și comode. Escadroanele 

regimentului erau dislocate în Oltenia – Târgu Jiu și în alte localități. Comandant, 

colonelul Alexandru Pleșoianu, ofițeri vechi, maiorul Degeratu, sublocotenent în 

rezervă, Joseph Alexander Winternitz, coleg și prieten de la Cernăuți, cu care am locuit 

la aceeași gazdă, pe Str. Ungureni Nr.15, care avea o fiica, Florica... La Craiova, am 

rămas câteva luni: din ianuarie până la sfârșitul lui iulie sau începutul lui august 1942. 

Perioada ar merita să fie descrisă mai pe larg. Era pentru prima dată când mă aflam în 

inima Olteniei. Orașul era patriarhal, bănia din acea vreme avea mulți milionari, 

moșieri, mari negustori, restaurante celebre („Minerva”, „Belle Vue”) dar și cârciume 

plăcute. Parcul Bibescu – o minune, cu lac și cu lebede... Unitățile militare din 

garnizoană erau pe front („Au plecat oltenii la coasă...”, parcă era un cântec, al doilea 

vers nu mi-l amintesc bine), noi eram în refacere, cu instrucția recruților. Era aproape 

ca în timp de pace. Instrucția se făcea cu asistența Misiunii militare germane (maiorul 

Wilde). 

Apropo de imagologie. Cum vedeam noi bucovinenii pe olteni? La Cernăuți, la 

universitate am avut câțiva colegi olteni, cu care am devenit prieteni pentru toata viața. 

Erau teologi, proveniți de la celebrul seminar de la Râmnicu Vâlcea, cu o serioasă 

pregătire muzicală – compozitori de seamă și-au făcut școală aici –, buni cântăreți, 

minunați colegi. Vioi, simpatici dar... șmecheri! Nu neapărat în sens negativ. Prin anii 

'30 au început să se stabilească și negustori olteni la Cernăuți. Ionică Orza, cu un cercel 

în ureche, a deschis o cârciumă unde puteam face cunoștință cu țuică – în Bucovina, 

această băutură era necunoscută, deoarece băuturile folosite erau „Schnaps”-ul (rachiul 

sau holerca) și berea –, cu renumiții mititei – și ei necunoscuți în Bucovina – și, 

bineînțeles, cu vinurile de Drăgășani. Au venit și funcționari, militari, profesori olteni, 

simpatici, volubili dar socotiți de către autohtoni... șmecheri. A trebuit să stau câteva 

luni la Craiova pentru a-i cunoaște mai bine. Am început să descopăr calitățile lor, să-

i îndrăgesc. I-am iubit („Honni soit qui mal y pense”), am și astăzi prieteni, bătrâni și 

tineri, din rândul oltenilor. Tatăl meu, care în anii 1944 – 1945 s-a refugiat în Oltenia, 

locuind la un țăran din comuna Colibași, de lângă Turnu Severin, la revederea noastră, 
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în decembrie 1946, mi-a spus simplu: „Nu ști ce oameni buni și de omenie sunt 

oltenii”. Afirmația a fost ilustrată de mama mea care spunea că la plecare gazda lor le-

a dat alimente (fasole, făină etc.). Atât despre olteni și bucovineni. După mulți, ani, am 

citit, în „Contemporanul” o tabletă a lui Tudor Arghezi despre olteni și bucovineni și 

nu m-a surprins afirmația că ei sunt cei mai apropiați. (Este adevărat că Paraschiva era 

din Bucovina). A fost cel mai elogios portret făcut bucovineanului, asemănător cu cel 

făcut de Geo Bogza, al cărui frate Alexandru Bogza a trăit și a murit în Bucovina. 

Cum eu eram la dispoziția comandamentului Diviziei a 7-a de Cavalerie, regimentul 

nu m-a repartizat la instrucție ci m-a numit („risum teneatis”) ofițer cu popota! Este tot 

ce este mai nepotrivit pentru mine. Nepriceput, fără nici un spirit gospodăresc, am 

încercat să mă descurc cu aprovizionarea – foarte greu în timpul războiului – cu rețetele 

culinare etc. Aveam o bucătăreasă, doi soldați ca ajutoare – Vasile Huțan și Bică – care 

formau o bandă. Am avut destule necazuri. Mergeam cu soldații respectivi la piață, la 

magazie, uneori în satele din vecinătate, aprovizionam popota. 

Fiind precursori în materie de lebede – episodul de la Viena cu țiganii care au furat și 

au mâncat lebede – țin să amintesc de o întâmplare petrecută în martie-aprilie 1942. 

De cu sâmbătă, le-am dat bani lui Huțan și Bică ca să cumpere luni dimineața, la 

bariera orașului, alimente și eventual păsări. Când am venit la cazarmă, pe la ora 10, 

intru în bucătărie ca să văd stadiul de pregătire a prânzului. Bucătăreasa mă liniștește 

spunând că băieții au reușit să cumpere de la țărani două „gâște leșești” pe care ea 

tocmai le jumulise. Intrase în bucătărie și maiorul Degeratu – mare gurmand – și la 

observația că gâștele au pielea prea neagră, bucătăreasa l-a asigurat că această culoare 

va dispare prin frecare cu mălai. Pe la ora 11 sau 12, mare alarmă la comandament; au 

venit reprezentanții comendurii, alertați și ei de administrația parcului Bibescu, că ar 

fi fost furate două lebede de pe lac. Cercetări severe ordonate de colonelul Pleșoianu 

au ajuns repede să stabilească adevărul; lebedele au fost furate de cei doi soldați. A 

urmat procesul la Curtea Marțială a Corpului I Armată, am figurat ca martor – era să 

fiu acuzat de complicitate – cei doi au fost condamnați la câteva luni de închisoare, cu 

trimitere pe front într-o unitate disciplinară. Declarațiile celor doi erau de o 

ingeniozitate de necrezut („Ne-am dus în pădure, că era duminică, ne-am așezat pe 

malul lacului și povesteam de-ale noastre. Deodată, se ivesc pe lac niște gâște leșești. 

Ne-am zis că decât să le fure... țiganii, mai bine le luăm noi pentru popotă fiindcă 
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domnii ofițeri luptă împotriva... bolșevicilor și deci li se cuvine o mâncare mai bună”). 

Am avut și alte pățanii, cum a fost aceea cu fox-terrier-ul generalului Pioky Vasiliu 

ajuns și el la popota unde eu eram șef. Despre o altă întâmplare, ceva mai târziu, care 

a avut pentru mine urmări neplăcute. 

În august 1942 eram din nou la Basarabi (Murfatlar); ne pregăteam să plecăm din nou 

pe front. Perioada de refacere și de instruire a însemnat și redotarea modernă a Diviziei. 

Începuse modernizarea cavaleriei: regimentele călare deveneam regimente purtate. 

Regimentul 11 Roșiori devenise „Regimentul 11 Roșiori purtat”, adică dotat cu 

camioane. Divizia a 7-a Cavalerie – comandant colonel Munteanu – avea în 

componența sa două regimente de roșiori – 11 și 12 – un regiment de Călărași, nr. 9 

din Constanța, o unitate de tanchete, artilerie călăreață și o companie auto, din care și 

eu făceam parte. Statul Major al Diviziei, cu cele trei secții, era încadrat cu ofițeri bine 

pregătiți – absolvenți ai Școlii Superioare de Război – din care l-aș aminti pe maiorul 

Scarlat Sinulescu, cu care am păstrat legături de prietenie la București, pe căpitanul 

Henri Baliff, fiul generalului Ernest Baliff, administratorul domeniilor Reginei sau ale 

Coroanei – nu știu exact, armamentul era modern, starea de spirit era bună. 

Plecarea Diviziei a 7-a cavalerie a avut loc în ziua de august 1942, de „Sfânta Măria 

Mare”, din gara Basarabi. Trenul afectat companiei auto era pregătit la linie. Cele 

câteva zeci de Forduri germane se aflau fixate pe platforme. În ultimul moment 

maiorul de intendență Bruckner ne cere ca să mai ridicăm alimente de la depozitul din 

Medgidia. Am trimis două camioane, din care unul condus de un tânăr șofer, 

neexperimentat, cu trei soldați încărcători-descărcători. Așteptam reîntoarcerea lor, cu 

nerăbdare, pentru a îmbarca aceste camioane, deoarece plecarea trebuia să aibă loc 

seara. 

...La un moment dat, un localnic vine alergând la gară ca să ne anunțe că un camion 

militar a luat foc. Accidentul s-a produs la câțiva kilometri, pe șoseaua asfaltată, înainte 

de intrarea în Basarabi. Ne-am deplasat la locul accidentului, împreună cu căpitanul 

Toma Chirilă, comandantul companiei, și am asistat neputincioși cum ardeau șoferul, 

ajutorul de șofer, soldații însoțitori. Camionul s-a răsturnat a luat foc, alimentat și de 

rezervorul aflat deasupra motorului, încărcătura – câteva tone de sare – i-a blocat pe 

cei patru ocupanți... Nu au putut fi salvați. 

Această tragică întâmplare a fost de rău augur prefigurând alte nenorociri pe care le-a 
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avut Divizia pe front. 

Seara totuși trenul a părăsit stația Basarabi. Eram cu toții zguduiți de tragedia petrecută 

în ajun. 

 

 

 

 

Cotul Donului 

 

 

După o călătorie de câteva zile, am ajuns la Mariupol, oraș relativ mare din Ucraina. 

Aici am debarcat. De aici, până la Don ne-am deplasat cu autocamioanele noastre. Am 

traversat bazinul Donețului, prin orașe miniere, am trecut prin Taganrog, pe malul 

Mării de Azov – orașul lui Anton Cehov –, am ajuns la Rostov pe Don, am cunoscut 

orașul Novo-Cerkask, capitala „Oastei Donului”, unde își avea sediul Atamanul 

Căzăcimii de pe Don, apoi o mulțime de localități – Millerova, Astahovo, 

Cernâșevskaia și multe alte, toate „stanițe” căzăcești –, într-un cuvânt regiunea 

renumită a Cotului Donului, unde s-au desfășurat cunoscutele lupte. Comandantul 

Diviziei s-a stabilit la Astahovo, localitate mai măricică în stepa Donului. Regimentele 

erau amplasate mai în față, în apropierea Donului. Aici, fluviul, cântat de Șolohov, 

face cotul dinspre Est, întorcându-se spre Sud-Vest, pentru a se vărsa, la Rostov pe 

Don, în Marea Azovului. Stanițele căzăcești descrise de Șolohov sunt situate mai la 

nord, inclusiv Veșcenskoe, unde și-a petrecut scriitorul o bună parte din viața sa. La 

stânga dispozitivului nostru era sectorul italian, cu divizia Gelere, iar mai la nord era 

sectorul încredințat armatei maghiare. 

Din cauza funcțiunii pe care o avea, compania auto-aproviziona regimentele din zona 

de operații, făcând transporturi de la bazele de aprovizionare de la Millerovo, 

Taținskaia, Morozovskaia, uneori chiar de la Rostov. Am străbătut deci această zonă 

în lung și în lat. La Cotul Donului era masată Armata a III-a (sau a IV-a) română. În 

sfârșit, lucrurile acestea se pot afla din cărți. 

Fiindcă, la Astahovo – (poate Nijne – Astahovo) – era și o unitate militară italiană, ne-

am împrietenit cu ofițerii și soldații italieni. Foarte simpatici, volubili și veseli, italienii 
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erau cei mai nedisciplinați soldați. Își vindeau armamentul – am cumpărat și eu un 

pistol „Beretta” pe o nimica toată – cântau, blestemau războiul, pe „tedeschi”, ca și pe 

ruși, așteptând întoarcerea în patrie. Pentru completare sfătuiesc pe cititor să revadă 

filmele cu Mastroianni. 

Ar trebui să spun câteva și ceva despre populația localnică. M-au pasionat cazacii de 

mic copil. Tatăl meu vorbea că cei mai viteji și sălbatici soldați în timpul luptelor din 

Galiția erau cazacii. O ofensivă a acestora, cu caii lor mici și iuți, era ceva – spunea 

tatăl meu – cumplit. Apoi, amintirile celor vârstnici din Bucovina despre cazaci. În 

cele trei ocupații ale Bucovinei, cazacii au făcut destule blestemății, a căror amintire 

era încă vie. Apoi, din Război și Pace aflasem de vitejia detașamentelor căzăcești 

conduse de Denisov și Platonov. În limbajul duelului, în Austro-Ungaria, era o figură, 

numită „Kosakenstreicher”, o lovitură teribilă pe care o știau și ofițerii armatei cezaro-

crăiești. Apoi cântecele lor! Renumitele coruri ofițerești ale cazacilor de la Don – cel 

mai celebru era a lui Jaroff, a concertat la București și la Cernăuți – erau renumite în 

toată Europa. În filmele evocând Rusia țaristă (Moscova-Shanghai), muzica era 

interpretată de corul lui Jarroff. Legendă, romantism, exotic! 

Deci, ajuns în stanițele căzăcești, voiam să-i cunosc pe faimoșii cazaci. Nu mai erau! 

Fiind cei mai înverșunați dușmani ai Puterii Sovietice și luptând cu un curaj nebun 

împotriva Armatei Roșii – aici descrierile din Pe Donul liniștit sunt veridice – după 

înfrângerea lor, ei sunt deportați masiv, așa cum în anii 1929-1932 au fost deportați 

milioane de ucraineni. Cu greu am putut găsi câțiva cazaci bătrâni care îmi povesteau 

despre slava căzăcească, îmi cântau cântece vechi, bineînțeles când erau stimulați și 

de un „Schnaps” care – în treacăt fie spus – nu ne lipsea deoarece eram în subzistența 

Armatei germane și ne primeam rația de „Steinhegel”. 

Dacă tot am început să evoc pe cazaci să spun câteva cuvinte în plus. În afară de cazacii 

ucraineni de la Zaporojie care își spun „cozaci” – și care au fost desființați de Ecaterina 

a II-a în anul 1764 și strămutați în regiune Kutarului, ceilalți cazacii erau ruși – în orice 

caz rusofoni – dar numărau vreo 10 „varietăți”: cazacii de la Don, care i-au dat pe un 

Ermak, cel ce-a cucerit Siberia, pe Pugaciov, pe Stenka Razin, pe cazacii de pe Terek, 

din Caucaz imortalizați de Lev Tolstoi, cazacii din Kuban, un amestec de cazaci 

zaporojeni și ruși, cazacii de la Ural, de la Orenburg, de pe Amur... Dar cei mai 

numeroși și bine organizați erau cazacii de la Don. Comandantul lor era atamanul de 
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la Novo-Cerkask. Fiecare staniță avea câte un ataman, regimentele lor erau comandate 

de „esauli”, urmau „sotnicii” căpetenii peste o sută de cazaci. Instrucția militară 

începea de copii: calul, sabia și pușca. Aceasta era meseria lor și, după ce țarii au reușit 

să-i „îmblânzească”, acordându-le drepturi și privilegii mari, cazacii de la Don au 

devenit „câinii credincioși ai Ţarului”. Nu exista oraș mai mare în care să nu fi fost 

garnizoane căzăcești. Deveniseră un fel de „Securitate”, deși existau Ohrana, 

jandarmeria etc. Romanele și nuvelele din literatura rusă clasică abundă de cazaci. 

Dacă Gogol a imortalizat cazacii zaporojeni (ucraineni) în romanul său Taras Bulba, 

cei de la Don au fost înfățișați magistral în romanul Pe Donul liniștit al lui M. Șolohov 

(Știu, s-a discutat mult despre paternitatea romanului, însuși A. Soljenițân l-a contestat 

pe Șolohov). 

Fiindcă nu am întâlnit cazaci de la Don în stanițele lor – multe ocupate de ucraineni 

aduși din Ucraina – am fost foarte surprins de „renașterea” lor și apariția lor în 

Transnistria. Sub această denumire istorică s-a creat o organizație nouă, paramilitară 

rusă naționalistă, dar care are – aceasta este convingerea mea – prea puțini cazaci de 

pe Don. În timpul celui de-al doilea război mondial germanii au reușit să înființeze 

detașamente importante de cazaci de la Kuban – câteva zeci de mii s-au retras în 

Austria în 1945, fiind vânduți de Churchill lui Stalin care i-a exterminat pe toți – dar 

nu am întâlnit cazaci de la Don, patronați de germani. (S-ar fi putut să fi fost, dar eu 

nu i-am cunoscut)... 

Zilele treceau, viața era liniștită. Era însă liniștea din preajma furtunii. La 19 noiembrie 

1942 a început ofensiva Armatei Roșii, în sectorul nostru. După o pregătire intensă de 

artilerie – era o tradiție în armata rusă în această privință –, cu faimoasele „katiușe”, al 

căror efect era în special psihologic, infanteria, sprijinită de tancuri, a străpuns frontul 

apărat de armata română. Nu știu cât au rezistat regimentele Diviziei noastre. În câteva 

zile oricum frontul a fost spulberat. Ba într-un rând însuși comandamentul diviziei a 

fost încercuit, ne-a eliberat Divizia 22 blindată germană. A început retragerea. 

Spectacolul era sfâșietor: colonelul Munteanu asista cu statul major la această retragere 

dezordonată, în panică, a ostașilor săi și se adresează șefului biroului de operații: 

„Simulescule! Am debarcat la Mariupol cu trei luni în zonă cu trei regimente, cu 

tehnică de luptă (cred că a specificat) și uită-te ce a rămas!” Eram de față, cred că am 

observat pe fața bătrânului soldat prelingându-se o lacrimă. 
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Ne-am tot retras săptămâni de zile, unii soldați au venit pe jos până în România. Am 

ajuns la Dnepropetrovsk, unde am primit o misiune importantă: să încarc în trenuri 

„impedimentele” diviziei. Am rămas cu un singur autocamion, eram patru persoane: 

maiorul de artilerie Bonnert, din Banat, vorbea perfect germana, cu un șofer și două 

ajutoare: sergentul Macarie Șanțovoi și Zevedei, amândoi din regimentul 11 roșiori. 

Expediția „impedimentelor” să făcea greu. Depindea de bunăvoința autorităților 

germane care nu erau deloc binevoitoare. Am rămas aici până în luna februarie 1943. 

Am rezolvat problema pentru care am fost afectați. Fericiți am plecat spre casă alegând 

traseul: Nikolaev, portul cunoscut, Cherson, Odesa ... Constanța. Acesta era planul 

nostru. Soarta însă a hotărât altfel. 

Am stat la Nikolaev câteva zile pentru refacere. Eram cartiruiți la niște „hazaice” 

simpatice – erau ucrainence, mă înțelegeam bine cu ucraineana pe care o știam din 

Horecea mea natală – și am fi plecat spre patrie chiar în ziua de 28 februarie. Era însă 

ziua mea de naștere. Șanțovoi și Zevedei mă întreabă dacă nu este cazul să sărbătorim 

acest eveniment. Aveam alimente în camion într-un „sortiment” divers și în cantități 

mari, dobândite din magazinele germane părăsite. Nu aveam însă „Schnaps”. S-au dus 

băieții la bazar și au vândut câteva kilograme de macaroane și arpacaș. Au fost arestați, 

a urmat procesul la Curtea Marțială de la Nikolaev: președinte, colonelul de justiție 

Velicu, procuror militar, căpitanul Ionașcu, apărător din oficiu, un locotenent de 

jandarmi, magistrat în viața civilă. Nu intru în amănunte: colonelul Velicu avea 

socoteli personale cu maiorul Bonnert, căpitanul Ionașcu avea și el niște chestii, ar fi 

vrut ei amândoi ca să declar că maiorul Bonnert știa de toată povestea etc. pe scurt, am 

declarat că sunt singurul care port răspunderea: eu am dat ordin ca cei doi soldați, să 

vândă cantitățile de alimente. Am avut și un ghinion. Când am plecat de la Craiova, i-

am spus băcanului meu – un oltean simpatic – că o să-i plătesc datoria pentru 

alimentele procurate pentru popotă. I-am trimis banii cu oarecare întârziere; neliniștit 

de întârziere, băcanul m-a reclamat justiției militare, reclamația ajunsese la Curtea 

Marțială la Nikolaev. O circumstanță agravantă. În ziua mea de naștere (28 februarie), 

deci când împlineam 27 ani, Curtea Marțială mă condamnă la 3 (trei) ani închisoare, 

cu degradare militară, și trimiterea pentru reabilitare pe front. Faptul că am primit o 

pedeapsă mică în acele timpuri s-a datorat decorației pe care o aveam. Am fost imediat 

arestat. Maiorul Bonnert, cu cei trei ostași s-a reîntors, cu autocamionul, în țară, la 
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Constanța, povestind toată întâmplarea. După reîntoarcerea din prizonierat, m-am 

reîntâlnit cu maiorul Bonnert, fusese avansat la gradul de colonel, am petrecut chiar și 

un revelion împreună, mi-a povestit despre colonelul Velicu. Cu Șanțovoi – pe care l-

am regăsit în București – am avut relații amicale. Amândoi au murit... În perioada în 

care se cereau „referințe” despre mine, amândoi au scris lucruri adevărate care mi-au 

fost – să spunem – favorabile (că m-am purtat bine cu populația civilă etc.) 

S-au scornit legende în legătură cu acest episod. Singura versiune corectă este cea de 

mai sus. 

Am fost deci trimis la o unitate disciplinară pentru reabilitare. De altfel, când Curtea 

Marțială a pronunțat sentința, am declarat fanfaron: „Decât dezonoarea mai bine o 

moarte eroică”. Eram sincer făcând o asemenea declarație. Istoria ulterioară nu mi-a 

dat șansa să-mi spăl cu sânge dezonoarea. S-a întâmplat altfel. Oricum, această 

întâmplare avea să însemne o nouă cotitură în viața mea. 

Am fost trimis escortat, la Batalionul II al Regimentului 112 Infanterie, aflat la acea 

dată în satul Ivanovka, în apropiere de orașul port Berdjansk, pe malul Mării Azovului. 

Am fost repartizat la Compania a 5-a. Comandantul batalionului: maiorul Pavel, om 

foarte antipatic, comandantul companiei; căpitanul Pestrițu, căruia i-a urmat căpitanul 

în rezervă, Hoțoiu, învățător ca ocupație civilă. Toți trei olteni: dar ce deosebire între 

ei! Cel mai de treabă a fost căpitanul Hoțoiu – nu este vorba de atitudinea sa față de 

mine – ci față de populația localnică. 

Soldatul Vladimir Trebici a fost încadrat ca agent de transmisiuni, un fel de curier. 

Unitatea avea ca misiune paza coastei Mării de Azov, pe o lungime de câțiva kilometri. 

Treabă plăcută. Ne-am împrietenit cu localnicii – majoritatea erau bulgari, dar și 

ucraineni –, mai mergeam la pescuit. N-aș fi crezut că în Marea Azovului erau crapi. 

Din cauza interdicției numărul lor era mare. Am avut și o pățanie din această cauză: o 

saramură uriașă de crap, cu consecințe aproape dramatice pentru mine. 

Am rămas la Ivanovka câteva luni – din martie până la mijlocul lui octombrie. 

Ofensiva sovietică ne-a obligat să părăsim localitatea și să ne retragem spre vest. 

Aveam un grup de camarazi – eu eram „liderul” – care a fost foarte util pentru 

adaptarea noastră la noile condiții. Tot retrăgându-ne cu batalionul nostru – acum avea 

drept comandant pe maiorul Știrbu, din Pitești, de fel, dar după mamă era german, 

vorbea perfect germana, – grupul nostru, din care făcea parte un bucătar constănțean, 
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un bucureștean din Tei, Nicolae Mihalache, discutam despre toate. Constănțeanul meu, 

proprietar de restaurant și excelent bucătar, mă invita la restaurantul lui, promițându-

mi niște feluri de mâncare nemaipomenite. Mihalache povestea și el despre ospățuri la 

unele cârciumioare din București. Uitasem să spun: eram lihniți de foame. Bucătăria 

se rătăcise pe undeva, aprovizionarea dispăruse. Era o zi de toamnă frumoasă, cu soare, 

mărșăluiam prin stepa Nogai, tot discutând despre bunătățile culinare care ne așteptau. 

Eram în coada batalionului când Mihalache ne atrage atenția că la capul coloanei se 

întâmplă lucruri ciudate. Ne-am concentrat atenția și ce vedem? Soldații din capul 

coloanei încep să arunce armele; trei tancuri sovietice, la marginea satului, ne-au somat 

să ne predăm. Maiorul Știrbu, după ce a văzut că soldații încep sa arunce armele, nu a 

mai dat ordin de apărare – și bine a făcut – s-a predat și el. Eram încercuiți pe o rază 

mare, satul era înțesat de tancuri sovietice. Am avut buna inspirație ca să-i sfătuiesc pe 

cei din grupul meu ca să-și păstreze gamela, lingura, bidonul de apă. Bun sfat s-a 

dovedit. Asta mă învățase tatăl meu din experiența primului război mondial: să nu 

părăsești niciodată gamela, lingura... 

În ziua de 1 noiembrie 1943, în dreptul satului Novo-Grigorievka, în stepa Nogai, la 

câțiva kilometri de istmul Perekop care separă peninsula Crimeea de continent, am fost 

luat prizonier. Am fost mulți: regimentul 112 infanterie, vânători de munte, unele 

unități de cavalerie. Câți? Nu știu dar oricum, erau mii. Și aici o întâmplare. Ajunsesem 

mai înainte la Cherson: fusesem detașat la Regimentul 20 infanterie german care era 

și el în retragere. M-am întors spre est, căutându-mi unitatea de care mă răzlețisem. 

Comandantul regimentului german, colonelul Adam, mă încredința că toate unitățile 

se retrag, deci nu pot să pățesc nimic. Mă temeam să nu ajung din nou în fața Curții 

Marțiale și deci m-am întors. După două zile mergând în direcția est, întâlnesc unitatea 

mea și pe maiorul Știrbu care îmi spune: „De ce te-ai întors?” Retragerea era generală, 

dar frica – și nu sentimentul datoriei – m-a hotărât să mă întorc. Peste câtva timp 

ajungeam prizonier. Dar dacă rămâneam la Cherson și scăpăm de prizonierat care ar fi 

fost soarta mea? Intrăm în domeniile scenariilor... 

 

MEMORII IV 
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Lagărul de prizonieri nr.148/5 

 

Am rămas în satul Novo-Grigorievka puține zile. Maiorul Știrbu, comandant 

de batalion și ofițer superior, a fost interogat de ofițeri sovietici despre trupele 

românești, efective etc. Am asistat la acest interogatoriu deoarece la întrebarea 

sovieticilor: „Cine știe limba rusă? camarazii mei m-au indicat pe mine. Adevărul era 

că încă nu știam limba rusă, dar făceam față cu ucraineana mea. 

În rândul trupei existau temeri în legătură cu tratamentul aplicat de sovietici 

prizonierilor de război: unii se temeau că vom fi omorâți. Pe cei din grupul meu îi 

încurajam spunându-le că asemenea temeri sunt neîntemeiate. I-am sfătuit – cum am 

mai scris – să-și păstreze gamela și lingura. 

S-a improvizat imediat un lagăr, au apărut soldați de escortă, comandanți etc. 

S-a ordonat deplasarea coloanei spre răsărit – nu știam atunci încotro – și a început 

marșul nostru jalnic. Mergeam pe șoseaua principală din stepa Nogai. În sens invers, 

spre apus, mărșăluiam, zi și noapte, trupe sovietice. La tot pasul, ostașii sovietici, din 

autocamioane, din tancuri, din căruțe ni se adresau batjocoritor: „Ei, românilor, ați 

cucerit Rusia ?”. 

Către seară, coloana se oprea și înnoptam pe câmp, era frig – începutul lui 

noiembrie – dar vai, era zăpadă. În acele zile sufeream de foame, și mai ales de sete. 

În plus, insectele ne chinuiau cumplit. Puținele rezerve pe care unii prizonieri mai 

prevăzători putuseră să le agonisească – o pâine uscată sau o conservă – s-au epuizat. 

Mult mai târziu am început să primim ceva alimente de la paznicii noștri. În asemenea 

condiții ingeniozitatea celui în suferință devine extraordinară. Un exemplu. În marșul 

nostru pe șosea și prin sate ni se întâmpla să dăm de cadavre de animale pe care, 

potrivit ordinului, soldații germani și români în retragere trebuiau să le ia cu ei, iar, în 

caz de imposibilitate, să le împuște. Și compania noastră primise un asemenea ordin, 

dar căpitanul Hoțoiu mi-a spus că el nu poate da ordin ca ele să fie executate („Ne va 

bate Dumnezeu, eu am copii”). Retragerea era încheiată de jandarmeria germană 

(„Feldgendarmerie”) care executa pedant acest ordin. Am văzut jandarmi germani 

care, cocoțați pe câte un gard, împușcau găinile, oile etc. Ordinul prevedea ca populația 

civilă să fie și ea evacuată, odată cu armata. Multe persoane civile – femei bătrâne, 

copii – s-au sustras acestui ordin și s-au ascuns în pivnițele caselor sau în alte locuri. 
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Întâlnind deci un cadavru de vacă, unii prizonieri se repezeau asupra ei, 

„tranșau” câteva bucăți pe care apoi, la primul popas, le fierbeau. 

Insuportabilă era însă setea. Stepa Nogai este secetoasă, ploile sunt rare și 

sărace. Fântânile cu ciutură se aflau la distanțe de kilometri sau chiar zeci de kilometri. 

Când ajungeam la o asemenea „oază”, constatam că în jurul ei erau sute de mașini și 

mii de ostași sovietici care, și ei, erau însetați. Abia după ce plecau ei, aveam și noi 

acces la fântâni. Speranța noastră era ploaia. Începuse o ploaie măruntă de toamnă, 

intermitentă; marșul nostru transforma praful șoselei într-o pastă pe care mulți o 

înghițeau în loc de apă. Dacă ajungeam să dăm de o băltoacă, fericirea nu cunoștea 

margini. 

Fiind vorba de ingeniozitate („creativitate”) mai amintesc o întâmplare. La 

haltele noastre ne întâlneam cu trupele sovietice. Se vede treaba că era mare lipsă de 

pietre pentru brichete. Auzeam frecvent întrebarea soldaților sovietici: 

„Ai pietre de brichete?” În rusește: „Kamâșki dlia zajigalki”. Cred că alături de 

„hleb” (pâine) și „voda” (apă) acestea au fost primele cuvinte rusești pe care le-au 

învățat unii români. 

Nevoia este un excelent pedagog. A început un schimb în natură: pentru o 

piatră de brichetă fericitul ei posesor primea o bucată de pâine, eventual mahorcă, ceea 

ce era mare lucru. La un moment dat, unul din grupul meu mă întreabă dacă am un 

creion. I l-am dat ca să aflu că inventivul coleg a transformat mina în bucățele de... 

piatră de brichetă, pe care le oferea soldaților sovietici. Însoțiți de o reclamă ingenioasă 

(„sunt pietre veritabile germane”) marfa era rapid plasată. Apoi fiecare coloană își 

continua drumul: noi, bineînțeles spre răsărit. Procedeul comercial necinstit a fost 

rapid popularizat în rândul soldaților sovietici care refuzau să mai achiziționeze o 

asemenea marfă, în schimb îi gratulau pe români cu epitete pe care le-am auzit, mai 

târziu, nu odată pronunțate (vom mai vorbi despre „imagologie”). 

O altă experiență care merită să fie amintită în vederea „generalizării” ei... 

Când se apropia seara șeful „convoiului” – așa se numea escorta – dădea un ordin: 

„ostanovisi” („halta”). Dacă eram în plin câmp, ne opream și ne culcam îmbrăcați. 

Frigul se întețea. Bineînțeles toată noaptea tremuram. Mi-a venit ideea – însușită de 
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„grupul” meu – ca la prima „haltă” să scoatem mantalele și să ne culcăm unul lângă 

altul, să ne acoperim cu mantalele noastre, iar un planton să vegheze ca să nu lunece 

plapuma improvizată. Soluția s-a dovedit bună, au început s-o împrumute și alții... 

După zile și nopți care ni se păreau nesfârșite am ajuns în orașul Melitopol. Am 

rămas în lagărul improvizat de lângă gară, până s-au format garniturile de tren. Cei cu 

destinația „Armavir” am călătorit cu două eșaloane: primul a ajuns la 21 noembrie al 

doilea – din care făceam parte și eu – la 28 noiembrie (mai târziu am aflat că la 

Cernăuți, în aceeași zi se sărbătorea a 25-a aniversare a Unirii Bucovinei). 

Nu mai țin minte cât a durat călătoria noastră de la Melitopol până la Armavir... 

Am intrat în „normal”, primeam alocație de hrană (pesmeți și pește... sărat). Apă, doar 

când trenul oprea la o stație mai importantă. Dar și atunci era foarte complicat. Îi rugam 

pe civilii de pe peron să ne dea apă, oferindu-le obiecte de preț în schimb. Întindeam 

gamela prin fereastra zăbrelelor. În cazul când primeam apa, de cele mai multe ori, ea 

se vărsa, din cauza asaltului celor din vagon. 

Am ajuns deci în gara din Armavir... Câteva cuvinte despre noua noastră 

locuință. Orașul Armavir este așezat pe râul Urup, afluent al Kubanului. Face parte din 

regiunea Krasnodar. Lagărul era la 6-7 km de oraș. Fusese multă vreme tabără militară 

de vară (se spunea, încă din vremea țarismului). Lagărul era un parc frumos, cu alei de 

castani impozanți, avea o suprafață mare. În partea de nord, frumos aliniate, se aflau 

120 sau 130 de bordeie în pământ (în rusește „zemlianka”, nemții le numeau 

„Bunker”). Fiecare bordei avea o capacitate de „cazare” de 30 de persoane. Jumătate 

din bordei era în pământ; acoperișul era la jumătate de metru deasupra pământului. 

Acesta era din sau crengi de copac, deasupra cu argilă. Interiorul era împărțit în două, 

separat de un șanț. Pe o parte și alta, era amenajat un pat comun din pământ, fiecare 

pentru 15 persoane... Paie drept așternut, mai târziu am primit și cearceafuri și pături. 

Iluminatul: o lampă de tinichea, improvizată dintr-o cutie de conserve. 

Clima era blândă, zăpezile rare și de scurtă durată. Fiind așezat în culoarul care 

leagă Marea Caspică de Marea Neagră, lagărul era expus unui vânt puternic, cu 

perioade fixe. O dată primăvara, altădată, toamna, cu o durată de circa două săptămâni 

fiecare. Era un spectacol sinistru: vântul făcea un zgomot insuportabil, prin crengile 

castanilor. Nervii rezistau cu greu; era preferabil să stai atunci în bordeiul tău ca să 

auzi geamătul vântului. În lagăr, existau și clădiri administrative: infirmeria, o cameră 
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pentru anchetă, farmacia; o altă clădire adăpostea bucătăria și magazia de alimente. În 

mijlocul lagărului, o construcție improvizată, compusă dintr-o tindă minusculă și o 

cameră mai măricică adăpostea biblioteca... Curând, aveam să devin bibliotecar pentru 

câțiva ani, și privilegiat, să locuiesc aici. 

Regiunea în care era amplasat lagărul era pitorească. În zilele senine – vara și 

iarna – se profila vârful veșnic înzăpezit al Elbrus-ului, cel mai înalt din munții 

Caucazului. Mie îmi amintea spectacolul pe care ni-l ofereau Negoiul și Moldoveanul, 

când eram la Sibiu, la școala de cavalerie. 

Caut să fiu cât mai atent cu descrierea lagărului, organizării acestuia, a vieții 

de zi cu zi, și a oamenilor pe care i-am cunoscut. Aceasta, din mai multe motive din 

care unul va fi arătat de îndată. Mi s-a întâmplat să aud, după ce m-am întors din 

prizonierat, că în lagărul de la Oranki și Mănăstârka, destinate ofițerilor, tratamentul 

era inuman. Se spunea chiar că ofițerii erau înhămați la utilaje... Fiind invitat o dată la 

masă, în București, de un medic, am întâlnit un fost coleg de la Universitatea din 

Cernăuți, devenit apoi medic, care a făcut o mărturisire ce ne-a impresionat pe toți. În 

anii petrecuți într-un lagăr sovietic pentru ofițeri – n-am reținut numele localității – 

prizonierii au ajuns să mănânce carne de om, evident de cadavre. La insistențele 

noastre el a declarat că ar fi fost el însuși în această situație. N-am citat în acești ani 

memorii, descrieri sau romane scrise de românii care au fost prizonieri în URSS. Nu 

cunosc nici măcar numărul celor ce au fost prizonieri. Poate s-a publicat ceva în 

revistele de istorie militară. Oricum, dacă vor fi confirmate informațiile de mai sus, 

este vorba de genocid, crima specificată de art. 357, alineatul care vorbește de 

tratamentul aplicat în lagăre. 

Nu pot deci să vorbesc decât despre lagărul „meu”, despre cele văzute și trăite 

de mine. Nu am dreptul să vorbesc despre alte lagăre din auzite, povestite de alții 

(„dicitur”, „fama est”, „dzic unii”), ca să nu „băsnesc” și eu. 

Lagărele de prizonieri de război făceau parte și ele din gulag. Această siglă 

înseamnă „glavnoe upravlenie lagherei” – Direcția Generală a Lagărelor, parte 

componentă a NKVD ... („Narodnâi Komissariat Vnutrennih Del – Comisariatul 

Poporului pentru Afacerile Interne). De aici Soljenițân a creat expresia de „Arhipelagul 

Gulag”. Lagărele de prizonieri de război erau subordonate Direcției generale pentru 

problemele prizonierilor de război („Glavnoie upravlenie po delam voenoplennîh”) din 
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același NKVD, condus de generalul-locotenent Petrov. Șeful suprem era Lavrentii 

Pavlovici Beria, general-colonel în ierarhie, a cărui biografie am învățat-o foarte 

curând. 

Era o deosebire mare între un lagăr de deținuți politici, așa cum este descris 

acesta de A. Soljenițân și alții, și un lagăr de prizonieri de război. Unele din procedee 

erau însă comune, așa cum voi încerca să arăt mai încolo. Ca să închei prezentarea 

lagărului „meu” voi mai spune că el era împrejmuit de trei rânduri de sârmă ghimpată, 

din loc în loc, erau foișoare, unde sentinele cu mitraliere, supravegheau lagărul, 

proiectoare puternice, santinele și bine înțeles, nelipsiții câini... Încercările de evadare 

erau practic imposibile, și totuși au fost câteva tentative, din care doar una reușită. 

Am fost debarcați la Armavir. S-a format coloana care a parcurs pe jos distanța 

de 6-7 km până la lagărul nostru. Cei bolnavi au fost îmbarcați în autocamioane. Nu 

îmi aduc aminte dacă din vagoane au fost scoși și morți. Oricum, așa ceva s-a întâmplat 

ceva mai târziu când au început să sosească prizonierii germani ce se aflaseră în 

încercuire. 

Repartizați pe bordeie, prima operație a fost de identificare. Datele personale 

erau trecute pe o fișă („uciotnaia kartocika”), mai târziu, erau completate și formulare 

de interogare („oprosnîi list”), cu date mai delicate. După ani de zile, le-am întâlnit și 

în țară, la serviciile de cadre, dar și la alte autorități. La întocmirea fișelor personale 

am fost folosit și eu ca interpret, pentru români și germani. Informațiile cerute; numele 

și pronumele, data nașterii, pregătirea școlară, profesia, gradul în armată, unitatea 

militară, naționalitatea, limba maternă, data luării ca prizonier, localitatea; de 

asemenea se specificau locul nașterii, unitatea administrativă. Nu știu dacă în acest 

formular sau celălalt mai mare, se cereau informații despre perioada, când prizonierul 

s-a aflat pe teritoriul URSS ca și principalele localități în care a staționat unitatea 

militară respectivă. Completarea fișelor se făcea normal, cu o singură excepție. Cei 

născuți în Basarabia erau apostrofați atunci când la întrebarea privind naționalitatea și 

limba materna ei răspundeau „româna”. „Cum îndrăznești să spui că ești român, când 

ești „moldovean?”. Soldații, în mare majoritate români basarabeni, erau nedumeriți, 

deoarece nu puteau face diferența între „români” și „moldoveni”, așa am aflat și eu că 

există „români” și „moldoveni”. Distincția avea și o importanță practică „românii” au 

fost repatriați în România, „moldovenii” în schimb – în Republica Sovietică Socialistă 
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Moldovenească. Surprinzător, pe bucovineni, chiar pe cei din Nordul Bucovinei, 

anexat de URSS ne-au lăsat sa plecăm în România. 

Odată cu prizonierii provenind din ostași, au fost aduși și un număr de ofițeri. 

Au fost „cartiruiți” în bordeiul nr. 31, îi vizitam des. După regulamentul sovietic, 

ofițerii nu aveau voie să fie în același lagăr cu soldații. Li se acorda însă un tratament 

special: primeau unt, dar într-o cantitate infirmă. Despre ofițeri voi vorbi mai detaliat. 

Au stat puțină vreme în lagărul nostru, fiind transferați în lagărul din Krasnogorsk, de 

lângă Moscova (sper să nu mă înșel). 

Comandantul lagărului era maiorul Fedotov („maior gosbezopasnosti” – adică 

maior de securitate), mai târziu i-a luat locul căpitanul Zubov, din personalul 

penitenciarelor (purta altă uniforma), comisariatul politic era căpitanul Ivanov – mi se 

pare, evreu –, ajutorul lui pentru prizonieri, era locotenentul Savin, șeful serviciului 

medical era maiorul medic Kozik, medicii: căpitan Gugașvili – voi mai spune multe 

despre acest gruzin –, căpitan Larina, căpitan Nina Nikolaevna Oboznaia, locotenent 

major farmacist Gubanova. La serviciul administrativ era căpitanul Fașinski, evreu, 

originar din Odesa, care cu fiecare prilej, afirma atașamentul său față de Puterea 

Sovietică și față de poporul rus („inima mea de rus îmi spune”, „slăbiciunea rusească” 

– se referea la milă), șefa serviciului de evidență, căpitan Maria Feodorovna 

Kostiușenko, cu care am colaborat multă vreme. Mai sunt și alte personaje pe care îi 

voi aminti la timpul său. Eu am dreptul să nu spun aici de un serviciu foarte important, 

încadrat cu oameni foarte importanți; serviciul special sau operativ („osobîi otdel” sau 

„operativnîi otdel”). Activitatea acestui serviciu era de a cerceta crimele săvârșite de 

prizonieri pe teritoriul URSS, spionaj, alte infracțiuni sau crime. Șeful acestui serviciu: 

maiorul de securitate Nicolaev evreu, în vârstă de 30 ani, anchetatori: căpitanul Malțev 

– soția sa, Larisa, lucra la serviciul de evidență – un tip simpatic, jovial, dar bețiv – 

căpitanul Sepping, fost participant la asaltul Palatului de Iarnă, originar din Sankt-

Petersburg sau din țările baltice, un om bine crescut, manierat, un idealist... Era 

căpitan, la o vârstă oarecum înaintată („bun în grad”). 

O particularitate: lagărul nostru avea o triplă subordonare: Krasnodar (pentru 

activitate curentă), Rostov pe Don (pentru activitate politică) și Moscova (activități 

speciale). Îmi spunea un ofițer sovietic cu care mă împrietenisem că puterea maiorului 

Nikolaev este așa de mare încât, în caz excepțional, el putea să-l aresteze pe 
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comandantul lagărului. Avea – se pare – o independență absolută. Sistemul complicat 

cu trei filiere și subordonări făcea parte din sistemul stalinist de supraveghere reciprocă 

ca urmare a suspiciunii acestuia. 

Primele luni au fost cele mai grele. Deșteptarea era la ora 6. Masa se dădea de 

două ori pe zi: dimineața – o cașă, la amiază, la ora 14 – prânzul, constând și el dintr-

o cașă, uneori cu pește sărat, altă dată o fiertură cu castraveți sau varză. Munca se 

rezuma la transportul lemnelor dintr-o pădure apropiată. Lemnul adus era folosit la 

construcții. Lagărul s-a dezvoltat: au fost construite pavilioane mari, din chirpici (de 

fapt, „șaman” – cărămizi mari din pământ amestecat cu paie). 

Preocuparea principală era hrana. În această primă perioadă discuțiile se 

refereau la mâncare. Seara, după terminarea programului, se evocau ospățuri 

pantagruelice din timp de pace. O nuntă, un botez, o sărbătoare oarecare în care s-au 

consumat sarmale într-un număr uriaș, fripturi de porc nemaipomenite, ciorbe cu carne 

etc., adică exact ceea ce ține de psihologia omului flămând. Cei mai ingenioși găseau 

soluții ca să-și astâmpere foamea. Pâinea neagră, hleioasă și grea, de 600 grame (uneori 

800) este pusă în gamelă, amestecată cu apă, peste care se vărsa ciorba sau fiertura 

respectivă, cantitatea dublându-se deci. Căpătăm și mahorcă, dar articolul cel mai 

deficitar era hârtia. S-au fumat scrisori, ba chiar și fotografii cu ființe dragi – acestea 

erau decupate cu grijă – , fiindcă ziare nu aveam. Mai târziu, cele 3-4 exemplare de 

ziare („Izvestia”, „Pravda”, două ziare – unul german, altul românesc pentru 

prizonieri) erau distribuite numai fruntașilor în producție). Amintesc acest lucru pentru 

că rapoartele, evidența etc. se țineau pe câte o scândură de care dispunea fiecare bordei. 

După ce se treceau informațiile pe scânduri, ele se dădeau la rindea pentru a fi folosite 

pentru alte înregistrări. „Palimpseste” nu se puteau face pe lemn. 

În acest punct al povestirii simt nevoia să fac o precizare, altminteri criteriul 

diacronic se întretaie cu cel sincronic, istoria evenimențială împiedică analiza 

structurală, adică există pericolul ca povestirea să devină incoerentă, un amestec 

dezordonat de stări, situații, oameni, fapte. 

În acest lagăr povestitorul a petrecut trei ani. Inițial lagărul era unul singur; 

treptat, au început să roiască alte lagăre, din lagărul „matcă” încât s-au creat cinci 

lagăre: unul la Novorossiisk, la Anapa (parcă), un altul situat într-un sovhoz... Lagărul 

nostru a devenit Nr.148/5, cel mai mare și cel mai important, deoarece el și-a schimbat 
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denumirea și funcția: a devenit „lagăr sanatoriu” („vâzdorovitelnîi lagheri” sau 

„Enholungs-lager”), colectând, din celelalte lagăre din regiune bolnavi, distrofici, 

subnutriți etc. N-aș putea spune exact când a avut loc această schimbare de destinație. 

În al doilea rând, efectivul lagărului se modifica în permanență, ca un model 

demografic; unii plecau cu diferite destinații, alții soseau și primeneau efectivul, 

mortalitatea – într-o perioadă, foarte înaltă – alimenta și ea capitolul „ieșiri”. În al 

treilea rând, ca un corolar, se schimba structura etnică a lagărului. Spre sfârșitul 

perioadei, cei aproape 4000 de prizonieri, erau, în mare lor majoritate, nemți; urmau 

ungurii, cu vreo 200 persoane, apoi românii, circa 150, îndeplinind funcția de personal 

de serviciu; li se adăugau alte naționalități: croați, valoni, spanioli, austrieci, un italian 

(pe nume Mario) și chiar un polonez rătăcit (sublocotenentul Marșanik). 

Lagărul nostru avea și o gospodărie anexă („podsobnoie hozeaistvo”), fusese 

dotat cu pavilioane mari pentru bolnavi, ajunsese să aibă un personal medical numeros 

compus din personal sovietic și din prizonieri (medici, sanitari). Avea și o grădină de 

zarzavat în apropierea râului Urup. Mai avea o baie, o spălătorie; avea și o uzină 

electrică proprie... 

S-a „perfecționat” și ordinea interioară. Conducerea sovietică a lagărului 

înființase o conducere internă asigurată de prizonierii înșiși: un comandant, un ajutor 

de comandant, un curier (un fel de secretar), doi agenți de legătură. Acest 

comandament era compus din români. Îi amintesc nominal: sergent major Ion 

Mihalache (comandant), sergent T. R. Viorel Grigoraș; agenți Nicolae Mihalache și 

Binder (soldați), ba chiar și un planton care era german. De ce români și nu o altă 

naționalitate. După 23 august 1944 românii deveniseră „aliați” ceea ce a schimbat 

întrucâtva „statutul” românilor din lagăr. Cred însă că un alt factor care a contribuit la 

statutul privilegiat al românilor în lagăr era capacitatea lor de „adaptare”, inclusiv de 

„colaborare” cu autoritatea sovietică. Mulți din românii din lagăr o rupeau binișor 

rusește – aici se vedea efectul benefic al dislocării unităților noastre prin satele 

sovietice, pe o perioadă mai lungă cum a fost și cazul batalionului nostru. Posturile de 

bucătari și de magazioneri – cele mai râvnite – erau încredințate tot românilor (în cea 

mai mare parte). 

Și organizarea economică a lagărului s-a perfecționat: au luat ființă brigăzi de 

cizmari, de croitori, de tâmplari, zidari, dulgheri. 
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Desigur, s-a extins activitatea culturală și de propagandă („educație 

antifascistă”), – acesta era termenul – am avut fanfară, echipe de teatru (pe 

naționalități), ziare de perete, se organizau spectacole și concerte. 

Dintre evenimentele care au modificat efectivul lagărului trebuie amintite: 

sosirea în lagăr a unui număr mare de prizonieri germani capturați în încercuirea de la 

Chișinău (aprilie-mai 1944), un aflux de prizonieri germani și români capturați în 

Crimeea, apoi plecarea ofițerilor români din lagărul nostru, sosirea în lagăr a 

personalului medical al unui spital militar german de la Praga (aprilie 1945), care – 

spre surprinderea autorităților sovietice – număra și o soră infirmieră (Schwester), în 

vârstă de 19-20 ani. Mișcarea efectivului lagărului cuprindea în permanență „intrări” 

de bolnavi care, după refacere erau reexpediați lagărelor de origine, fiind înlocuiți cu 

alții. 

Dacă voi încerca să descriu „o zi din viața lagărului” (după modelul „o zi din 

viața lui Ivan Denisovici” a lui Soljenițân), atunci o voi alege pe una „normală”, 

reprezentativă pentru ultima perioadă. 

Am avut și o întâmplare neobișnuită, datorită... șoarecilor, în toamna târzie a 

anului 1943 și prima parte a iernii anului 1944. Din cauza recoltei care a rămas pe 

câmp în regiunea lagărului, din cauza războiului, s-au înmulțit considerabil șoarecii 

(„legea lui Malthus”). O dată cu sosirea anotimpului rece, ei s-au refugiat în lagărul 

nostru. Au invadat pur și simplu toate bordeiele... Se cățărau pe crengile care 

acopereau bordeiele, stăteau agățați – li se vedeau cozile – iar noaptea porneau în 

căutarea hranei. Pâinea – puțina pe care o economiseam pentru a doua zi – o țineam în 

pungi agățate de crengile amintite. În expedițiile lor, șoarecii se plimbau peste 

corpurile prizonierilor. S-a decis deci vânătoarea lor. Aici, ingeniozitatea unor 

prizonieri s-a dovedit extraordinară, mai ales că era stimulată de premii. De pildă, 

pentru 30 de șoareci, omorâți de vânătorul voluntar, se acorda o bucată de pâine din 

fondul colectiv al efectivului bordeiului. Prima invenție i-a aparținut plutonierului Gh. 

Mândru (din „geniu”, făcuse parte dintr-un regiment de pioneri) și consta dintr-o 

lopățică terminată cu o parte de cauciuc. Șoarecii erau momiți cu o bucățică de pâine. 

Vânătorul (Gh. Mândru) stătea nemișcat toată noaptea și în momentul în care 

imprudentul șoarece se apropia de momeală, urma un fulgerător „pac”. Dimineața, o 

comisie de recepție verifica îndeplinirea „normei”; uneori, recolta era chiar mai mare. 
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Un alt procedeu consta dintr-o căldare umplută cu apă, acoperită cu o scândură, având 

la mijloc o scândură mobilă, prevăzută cu o bucățică de pâine. Șoarecele se repezea la 

pâine, scândurica bascula și nefericitul cădea în apă. Dar șoarecii s-au adaptat rapid la 

această situație și ezitau partea, mobilă a scării. Mulți ani mai târziu, când am aflat că 

pentru experimentarea „teoriei învățării” și modelarea matematică au fost folosiți 

șoareci, nu am fost mirat. Cunoșteam comportamentul acestor animale foarte 

ingenioase. Mai exista un alt sistem, brutal însă. Seara, când șoarecii se odihneau pe 

ramurile lor, îi apucam, pur și simplu, de cozile lor și îi zdrobeam de pământ. 

În cursul iernii am scăpat de șoareci, au fugit sau au fost ademeniți de un 

„Zauberflötte”, ca în povestea din Germania medievală. 

Episodul cel mai trist din istoria lagărului s-a petrecut în primăvara anului 1944 

când au sosit transporturi masive de germani capturați în încercuirile amintite 

(Chișinău și în alte părți). Din cauză că s-au aflat multă vreme în încercuire, în 

momentul când au fost luați prizonieri erau slăbiți. După câteva zile de călătorie, în 

condiții foarte grele când ajungeau la gara Armavir, mulți erau în stare gravă. Am 

asistat la aceste scene deoarece prima operație era cea de înregistrare și de completare 

a „fișei personale”. Mulți mureau înainte ca fișa să fi fost completată. Din vagoane, 

scoteam cadavre. Cei aduși în lagăr erau foarte slăbiți și bolnavi, încât mulți din ei 

mureau. 

Noaptea, circulând pe aleile lagărului, se întâmpla să te împiedici de un 

cadavru. După un timp oarecare, situația s-a îmbunătățit. Numărul morților a fost însă 

mare. Greu de făcut o estimație statistică. 

Este locul să fac aici o constatare privind rezistența germanilor și a românilor. 

După ce am fost luați prizonieri, în convoiul nostru se aflau și germani. Foarte curând 

au început să se îmbolnăvească. Cea mai frecventă boală era diareea („Durch-fall”). În 

timpul războiului, bucătăriile germane și aprovizionarea funcționau perfect. Am fost 

și noi cândva în „subzistența” armatei germane. Când n-au mai fost asigurate aceste 

condiții, a început molima în rândul germanilor. În schimb românii suportau noile 

condiții, adaptându-se rapid. Nici în cursul celor 28 de zile până la Melitopol, nici în 

timpul „călătoriei” până la Armavir nu am avut printre români cazuri de diaree sau de 

alte boli. Mai mult, o dată ajunși în lagărul de la Armavir, în prima perioadă, când erau 

confruntați cu foamea, am remarcat că românii dădeau dovadă de mare ingeniozitate. 
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Unii culegeau păstăile uscate de salcâm pe care le fierbeau și le mâncau. Alții mai 

întreprinzători, colectau cojile de cartofi de la cantina personalului sovietic, le fierbeau 

și le mâncau. Un procedeu general era acela de a îndoi porția de mâncare gătită – 

„cașa” sau fiertura de castraveți, varză murată, pește sărat – cu apă nefiartă, în care 

fusese introdusă porția de pâine. Nici în aceste cazuri nu am avut cazuri de îmbolnăviri 

sau de deces în rândul românilor. Nu știu în ce măsură constatarea mea privind 

rezistența românului este valabilă în cazul „alimentației științifice”. Aici medicii – în 

special, nutriționiștii – trebuie să-și spună cuvântul. 

 

Un „eșantion”: ofițerii. 

 

În perioada în care ofițerii români au stat în lagărul nostru, ei ocupau bordeiul 

nr. 31. Nu am avut ofițeri superiori, cel mai mare în grad era căpitanul Ștefănescu, din 

cavalerie. Proveneau, din diferite armate – cavalerie, vânători de munte, infanterie. Nu 

știu prin ce concurs de împrejurări, șeful bordeiului: era sublocotenentul Dobreanu, de 

aceea voi începe cu el. 

Muzician ca formație, acest bănățean din Caransebeș, cu studii temeinice de 

specialitate – făcuse câțiva ani la un conservator din Franța – a jucat un rol foarte 

important: a înființat un cor care a funcționat în perioada cât s-au aflat ofițerii în lagărul 

nostru. Repertoriul cuprindea cântece românești, dar și-a însușit și un repertoriu de 

cântece rusești. Îmi procurasem la Ivanovka o carte cu vechi cântece rusești: text și 

melodie. Cartea nu mi-a fost confiscată în lagăr. I-am dat-o lui Dobreanu care imediat 

a armonizat melodiile. În scurt timp, executam cântece care cândva făcuseră faima 

corurilor de cazaci (Jarof, Platof): Volga, Volga, Vniz po matușke pe Volghe, Vecerni 

zvon. S-a dus vestea despre corul și repertoriul nostru de vechi cântece rusești. Astfel, 

se explică că am dat un concert pentru personalul sovietic. Cum unele din aceste 

cântece evocau „slava căzăcească” (pe Stenka Razin și alți „atamani”) ele erau 

interzise oarecum de Puterea Sovietică. Bucuria publicului sovietic a fost mare; s-a 

cerut repetarea unor piese. 

Dar meritul cel mai mare al lui Dobreanu a fost repertoriul de muzică 

religioasă. Aveam și un preot căpitan (Valeriu Bota), dar nu aveam odăjdii bisericești 

și nu aveam siguranța că se va aproba oficierea serviciului divin. Minune: totul s-a 
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rezolvat cu bine grație „politrucului”... Kaufmann. Acest evreu originar din Galați, dar 

care a trăit și la București, fiind comunist, a părăsit România și, împreună cu soția sa, 

s-au stabilit în URSS. Ambii, în uniforma Armatei Roșii, fără grade militare fuseseră 

repartizați lagărului nostru, pentru activitate educativă antifascistă. S-a împrietenit 

rapid cu ofițerii – amintiri cu vestitele cârciumioare din București, cu și mai vestiții 

mititei – cu care avea lungi și amicale discuții. Contând pe bunăvoința lui, căpitanul 

sau locotenentul Ghihaia – avocat în viața civilă – un om foarte abil, i se adresează lui 

Kaufmann cu rugămintea de a procura odăjdii bisericești, cu împrumut, pentru a putea 

oficia serviciul divin. Chihaia invoca... libertatea religioasă din U.R.S.S., garantată de 

Constituția stalinista. Surprins inițial, Kaufmann a promis și, într-adevăr, ne-a adus 

ornatele bisericești împrumutate de la un bătrân preot – era foarte greu să găsești așa 

ceva – și deci am reușit să organizăm serviciul divin oficiat de preotul căpitan Valeriu 

Bara. Cred că a fost chiar slujba Sfintei Învieri. Așa s-a întâmplat deci: un serviciu 

divin cu ajutorul unui politruc sovietic. Gând m-am întors în 1946 cineva m-a informat 

că l-ar fi întâlnit pe Kaufmann, la un hotel de pe strada Academiei – cred că este 

„Muntenia” de astăzi. L-am vizitat, era cu noua sa soție, tânără și frumoasă, ne-am 

bucurat împreună, amintindu-ne de perioada lagărului. Nu l-am întrebat cu ce misiuni 

venise el cu Armata Roșie. De atunci nu l-am mai revăzut. Ca și ceilalți camarazi din 

prizonierat, îi păstrez o amintire frumoasă. 

Pe căpitanul Ștefănescu am datoria să-l evoc. Cavalerist, bărbat frumos, el 

veghea ca ofițerii să nu săvârșească acte nedemne de un ofițer român. Se spunea că își 

nota într-un carnețel pe ofițerii care acceptau să facă servicii sovieticilor. Era 

monarhist convins și reamintea celorlalți de jurământul prestat Regelui Mihai I. Despre 

ce servicii ar fi putut fi vorba pe atunci? În primul rând, acela de a te înrola voluntar 

în divizi: „Horia, Cloșca și Grișan”. Cealaltă divizie „Tudor Vladimirescu”, cu 

generalul Cambrea, fusese deja formată și prin octombrie-decembrie 1943, se 

îndreptase spre front. Cealaltă era în curs de constituire; erau amatori și din lagărul 

nostru – mulți ar fi acceptat ca să scape din prizonierat –, dar era prea târziu. 

Bănuiesc că alte servicii la care se gândea căpitanul Ștefănescu erau cele 

referitoare la trădarea unor secrete militare, la servicii de informator („turnător”) și 

poate și altele. Un alt cavalerist, locotenentul Andreescu, pe care îl cunoscusem la 

școala de la Sibiu, era și el un model de demnitate și mândrie. 
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Îi amintesc pe slt. [sublocotenentul] de rezervă Mihai Montanu, fost director la 

CEC care îmi vorbea cu emoție de soția sa și de cei doi copii, Gabriela și Mihai. Ne-

am revăzut la București, pe slt. [sublocotenentul] din vânători de munte, Grizea 

Alexandru, minunat chitarist, care ne-a dăruit multe clipe frumoase, pe 

sublocotenentul Frunză, fiu de preot, știa bine rusește. Grizea și Frunză erau 

basarabeni. N-am mai aflat nimic despre ei. 

Am avut și doi ofițeri medici: pe slt. [sublocotenentul - n. n.] Valeriu Popovici, 

bănățean, și pe slt. Rădescu, oltean. Primul, originar din Caransebeș, spunea că o 

îngrijise pe Ana Pauker, când se afla în închisoare, și ar fi vrut să o roage – se găsea la 

Moscova, cu alți comuniști români – pentru a fi eliberat din lagăr. L-am reîntâlnit – la 

București, la „Casa universitarilor”; am avut o scurtă discuție, ne-am promis să ne 

revedem dar nu a fost să fie. A murit destul de curând după revederea noastră; pe 

doctorul Rădescu îl întâlneam din când în când. 

Un personaj pitoresc era sublocotenentul în rezervă, Franasovici, fiul fostului 

ministru liberal Richard Franasovici. 

Făcuse studii la Paris – nu le terminase însă – relata, cu mult haz, scene din 

Paris, care făceau deliciul auditorilor. Cânta, imita, un autentic talent. Cavalerist – se 

putea oare altfel ? – ar fi putut fi mobilizat „pe loc”, grație relațiilor tatălui său. A fost 

pe front, unde a și ajuns în prizonierat. N-am știut nimic despre el; în iunie 1992, 

participând la Simpozionul de la Neptun, organizat de Fundația Culturală Română 

pentru românii de peste hotare, l-am revăzut, după mulți ani, pe prof. Paul Dimitriu – 

pe care îl cunoscusem la laboratorul de prospectivă, condus de prof. Mihai Botez – 

căruia îi apăruse cartea Exerciții de memorie, la editura Fundației amintite (1992). Într-

o zi la masă – ne aflam noi doi, precum și acad. Mircea Malița și Zigu Ornea – Paul 

Dimitriu ne povesti o întâmplare din închisorile sale; petrecuse mai mulți ani în 

închisorile comuniste din țară. Ca să „contribui” și eu la discuție, am povestit episodul 

cu Kaufmann – toți au fost impresionați de gestul frumos al „politrucului” – apoi le-

am amintit de sublocotenentul Franasovici. Surpriză! Paul Dimitriu îl cunoaște bine, 

sunt cei mai buni amici la Paris, se întâlnesc des; fostul prizonier a rămas același 

povestitor încântător, jovial, doar sănătatea îi este diminuată. M-am bucurat de această 

știre. 
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Când cineva ajunge prizonier, prima reacție de adaptare este aceea de a declara 

noilor „stăpâni” că n-ai făcut nimic rău pe teritoriul sovietic, că n-ai împușcat partizani, 

că te-ai purtat frumos cu populația civilă și, bineînțeles, că ai ajuns în război împotriva 

voinței tale și că nu ai tras nici un foc de pușcă... La completarea fișelor personale 

numeroși soldați, când li se cerea să răspundă la întrebarea: „Ce încadrare aveai în 

unitatea militară” evitau cu grijă să declare: mitralior, servant la tun, șef de tun antitanc, 

declarând cu seninătate că au lucrat la serviciile de aprovizionare, la transporturi etc. 

Ofițerul sovietic care completa fișele s-a înfuriat la asemenea răspunsuri, repetate de 

majoritatea prizonierilor, a exclamat: „Se vede treaba că armata română era compusă 

numai din căruțași și din paznici de depozite”. Metoda – deși lipsită de demnitate era 

nevinovată. 

A doua modalitate era să declari că de fapt de multă vreme simpatizezi cu ideile 

comuniste, că ai admirație pentru realizările sovietice, că nu te puteai sustrage de la 

mobilizare, în sfârșit că ești fericit că ai început să cunoști adevărul. Sovieticii, cu 

experiența lor de gulag, erau sceptici la asemenea declarații, afișând un dispreț total 

față de asemenea persoane. Mi-aduc aminte de discuțiile „informate” ale unor soldați 

români cu „nacealnicii” sovietici. Spuneau, de pildă, unii: „ofițerii noștri ne spuneau 

tot felul de grozăvii despre voi (sovietici), declarau că voi sunteți „bolșevici”. Abia 

acum ne dăm seama că de fapt ei erau „bolșevici”. (Aici intervenea conotația 

termenului de „bolșevic”). 

A treia modalitate era aceea de a declara că ești gata să faci servicii, să 

descoperi eventual pe cei care au făcut crime pe teritoriul UrsS. sau pe cei care făceau 

propagandă antisovietică în lagăr. 

Se vede, că este vorba de „culpe” de grade diferite. Dacă primele două erau 

inofensive, a treia putea să aibă consecințe grele pentru persoana „demascată”. Voi 

scrie ceva mai târziu despre un asemenea caz. 

Intenția mea era să vorbesc aici numai despre ofițerii români din lagărul nostru. 

Dacă s-au făcut vinovați de primele grade, este posibil și despre cazuri de gradul trei 

nu am avut știre nici atunci, nici după ce ne-am întors în țară. Recent, declara cineva 

că în lagărul de prizonieri de la Orankie sau Mănăstârka unii ofițeri ar fi săvârșit 

asemenea acte abominabile, au intrat în contact cu emigrația comunistă de la Moscova, 

drept care, la întoarcerea în țară, au fost „răsplătiți” cu posturi bune, și-au făcut cariere 
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etc. Toate acestea s-ar fi aflat de curând, descoperindu-se dosarele. Necunoscând, nu 

pot să mă pronunț. Despre ofițerii noștri – repet – nu știam nimic de genul celor arătate 

mai sus. Dacă s-ar fi întâmplat ceva reprobabil sau infamant ar fi știut căpitanul 

Ștefănescu și ar fi făcut publice asemenea acte. Dar dacă căpitanul Ștefănescu ar fi fost 

denunțat de unii din camarazii lui pentru atitudinea sa intransigentă?! 

Din amintirile frumoase legate de prezența ofițerilor români în lagăr aș evoca 

încă una, ultima. Uneori, seara, după ce terminam lucrul, ne așezam pe bârnele din 

mijlocul lagărului. Soarele era la asfințit, privirile noastre se îndreptau spre apus: acolo 

era România. Sublocotenentul Grizea își acorda ghitara, după care slt. Dobreanu 

începea să cânte – avea o voce frumoasă de tenor –, de obicei O sole mio, Torna a 

Sorrento, dar și cântece bănățene. Melancolia ne cuprindea pe toți. Unii se gândeau la 

soțiile și la copiii lor, alții evocau alte imagini. După ani de zile, revenind la această 

imagine, o asemuiesc cu evreii din captivitatea babilonică (Nabucco), cu celebrul cor. 

(Îmi dau seama că risc să devin livresc). 

Așadar, ofițerii au plecat din lagărul nostru. Până la terminarea „stagiului” în 

lagăr nu am avut ofițeri, cu o singură excepție; mai târziu, când a fost adus în lagăr 

sublocotenentul („rezervă”) Nicolae Glimtroschi. Eminent inginer, originar din 

Chișinău, cunoștea perfect limba rusă. Serios, demn, cam închis, era respectat de 

prizonieri, dar și de sovietici. Era folosit în probleme tehnice. Ne-am împrietenit în 

lagăr, ne-am întors împreună în țară – avea domiciliul în București, unde îl aștepta, 

frumoasa sa soție, Raisa – și prima onomastică în țară (Sf. Nicolae, 6 decembrie 1946) 

a sărbătorit-o cu prietenii: am fost și eu. Treptat, „structura etnică” a lagărului s-a 

schimbat: au fost aduși și prizonieri unguri, marea lor majoritate fiind ofițeri. În 

primăvara anului 1944, un mare aflux de prizonieri germani – despre care am amintit. 

Intrări și ieșiri – spre alte lagăre, dar nici o plecare spre țară. După 23 august 1944 

speranțele de repatriere au crescut brusc. Au mai trecut doi ani și două luni până să se 

realizeze aceste speranțe. 

 

Asistența medicală. 

 

Într-o colectivitate mare – lagărul nostru avea un efectiv de 3.500 – 4.000 de 

prizonieri – pericolul unei epidemii era real. De aceea, după ce am sosit în lagăr, 
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primele operații sanitare au fost de deparazitare. Aveam o baie, în care etuvele 

funcționau zi și noapte. A durat mult până ce am scăpat de nesuferitele insecte. 

Inspecțiile erau dese. Se spunea că șeful serviciului medical, maiorul Kozik, era pasibil 

de o pedeapsă severă, dacă la un control s-ar fi descoperit un singur exemplar din 

odioasa specie. 

Rufăria de corp era spălată la aceeași baie. O dată pe săptămână făceam baie – 

după ce s-a normalizat situația – și totodată, ni se schimba lenjeria. 

Ne spuneau sovieticii că la ei se pune accentul pe medicina preventivă. Mai 

târziu, medicii germani pe care i-am avut remarcau că medicii sovietici erau buni în 

medicina preventivă, dar lăsau mult de dorit în domeniul celei curative. Spre deosebire 

de sistemul din Germania și România, unde medicii erau „doctori în medicină”, cei 

sovietici erau numai medici. (Sistemul s-a introdus și în România, după 1948). În afară 

de medici, exista personalul mediu sanitar: felcerii. Îi întâlnisem în povestirile lui 

Cehov. 

Aveam un dispensar medical în lagăr și un sepital în afara lagărului, depărtare 

de câțiva kilometri... În acest spital, am fost internat și eu, împreună cu alți prizonieri. 

Aceasta cam în primele luni de la sosirea noastră în lagăr. Lucrurile s-au petrecut astfel. 

Într-o zi, mâncarea prizonierilor, sărăcăcioasă cum era, a fost îmbunătățită; s-au 

adăugat produse secundare de cămilă (burtă, copite etc.). A fost un „regal”! Foarte 

curând, am început să ne îmbolnăvim de icter. Printre cei ce s-au îmbolnăvit și cel ce 

scrie aceste rânduri. Am fost internați în spitalul amintit. După câteva săptămâni am 

revenit în lagăr. 

Dispensarul, utilat modest, acorda asistența zilnică. Tratamentele se aplicau 

afecțiunilor ușoare. Nu exista, de pildă, un serviciu stomatologic. Farmacia era 

modestă. Personalul era omenos. Treptat, destinația lagărului a devenit aceea de 

recuperare a bolnavilor colectați din alte lagăre („lagăr de însănătoșire”, „lagăr 

sanatoriu”). Despre acesta, ceva mai târziu. 

Cum am mai spus, medicina preventivă deținea locul principal. Dacă mi-aduc 

bine aminte, vizitele medicale se făceau în fiecare decadă. O comisie medicală primea 

„defilarea” prizonierilor. Bordei după bordei, cu comandantul în frunte, ținând în mână 

scândura cu evidența efectivului, prizonierii se prezentau la controlul medical. 

V.TREBICI



O particularitate: toți erau goi, deoarece comisia trebuia să stabilească „starea” 

pacienților: slabi, distrofici, normali – un fel de examen somatometric sumar. Cei găsiți 

„distrofici” erau reținuți și internați în pavilioanele medicale. Comisia era compusă din 

medici sovietici. Cum în rândul acestora erau și femei se crea uneori o situație jenantă. 

Așa a devenit „erou” sublocotenentul Dobreanu, întâmplare comică despre care s-a 

comentat mult. 

Voi aminti pe câțiva din slujitorii lui Esculap – sovietici și germani. 

Șeful serviciului, maiorul Kozik, era mai puțin prezent în activitatea medicală. 

Locuia la spital, cu soția și un copil; a trăit o mare tragedie prin moartea copilului său. 

Adevăratul șef, omniprezent, foarte apropiat de pacienți era căpitanul medic 

Gugașvili, un gruzin chipeș, glumeț, ușor cinic. Căuta prietenia medicilor germani – îl 

suspectam de filo-germanism – pe care îl apreciau ca un bun medic. Aș putea spune 

că i-am câștigat încrederea și, pe cât este posibil într-un lagăr de prizonieri, ne-am 

împrietenit. 

Următoarea în grad era căpitanul medic Oboznaia. În vârstă de 25-26 ani, Nina 

Nikolaevna, era frumoasă; avea și un copil de 4-5 ani, era toată ziua în lagăr, inspecta 

bucătăria și magazia de alimente. Cei doi șefi de magazie – Moisuc și Serdicov, 

prizonieri români – căutau s-o servească în mod deosebit când inspecta bucătăria. 

Venea și la bibliotecă – eu eram bibliotecarul unde citea ziarele... Atât despre ea! 

Căpitanul medic Larina a stat mai puțin în lagărul nostru. Veșnic zâmbind, era 

binevoitoare cu noi. Felcerița Vali, inimoasă și serviabilă, ne-a lăsat o amintire 

frumoasă. Mi-a servit o probă de ceea ce înseamnă propaganda sovietică. Aflând că 

sunt din Bucovina mi-a recitat o poezie lungă care descria asuprirea la care fusese 

supusă populația, în special ucrainenii. „Popii” și jandarmii spionau populația; aceștia 

din urmă îi schingiuiau pe ucraineni. Era și o poveste de dragoste: fata, spovedindu-se 

preotului, i-a spus acestuia că iubitul ei, devenit partizan, pregătea nu știu ce ispravă 

eroică. Preotul îl anunță pe jandarm care îl arestă pe flăcăul respectiv. Urmează, 

bineînțeles, eliberarea Bucovinei, în 1940, de către glorioasa Armată Roșie. Încercam, 

cu prudență, să-i spun acestei fete simple și de bună credință, că lucrurile nu s-au 

petrecut așa cum au fost prezentate în poezia amintită. În zadar! Generațiile tinere erau 

educate în acest spirit. Așa se și explică actele eroice săvârșite de soldații sovietici – 

cel puțin într-o perioadă – fanatizată de ideologie și de cultul lui Stalin. 
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Am avut și infirmiere, cu denumirea de „soră”. Am reținut pe Tamara – cred 

că era gruzină – și pe Katia. Aceasta din urmă avea un nume aproape identic cu eroina 

lui Tolstoi din Învierea: Ekaterina Ivanovna Masalova, era fiică de cazac de Kuban, 

ceea ce explică concepția ei antisovietică. Era, fără îndoială, un risc ca să spună 

anumite lucruri unui prizonier. Mi s-a întâmplat ca să întâlnesc un cazac când lucram 

la grădina de zarzavat, în afara lagărului. După câteva cuvinte schimbate, uitându-se 

cu grijă în dreapta și în stânga – gest care mi-a devenit familiar după ce m-am întors 

în România – mi-a mărturisit că „Stalin este cel mai mare bandit și că va veni timpul 

când acest șarpe va fi strivit”. Mi-a rămas întipărită privirea până la ură a bătrânului 

cazac. Mi-am reamintit mult mai târziu, când eram la Viena, în 1988 sau 1989, citind 

un articol documentat despre soarta tragică a cazacilor de Kuban, care au colaborat cu 

armata germană, am aflat că mulți s-au refugiat la sfârșitul războiului în Austria. 

Câteva zeci de mii au fost predați de către Churchill autorităților sovietice. Ce-a urmat 

se știe: au fost executați până la unul, de altfel ca și cei din armata lui Vlasof, cu 

detașamentele de tătari și de calmuci. 

Dintre medicii germani – lotul capturat la Praga, prin aprilie 1945, cu întregul 

spital militar – voi aminti numai pe maiorul Böttger și locotenentul Korff. 

Primul fusese șef – se pare – al spitalului militar amintit. Era mai în vârstă, în 

viața civilă fusese docent universitar, bun medic, serios și cu multă demnitate. 

Căpitanul Gugașvili îl prețuia mult și avea o atitudine prevenitoare față de acest 

reprezentant al medicinii germane. Nu era solicitat decât în cazuri mai importante. 

În schimb locotenentul medic Korff lucra zilnic la dispensar. Tânăr și frumos 

– cu ochi albaștri – era considerat un bun medic. Era ajutat de un sergent sanitar român, 

foarte priceput. M-am împrietenit cu el; venea des la bibliotecă. Fiindcă îi câștigasem 

încrederea mi-a povestit o întâmplare pe care o reproduc aici. 

...În lagăr se pripășise un câine. Nu era tolerat nici un animal, cu atât mai puțin 

un câine, care ar fi putut fi folosit de prizonieri pentru transmiterea unor mesaje de 

către prizonieri. L-am îndrăgit cu toții. De Crăciunul anului 1945 se răspândise un 

miros de friptură. Am rămas intrigați. Misterul mi l-a lămurit doctorul Korff. 

Ademenindu-l pe nefericitul câine, Korff și cu ai săi, l-au omorât și s-au ospătat cu 

friptura lui. „Mensch! aber das war so gut”. De atunci am încetat să întrețin raporturi 

prietenești cu el. 
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Al treilea personaj: o femeie. O dată cu personalul medical al spitalului militar 

din Praga, a fost capturată – am mai amintit – și o femeie: asistenta („Schwester”) 

Gertrude Heinemann. A fost desigur o greșeală care a creat multe probleme conducerii 

lagărului nostru. Tânără – 19 sau 20 ani – Gertrude era frumoasă; înaltă, cu păr negru 

– pe care îl purta lung – cu ochii negri, vorbind în dialect saxon, cu o pronunție dulce, 

ea a fost repartizată la serviciul medical al lagărului. O femeie într-un lagăr de 3500-

4000 de bărbați este ceva neobișnuit. Comandantul lagărului a încredințat-o maiorului 

Böffger, considerat ca un tată. Era deci păzită de maior, locuia cu ceilalți medici 

germani, în același bordei. Ca s-o poată folosi ca asistentă, căpitanul Gugașvili a 

hotărât ca eu să-i dau lecții de limba rusă. Venea la bibliotecă unde îi predam noțiuni 

elementare de rusă. Noroc că peste câtva timp problema ei a fost rezolvată: a fost 

transferată la un lagăr de femei. Pentru psihologia unui lagăr, amintesc că frumoasa 

Nina Mykolaevna o persecuta în fel și chip pe Gertrude. Deh! femeile... 

Am mai cunoscut o doctoriță, dar care nu a stat mult timp. Era originară din 

Sankt Petersburg, nu numai frumoasă, ci și distinsă. Parcă era o suedeză. Venise cu 

două surori, mai tinere, tot așa de frumoase. Se pare că veniseră, însoțind-o pe sora lor, 

cu intenția de a fi infirmiere (Calvarul lui A. Tolstoi sau Doctor Jivago). 

Mi-aduc aminte de o vagă propunere ca să dau lecții de franceză celor trei 

frumoase surori; proiectul nu s-a realizat. Au părăsit lagărul nostru. 

 

Organele de anchetă. 

 

S-ar fi cuvenit, poate, ca să expun de la început activitatea de anchetă, atât de 

importantă în gulag și, desigur, în lagărul nostru. Ea – această activitate – era 

încredințată unui comandament special: „grupa specială”. Încadrată cu câțiva ofițeri 

de securitate, ea era condusă de maiorul Nikolaev. Mai avea și un interpret pentru 

limba germană: era o tânără originară din România, se chema Filier, poate, era evreică. 

Locuia chiar în clădirea care adăpostea dispensarul și serviciul operativ. Era 

misterioasă ca toți ce lucrau în acest serviciu, nu am avut decât puține întâlniri cu ea. 

Mă întreba uneori despre cuvinte în limba germană, din declarațiile celor anchetați. 

Ce urmărea acest serviciu, în ce consta obiectul cercetărilor? Cred că nu 

greșesc: cercetările aveau de fapt trei obiective. 
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Primul: crimele, infracțiunile săvârșite de militari pe teritoriul URSS. Aici 

intrau acțiunile împotriva partizanilor, asasinarea populației civile, deportări, 

incendierea localităților, jafuri săvârșite în dauna populației civile. Am amintit că în 

formularul de anchetă era specificată întrebarea: „Indicați localitățile în care unitatea 

militară din care ați făcut parte a staționat mai multă vreme”. Unul din ofițerii sovietici 

mi-a spus că pe baza răspunsurilor la aceste întrebări organele NKVD-ul convocau 

populația civilă din localitatea respectivă, întrebându-i dacă știu despre acțiunile 

persoanelor specificate. Cum se desfășurau asemenea „audieri” nu știu. Poate că erau 

folosite și alte modalități. Cunosc un caz, al plutonierului Gheorghe Mândru. Pe baza 

unui denunț anonim făcut de un prizonier român, potrivit căruia Mândru a primit 

ordinul de a incendia o localitate în cursul retragerii, ordin pe care l-ar fi executat, 

acesta a fost anchetat ani de-a rândul de diverși NKVD-iști sosiți special în lagăr. A 

fost ținut în zona specială a lagărului. Uitasem să spun că în lagărul nostru erau trei 

zone („cercuri”, ca să folosesc termenul lui Soljenițân): prima, care cuprindea toți 

prizonierii; a doua, numită „zona specială” („osobaia zona”) compusă din câteva 

bordeie, era populată de suspecții, constatați ca atare după primele cercetări; a treia, 

un fel de închisoare specială, un bordei – două, era rezervată celor bănuiți pentru 

infracțiuni grave. 

Plutonierul Mândru, agreat de autorități la începutul stagiului în lagăr, a devenit 

„suspect” și închis în zona specială, apoi anchetat ani de zile. S-a reîntors în țară cu 

câțiva ani mai târziu decât noi, de la el dețin aceste informații. S-a îmbolnăvit, și-a 

pierdut aproape vederea. Când a fost anchetat ultima dată, și-a susținut nevinovăția. 

Atunci, anchetatorul i-a arătat denunțul pe baza căruia pornise ancheta. Erau atâtea 

detalii neverosimile încât și anchetatorul a fost de acord cu nevinovăția lui Mândru, 

spunându-i: „Peste câteva zile vei fi eliberat”. Așa a și fost. Bănuiesc că asemenea 

denunțuri – cu situații reale sau fictive – au fost multe, în special vizând pe ofițeri. În 

rândul prizonierilor germani, numărul lor trebuie să fi fost mai mare. Cei din „grupa 

specială” sau „serviciul special” din lagărul nostru se ocupau intens cu prizonierii 

germani, al căror număr constituia ponderea cea mai mare în lagăr. Numărul 

prizonierilor români se micșorase; cei mai mulți erau folosiți ca personal de serviciu. 

După 23 august 1944, românii aveau o situație privilegiată. Erau folosiți și în afara 

lagărului, uneori fără escortă. Nu mai aveam ofițeri români. 
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În al doilea rând, erau urmăriți cei din jandarmerie (la germani, cei din SS, 

Gestapo, trupe speciale). Cunosc cazul unor soldați care au slujit în jandarmerie. Erau 

oameni simpli, negradați, fost paznici la depozite, la cale ferată etc. Erau anchetați 

frecvent încât unul s-a plâns spunând cu amărăciune că a ajuns la convingerea că din 

cauza lui a pornit cel de-al doilea război mondial. Poate că unii – foști jandarmi sau 

polițiști – erau anchetați și pentru activitatea lor în țară, bănuiți că ar fi fost folosiți 

împotriva comuniștilor. 

Al treilea obiectiv era prevenirea evadării prizonierilor și a legăturilor cu 

populația civilă. Am și fost o dată prelucrați ca să nu ne lăsăm provocați de cei care ar 

pune la cale o evadare. 

S-ar putea ca anchetele să fi urmărit și alte obiective pe care eu însă nu le-am 

cunoscut. Un tânăr prieten în țară mi-a povestit de un episod văzut la TV, poate 

„Memorialul durerii”, în care un fost deținut politic declarase că el fusese prizonier în 

URSS, a fost judecat și condamnat la 10 ani închisoare de o instanță sovietică, 

recluziune pe care a ispășit-o în România. Încercam să-i explic prietenului că asemenea 

condamnări nu puteau avea loc decât pentru infracțiunile săvârșite mai sus, dând ca 

exemplu lagărul „meu”. „Se vede că lagărul vostru era un pension” acuzându-mă că 

aș prezenta o situație idilică. Recunosc că datorită funcției selective a memoriei, unele 

amintiri au fost filtrate sau retușate. Cred în egală măsură, că nu aș fi putut uita acțiuni 

ale autorităților sovietice, de genul celor mai sus arătate. Desigur, este vorba de 

singurul lagăr pe care îl cunosc, lagărul 148/5 din Armavir. Nu am cunoscut cazuri 

când un prizonier să fi fost acuzat de faptul că a participat pe front și, pentru faptele de 

vitejie, fusese decorat. Era un locotenent german din „Gebirgsjäger” (vânător de 

munte) și care fusese decorat cu „Crucea de Fier” cu frunziș de stejar. Distrusese 11 

tancuri sovietice în Caucaz, cu tunul său antitanc, în împrejurări pe care nu le mai evoc. 

Un ofițer sovietic ne spunea că acesta nu și-a făcut decât datoria de militar și că nu are 

de ce să fie pedepsit. 

După 46 ani de la repatrierea mea din prizonierat încerc un sentiment de regret 

pentru că nu m-am ocupat de unele probleme speciale din perioada prizonieratului. 

Demograful de astăzi ar fi interesat să știe numărul prizonierilor români din URSS, 

repartiția lor pe arme și grade, repartizarea teritorială a lagărelor și alte chestiuni 

esențiale. Poate că asemenea date să existe la Ministerul Apărării Naționale, la 
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Institutul de Istorie și Teorie Militară. Dacă aș fi solicitat, aș lua parte la un studiu 

demografic. Sunt interesat și eu ca să cunosc adevărul. Informațiile fragmentare, 

subiective sunt, fără îndoială, utile și ele. Un studiu serios nu acceptă însă metoda 

„impresionistă”, folosită uneori în critica literară. 

 

Educația antifascistă. 

 

După ce am revenit în țară am auzit vorba aceasta: „V-au reeducat: sunteți 

comuniști”. Aici ar fi locul să ne lansăm în considerații privind modelele culturale, 

mentalitățile „modelul” paideic”, acțiuni educative de masă, eficacitatea lor. Ar fi 

interesant un studiu comparativ, dacă după 45 de ani de dictatură totalitară comunistă 

în România, timp în care au fost folosite mijloacele educației pentru făurirea „societății 

socialiste multilateral dezvoltate” și „crearea” omului nou”, este îndreptățită 

întrebarea: au devenit toți românii comuniști? Se vor formula imediat proteste: nu, noi 

nu am devenit comuniști! De acord. Totuși care sunt efectele unei asemenea „educații” 

de aproape jumătate de secol, echivalentă cu două generații? Ce vom spune oare despre 

mentalitatea – școala franceză de la „Annales” ne încredințează că acestea sunt foarte 

persistente? În cadrul însemnărilor de față aceste discuții sunt oțioase de aceea și 

renunțăm la ele. 

Am stat în lagăr „numai” trei ani; restul adică la aproape 50 ani, le-am 

completat în România care devenise și ea un laborator sociologic și educațional. Mai 

bine să descriem „școala” noastră, corpul profesoral, planurile de învățământ, 

metodele pedagogice, elevii. Lăsăm altora – în cadrul unor studii de specialitate – să 

evalueze „eficiența” acestei educații. 

Activitatea educativ-culturală era de resortul secției politice, condusă de 

căpitanul Ivanov, atât pentru personalul sovietic cât și pentru prizonieri. De aceștia se 

ocupau doi ofițeri politici: locotenentul Evstafiev și locotenentul Savin. Primul a rămas 

puțin timp în lagăr; am lucrat, până la eliberarea noastră, cu Savin. 

Educația antifascistă era meticulos organizată. În primul rând, ea trebuia să-i 

dezintoxice pe prizonieri de ideologia antisovietică și anticomunistă cu care aparatul 

de propagandă german și român îi abrutizase. În al doilea rând, ea trebuia să-i convingă 

pe prizonieri că Puterea Sovietică – a muncitorilor și țăranilor – era cea mai 
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democratică, că realizările URSS au ridicat această țară pe culmi de civilizație, de 

bunăstare, întrerupte de mișeleasca agresiune a Germaniei hitleriste, în complicitate cu 

România antonesciană, Ungaria horthystă, Italia fascistă. Așadar modelul sovietic, cu 

superioritatea lui urma să fie preluat de prizonieri și transplantat în fiecare țară după 

victoria deplină a Armatei Roșii și a aliaților. Să fi urmărit educația antifascistă și unele 

obiective strategice? Este posibil și n-ar fi fost exclus ca unii prizonieri cu rezultate 

deosebite în educația antifascistă, să fi fost pregătiți pentru misiuni și funcții 

importante în România „democrat-populară”. Exemplul diviziei „Tudor 

Vladimirescu” și cel al diviziei „Horia, Cloșca și Crișan” ar putea fi invocat în sprijinul 

acestei afirmații. După încheierea războiului, în posturi foarte importante erau 

propulsați cu prioritate cei din „Tudor Vladimirescu”. Cât privește divizia „Horia, 

Cloșca și Crișan” aceasta a furnizat un contingent important viitoarei securității din 

România. Cei „aleși” erau instruiți la Hotelul „Cișmigiu” – dacă nu mă înșel – apoi 

erau plasați la SSI (Serviciul Secret de Informații) al lui Emil Bodnăraș. Un fost coleg 

de la Universitatea din Cernăuți a fost „racolat” și, peste ani, când a murit, era general 

de securitate. Un altul a devenit ginerele lui Gh. Gheorghiu-Dej. Un fost coleg de la 

Institutul Central de Statistică – de la care dețin aceste informații – a reușit să se 

sustragă invocând argumente din cele mai ingenioase. 

Forma principală a educației erau ședințele de pe platoul lagărului – un teren 

întins – unde se desfășurau lecțiile În fața prizonierilor, separați pe cele trei 

naționalități cu efective mai mari – germani, unguri și români – vorbea locotenentul 

Savin. Interpreții transpuneau discursul acestuia în limbile germană, maghiară și 

română. Tot acestora le revenea sarcina de a explica pe larg, în cadrul „consultațiilor” 

cele expuse de locotenentul Savin. 

De multe ori, erau citite și comentate articole din ziarele „Pravda” și „Izvestia”. 

De asemenea, se difuzau ziare special editate în URSS pentru prizonieri. Din acest 

activ antifascist rețin pe J. Mohr, german, fost teolog catolic, pe Pethö Istvan, 

sublocotenent în armata maghiară, fost învățător undeva în secuime, care cunoștea în 

plus rusa și româna, iar pentru români funcția de interpret și „propagandist” am 

exercitat-o eu, care eram și bibliotecarul lagărului. 

Pentru sărbătorile mari precum: aniversarea Revoluției din Octombrie, ziua de 

1 Mai, ziua Victoriei, ziua lui Stalin – ședințele de educație se organizau cu multă grijă. 
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Subiectele – după cum ușor se poate bănui – erau: URSS – țara cea mai 

înaintată din lume, Superioritatea orânduirii colhoznice, Armata Roșie victorioasă, 

Constituția stalinistă, Democrația sovietică – cea mai înaintată, etc. Lecțiile erau 

urmate de întrebări și discuții. În cadrul ședințelor la care participau Savin sau un alt 

lucrător politic sovietic discuțiile erau mai timide. Reacțiile pe naționalități erau 

semnificative. Germanii erau apatici; ungurii – fiind aproape toți ofițeri – se întorceau 

cu spatele, altfel spus, „boicotau” aceste ședințe, iar românii, atunci când luau 

cuvântul, își exprimau admirația pentru URSS, democrația sovietică etc. Era o 

manifestare de oportunism în care șiretenia proverbială a românului („fă-te frate cu 

dracul până treci puntea”) se exprima din plin. Doar în discuții ai noștri erau mai 

sinceri. De pildă, unul din Teleorman, care avea pământ puțin considera că colhozul 

era foarte bun: singura lui grijă ca lotul de lângă casă să fie egal cu suprafața pe care o 

deținea. 

O altă formă de activitate era ziarul de perete. Fiecare naționalitate își avea 

propriul ziar de perete. Cel mai frumos îl aveau germanii. Nu e de mirare deoarece 

aveau pictori, graficieni, printre care căpitanul Walter Strauss, arhitect, inginer și 

pictor, despre care va mai fi vorba. Dar și ziarul de perete al românilor era frumos; 

redactorii lui, frații Pogonici – din Turnu Severin, mi se pare – erau talentați și 

ingenioși. Cel mai modest era cel al ungurilor. 

Activitatea culturală era și ea folosită în cadrul educației antifasciste. S-a 

organizat o fanfară, o orchestră de muzică ușoară, echipe de teatru și chiar o echipă de 

fotbal. Aceasta, mult mai târziu, când condițiile deveniseră „normale” și se puteau găsi 

fotbaliști cu condiție fizică normală. 

Existau două echipe de teatru. Cea germană avea mai mulți actori, printre care 

Karl Lackner, vienez, se pare actor profesionist. Anecdotele lui, de bun gust, rolurile 

improvizate deveneau talent și profesionalism; ele erau gustate și de cei ce nu 

cunoșteau limba germană. Avea și o „parteneră” – un neamț grăsun și foarte comic, 

interpretând roluri feminine. Se recitau și poezii (fabule de Wilhelm Busch). 

Echipa de teatru a românilor – aceștia lipsiți de ofițeri – era compusă din: Ion 

Macante (bucureștean), Nedelcu (bucureștean și el) și Avramescu (din Slobozia 

Ialomiței). Primul scria și texte, era de o vioiciune și naturalețe absolut remarcabilă – 

era părerea lui K. Lackner –, interpreta genul revuistic, plasa calambururi și anecdote 
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– uneori deochiate – dar care stârneau hohote de râs. Nedelcu, de fel pălărier din Tei, 

de pe strada Maica Domnului, interpreta roluri feminine. Mic, bondoc, cu ochi albaștri, 

juca și el cu naturalețe, bucurându-se de succes. Avramescu, bărbat chipeș, cu o 

mustăcioară blondă, interpreta roluri de june prim. Regia: Ion Macante. După război, 

l-am reîntâlnit pe Macante în București, era mecanic-portar la blocul „La calul bălan”. 

El care în lagăr era optimist și plin de voie bună, devenise pesimist, vorbea cu tristețe 

despre stările noi pe care le-a găsit în țară. Nedelcu și-a reluat meseria de pălărier. Am 

aflat că ambii au murit. Pe Avramescu, nu l-am mai revăzut. 

Orchestra de muzică ușoară era condusă de austriacul Rossan, violonist, 

cunoscător al limbii italiene. Solist: italianul Mario care ne delecta cu canțonete 

napolitane. Germanii, inclusiv austriecii aveau în rândul lor și compozitori care 

armonizau diferite melodii. Cel mai bun interpret era austriacul Hans Schwarzinger, 

un tenor foarte apreciat. Cred că era profesionist. Panem et circenses! Aveau și o 

echipă de fotbal, în care „evolua cu mare succes doi români: Cătuneanu și Manole. 

Aveam și condiție fizică mai bună! Primul, bănățean, învățător, era frumușel, vioi, 

plăcut în relațiile cu ceilalți. A devenit și eroul unor întâmplări sentimentale. Întors în 

țară, s-a apucat de unele afaceri nu tocmai cinstite, a dat și în darul beției, n-am mai 

auzit nimic despre el. O figură era și acest Manole, brașovean, povestea că fusese 

inginer la IAR și aviator. În fapt, era un aventurier. În lagăr, venise el mai târziu. După 

retragerea trupelor române din Caucaz, el rămăsese în orașul Adler din Caucaz – acolo 

unde sunt lupte între gruzini și abhazi – și-a găsit o „hazaică”, s-a căsătorit cu ea 

(versiune povestită de Manole). După revenirea autorităților sovietice acestea l-au 

arestat și l-au internat în lagărul nostru. Știa bine limba rusă; a fost și „eroul” unei 

întâmplări pe care o voi povesti mai târziu. Personaj misterios și suspect; într-o bună 

zi autoritățile sovietice l-au ridicat și l-au transferat în altă parte. Unde?! N-am mai 

auzit de el. Bun fotbalist, cu multe calități, ingenios, avea o mare experiență de viață! 

Activitatea cultural-artistică, fiind organizată pe naționalități, deci în limbile 

respective, se bucurau de oarecare autonomie. Textele însă – ca și cele pentru ziarele 

de perete – trebuiau văzute de autoritățile lagărului. Cu alte cuvinte, cenzura funcționa 

normal. Pentru textele în limba română trebuia să relatez locotenentului Savin, 

făcându-i un rezumat succint. 
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Două întâmplări cu tâlc au fost înregistrate în legătură cu aceste texte, însă în 

limba germană. 

Prezentând la cenzură o fabulă de Wilhelm Busch vigilența cenzorului sovietic 

a descoperit aluzii perfide, dușmănoase la adresa Puterii Sovietice. Pentru a-l convinge 

pe cenzor că asemenea intenții, atribuite lui Busch, sunt nefondate, a fost necesar de 

arbitrajul interpretei Filler, de la Secția specială. Mare a fost surpriza „cenzorului” 

când a aflat că Busch era un clasic al literaturii germane, că murise de mult deci nu 

cunoscuse regimul sovietic. Mai gravă a fost o altă întâmplare. Ziarul de perete 

german, pregătit pentru ziua Victoriei sau a Revoluției din Octombrie avea – alături de 

articole ocazionale – și un portret al ostașului sovietic, executat de Walter Strauss. L-

a înfățișat cu mult talent artistic cu trăsături energice, cu voința hotărâtă în privirile 

sale, o mică operă de artă. Cenzorul constată cu indignare că fața ostașului era suptă, 

și ceea ce – în intenția lui Strauss – exprima hotărâre și eroism, – nu era decât un act 

dușmănos. Ostașul sovietic era slab, deci nemâncat! Orice argumentare estetică a fost 

de prisos: pictorul a trebuit să-l fac puțin mai gras pe ostașul sovietic. 

S-ar putea aminti și alte întâmplări din care să rezulte veșnica suspiciune a 

sovieticilor și vigilența lor trează la orice încercare a dușmanului. 

Biblioteca, situată într-o clădire minusculă, avea și ea rolul ei în educația 

antifascistă. Fondul de cărți era modest: el era compus din cărți de literatură beletristică 

în limba germană, confiscate de la germani în momentul când au fost luați prizonieri. 

Li s-au adăugat apoi versiunile în limba germană ale operelor lui Marx, Engels, Lenin. 

Erau și câteva cărți în limba română cu conținut politic (o biografie a lui Tito, procesul 

de la Leipzig cu G. Dimitrov). Se primeau și unele ziare, dar într-un număr foarte 

redus. Frecventarea bibliotecii – care dădea cărți cu împrumut – era relativ redusă. La 

un moment dat, am rămas surprins de cererea sporită de cărți – în special Marx și 

Engels, în volume masive – din partea prizonierilor germani. Misterul avea să fie 

dezlegat cu prilejul vizitei colonelului de securitate, Sandner, de la Rostov, mai marele 

peste filiera politică. Locotenentul Savin îl informează pe colonel că activitatea 

cultural-educativă se desfășoară bine în lagăr – prezentându-i și date statistice – și îl 

invita să viziteze biblioteca. La întrebarea colonelului dacă există interes pentru cărți, 

și, în special, pentru operele marxism-leninismului, îi raportez că cererea pentru 

asemenea cărți este foarte mare. A avut inspirația nefericită – pentru mine, bineînțeles 
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– să ia din raft, la întâmplare, un volum mare din opera lui Engels. Stupoare! („Ceasul 

se făcu înfricoșat”, cum se spune într-o poezie a lui Arghezi). Răsfoind volumul, 

constată că zeci de foi erau lipsă. Din superficialitate nu controlam cărțile în momentul 

restituirii lor. Înfuriat, colonelul m-a acuzat de... sabotaj, de acțiune dușmănoasă. 

Locotenentul Savin a încercat să-l liniștească, eu mi-am luat angajamentul solemn că 

în viitor voi fi vigilent și că asemenea fapte nu se vor mai repeta. Am scăpat cu fața 

curată. 

Am mai spus că lipsa de hârtie – mai ales cea de fumat, pentru mahorcă – era 

cumplită. De hârtie de scris nici vorbă, iar pentru fumat se foloseau ziarele. Or, acestea 

erau puține și se distribuiau numai fruntașilor. Este oare de mirare că unii prizonieri 

nemți au ajuns să-i „fumeze” pe Marx, Engels, Lenin? 

Activitatea cultural-educativă făcea obiectul unor raportări statistice, trimise 

conducerii lagărului și forului superior de la Rostov. Ele se întocmeau de către Savin, 

– eu furnizam evidența primară – și erau de mai multe feluri: decadele, lunare și anuale. 

Aceste dări de seama („otciotî”) cuprindeau un număr mare de indicatori: numărul 

manifestărilor, numărul participanților (pe naționalități), numărul luărilor de cuvânt 

(acestea pentru ședințele de educație antifasciste) și încă mult alții indicatori. Sistemul 

aveam să-l cunosc bine, mai târziu, lucrând la Direcția Centrală de Statistică. De la 

început, eram surprins că unele date statistice erau, fie exagerate, fie, pur și simplu, 

născocite. Oricum, pe baza acestor raportări fictive, locotenentul Savin era apreciat 

bine, chiar premiat. Sovieticii aveau o tradiție în această privință. La Saltâkov-Șcedrin 

apar statisticieni – unul, în vizită la Paris, postat în fața unei vespasiene , înregistrează 

conștiincios numărul celor care folosesc vespasiana –, la Cehov, abundă, iar la Gogol 

– un Hlestakov (falsul revizor) sau un Cicikov – falsificarea realității, întocmirea de 

situații fictive este un procedeu curent. Ce să mai spunem despre 0stap Bender, 

„marele maestru combinator”. Procedeele au cunoscut apogeul în țara noastră! 

Ceaușescu „raporta” poporului muncitor niște recolte de cereale care depășeau de 3-4 

ori pe cele reale. Studiile privind sistemul comunist ar trebui să acorde o mai mare 

atenție rolului statisticii în activitatea de propagandă, de dezinformare etc. 

În legătură cu activitatea culturală aș vrea să evoc un personaj interesant și 

simpatic: locotenentul Galkin. Venise în lagăr ca „instructor” cultural: specialitatea sa 

era actoria. Într-un grup restrâns, la bibliotecă, mi se pare, a interpretat toate 
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personajele din Revizorul lui Gogol. Cu gesturi, cu mimică, cu intonații specifice 

fiecărui personaj. A fost o încântare! Nu știu cât a reușit să instruiască pe actorii noștri 

amatori. A și plecat curând, lăsându-ne o amintire plăcută. 

 

Activitatea economică și... privatizarea. 

 

Baza oricărei societăți – ne învăța cineva – este producția materială. Or, în 

lagărul nostru se desfășura o asemenea activitate, aș spune, chiar multilaterală. Lagărul 

devenise lagăr de recuperare, personalul se adaptase și el la noua situație. Aveam o 

gospodărie anexă, grădină de zarzavat, în imediata apropiere a lagărului, exista și o 

exploatare silvică. Numeroase meserii au fost organizate în interiorul lagărului pe 

brigăzi: una de tâmplari, alta de dulgheri, o secție de construcții, apoi brigăzi de 

croitorie, alta de cizmărie. Aveam și o fabrică de varză murată, mai adăugăm un 

serviciu de autotransport. Deci agricultură, industrie-alimentară; construcții, 

transporturi, meșteșugării. Lipsea însă producția de mărfuri. Mai târziu a apărut și 

aceasta. 

Partea agricolă era condusă de un agronom, bătrân și veșnic beat. Locuia în 

afara lagărului. Își luase ca ajutor pe Avramescu. De sărbători, îl vizita o fată frumoasă, 

Valia, care venea de departe și îi aducea alimente, și faimosul „samogon”, un rachiu 

urât mirositor, de producție casnică. Sectorul de construcție era condus de inginerul 

Prokofiev despre care un inginer neamț a spus că nu l-ar lua nici măcar ca șef de echipă. 

Tot acesta conducea și serviciul tehnic în care lucrau arhitectorul Walter Strauss și 

inginerul Nicolae Glimbovschi. Se construiau noi pavilioane, se fabrica chirpici 

(„șaman”), o activitate în toată regula, cu șefi de echipă, Walter Strauss făcea 

proiectele. Cel mai adesea acest excepțional arhitect făcea proiecte de WC de 

campanie, dar o dată a făcut ceva care i-a uimit pe toți. Pornind de la o idee a lui Stalin 

care anunțase construirea Palatului Sovietelor la Moscova, o construcție ciclopică, 

având în vârf statuia lui Lenin de câțiva zeci de metri – înălțimea totală trebuia să fie 

de 350-400 metri, pentru a depăși cel mai înalt zgârie-nori american – Walter Strauss 

s-a apucat să facă proiectul. Fără instrumente, dar mai ales fără hârtie – până la sfârșit, 

s-a găsit hârtie groasă de ambalaj – s-a apucat Strauss de treabă, a lucrat cu 

încăpățânare, cu o imaginație impresionantă. Când l-a terminat, arhitectul a dat 
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proiectul lui Prokofiev, acesta urmând să-l dea mai departe pentru a ajunge la Stalin. 

Nu știu dacă a ajuns la Stalin, dar am fost martorii unui proiect impresionant, de mare 

imaginație și de ireproșabilă fundamentare tehnică – Strauss era și inginer constructor. 

Mult mai norocos a fost Strauss în pictură... 

Întreaga activitate productivă era destinată nevoilor lagărului. Erau însă 

meșteșugari care începuseră să producă și pentru o... piață, foarte modestă însă. 

Croitorii au fost solicitați de unele persoane de sex feminin din conducerea lagărului 

să facă fuste, bluze militare, mai deosebite decât cele cazone. Cizmarii au primit și ei 

comenzi. În plus, burghezia prizonierilor – din care făceau parte în exclusivitate 

românii – avea și ea pretenții pentru modernizarea îmbrăcămintei și încălțămintelor. O 

dată cu lărgirea schimbului de mărfuri au început să circule și banii. Cu aceștia se 

puteau cumpăra mărfurile la Armavir, inclusiv mult râvnitul „samogon”. „Trocul”, 

schimbul de mărfuri în natură, face loc și schimbului de mărfuri pe bani. Apare 

intermediarul – bișnițarii își fac și ei loc. 

Începutul producției de mărfuri s-a făcut cu pictura. Nu mai știu a cui a fost 

ideea; ea a fost însă aprobată de conducerea lagărului. Pictorii au fost autorizați să 

picteze pentru piață; W. Strauss a fost primul. Tablourile erau vândute pe piața 

Armavirului. Nu știu cât anume revenea pictorului. S-au mai găsit și alți amatori. Cele 

mai preferate erau obiectele „Kitsch”. Sortimentele s-au mai diversificat. Tâmplarul 

Jurcă, un iscusit sculptor în lemn, făcea șahuri de toată frumusețea; le furniza 

sovieticilor din comandament, dar reușea și câte ceva pentru piață. 

Cred că în fiecare lagăr de prizonieri lucrurile se petreceau la fel. Nevoia de a 

supraviețui – în prima fază – era urmată de nevoia de a trăi ceva mai bine, stimula 

ingeniozitatea și creativitatea prizonierilor. Reiteram istoria umanității și confirmam 

teoria nevoilor – pe care aveam s-o cunosc mult mai târziu. 

Am beneficiat și eu de aceste progrese. Croitorul Ștefan Gheorghe mi-a 

modernizat uniforma mea, cizmarul Ghenduleas Petre – din comuna Vărăști, județul 

Ilfov, mi-a ajustat cizmele, în așa fel încât atunci când am ajuns la București, în 

noiembrie 1946, eram destul de prezentabil în uniforma mea de atunci. Am o poză 

făcută în fața universității. Nu arătam deloc rău. Ce-i drept, eram cu 46 ani mai tânăr. 

Dacă am folosit terminologia economiei marxiste pentru a descrie procesele – 

absolut reale – care au avut loc în „laboratorul” nostru – atunci să mai revin și să 
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descriu un eveniment care să ilustreze sugestiv capitalismul primitiv, sălbatic, 

acumularea primitivă și un impact al comerțului exterior, întâmplare care s-a soldat 

tragic pentru unii „agenți economici”. 

Era în primăvara sau vara anului 1946. Comandamentul lagărului dispune ca o 

echipă de încărcători-descărcători, formată din prizonieri (români) să fie afectată unor 

transporturi de cereale în orașul Armavir. Echipa a fost pusă sub comanda lui Manole 

ca unul care cunoștea limba rusă. Aceste transporturi se făceau de la o gară din Armavir 

la altă gară. Pentru aceasta ele trebuiau să traverseze orașul, inclusiv bazarul. Să mai 

amintesc că prețul cerealelor era foarte mare; în 1946 avusese loc o puternică secetă 

care afectase o mare parte a teritoriului URSS: Ucraina, regiunea Volgăi, o parte din 

regiunea Krasnodar. La „liber” kilogramul de grâu se vindea cu 30-40 ruble. Era 

enorm. Ce s-a întâmplat în continuare, am aflat din ziarul local „Armavirskaia 

Kommuna” dar mai ales din relatarea lui Manole. 

Traversând orașul între cele două gări, din convoiul de autocamioane se 

desprindea câte unul și ajungea în câteva minute, cantitatea era vândută, realizându-se 

câteva mii sau zeci de mii de ruble. Banii erau încasați de nacialnic care mai acorda și 

șoferilor câte ceva. Operația nu a durat prea mult. Citeam în ziarul local: „Tribunalul 

militar volant („letucii sud”) s-a deplasat în orașul Armavir pentru a judeca crima de 

sustragere din avutul obștesc („rashișcenie obșcestvennogo dobra”) săvârșită de o 

bandă de elemente dușmănoase, corupte condusă de... Tribunalul i-a condamnat la 

moarte pe făptașii acestei crime. Sentința a fost executată”. Am fost cu toții 

impresionați de acest deznodământ bănuind că „instigatorul” nu putea fi decât Manole 

– ca prizonier el nu avea cum să fie pedepsit – acesta ne-a povestit cu mult haz cele 

întâmplate. Într-adevăr, el i-a sugerat nacialnicului ca să devieze câte un autocamion 

la bazar și să vândă grâul respectiv. Treaba mergea bine, dar „ciolovecii” – expresie 

cu conotație peiorativă pentru „sovietici – s-au lăcomit și au început să devieze în 

fiecare zi mai multe autocamioane, atrăgând astfel atenția organelor de miliție. „Iată 

unde duce lăcomia” – conchidea filozofic Manole. 

Dacă era un organ operativ în activitatea aparatului sovietic – în general, greoi 

– apoi aceasta era justiția. 

În primăvara anului 1945, cu puțin timp înainte de sfârșitul celui de-al doilea 

război mondial, comandantul lagărului hotărăște trimiterea unei echipe de specialiști: 
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dulgheri, zidari, constructori la Novo-Rossisk. Începuse repatrierea prizonierilor 

sovietici din Germania, a persoanelor civile care fuseseră duse la muncă forțată în 

Germania nazistă. 

Orașul era un port important la Marea-Neagră, bază navală militară care 

adăpostea o bună parte a flotei Mării Negre. De aceea fusese bombardat în repetate 

rânduri, iar în cursul retragerii armatelor germane și române din Caucaz, în 1943, aici 

s-a stabilizat frontul pentru câtva timp. Luptele, bombardamentele de artilerie și de 

aviație au distrus practic orașul. 

Echipa noastră – câteva zeci de meseriași – au fost trimiși aici pentru lucrări de 

reconstrucții. Credeam că vom începe cu vreo clădire administrativă sau economică, 

pentru instalarea autorităților. Nu a fost așa. Primul „obiect de construcție” a fost 

lagărul pentru prizonierii meseriași trimiși din lagărul 148. A fost treabă mai ușoară; o 

baracă și sârmă ghimpată. În filme de război sau de deținuți nu o dată apare, ca imagine 

o rețea de sârmă ghimpată. Este sugestivă ! 

Cei care au fost prizonieri au văzut în permanență sârmă ghimpată, ceea ce l-a 

făcut pe un meseriaș din echipa noastră să exclame: „Când voi ajunge acasă voi 

desființa toate gardurile de sârmă din gospodăria mea”. 

Al doilea „obiect de construcție” era... închisoarea. Era în mare măsura 

distrusă, dar a fost reparată în cel mai scurt timp. Al treilea a fost un lagăr mare, 

amenajat sumar, dar căruia nu-i lipsea sârma ghimpată. Au și fost aduse detașamentele 

de pază, de data aceasta compuse din fete, cu niște puști imense. Cu aceste pregătiri, 

puteau fi primiți locatarii! Cine erau aceștia cărora Patria Sovietică le pregătea o 

asemenea primire? 

Miile și miile de foști prizonieri din Germania, persoane civile deportate sau 

strămutate. Stalin dăduse la începutul războiului, un ordin potrivit căruia nici un ostaș 

nu avea voie să se predea ca prizonier. Mai era un alt ordin după care populația civilă 

sovietică trebuia să se retragă o dată cu Armata Roșie. Nu mai țin minte care erau 

pedepsele pentru nerespectarea acestor ordine drastice. Oricâte justificări ar fi putut 

aduce persoana în cauză, ea trebuia cercetată. Cel mai bun sistem: internarea în lagăr 

și apoi verificarea (cu acte, eventual cu martori). În curând au început să aflueze mii și 

mii de sovietici. Capacitatea lagărului era însă neîncăpătoare. „Din mers” au fost 

amenajate alte lagăre, de astă dată, chiar cu concursul noilor veniți. „Orașul-erou” 
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Novorossisk – acest titlu îl mai purtau Sevastopol, Leningrad și puține alte orașe – 

devenise în curând „orașul lagăr”. Urma apoi procedura cunoscută: luarea în evidență, 

apoi ancheta – sumară – și judecata cu acele tribunale volante de care am amintit. 

Pedepsele erau variate; cele mai ușoare erau condamnările la muncă disciplinară 

educativă („trudovâie-ispravitelnâie kolonii” sau „lagăre”). Era operativă această 

soluție deoarece în cei 3-4 ani de lagăr de acest gen, deținuții puteau fi cercetați pe 

îndelete. În unele cazuri se dovedea nevinovăția unuia; în alte cazuri, probele strânse, 

pedepsele erau majorate. În scurt timp, regiunea Krasnodar a fost împânzită cu 

asemenea lagăre. îmi spunea un ofițer sovietic – chiar cu o oarecare mândrie – că nu 

există cetățean sovietic care să nu fi stat într-un lagăr, fie și numai lagăr de muncă. 

În lagărul nostru din Armavir, am asistat la un spectacol similar. Cred că era în 

vara anului 1945. O zonă mare din lagărul nostru fusese afectată primirii și trierii 

persoanelor sovietice – foști prizonieri trimiși la muncă forțată. În scurta perioadă cât 

a existat acest lagăr provizoriu au trecut zeci și zeci de mii persoane. Organele de 

anchetă erau foarte operative. Această verificare se numea „verificarea de stat 

specială” („gosspețproverka”). Procedura era sumară. Și aici funcționau tribunalele 

militare volante. Mai târziu memorialistica publicată de un Soljenițân, Bukawski m-a 

edificat în mare măsură. Studiile, documentele, memoriile apărute în ultimii ani arată 

dimensiunea reală a acestei tragedii. Nu o dată am ascultat acel cântec sovietic, cântat 

cu sinceritate și avânt de către tinerii comsomoliști, care începe cu cuvintele: 

„Necuprinsă ești patria mea” și se încheie „Nu este țară pe lume în care omul să respire 

atât de liber” (ca în URSS) Mi-aminteam adesea de scenele văzute în perioada cât am 

fost prizonier și le asociam versurilor citate. În limba rusă „respiră” („dâșit”) este 

asemănător cu „sugrumă” („dușit”), distincție asupra căreia mi-a atras atenția chiar un 

sovietic. 

 

 

 

Oameni, comportamente, relații interumane. 
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3500 – 4000 de oameni, înghesuiți în laboratorul nostru „sociologic și etnic”, 

care era lagărul nostru, ofereau un material de studiu excepțional. Nu ne era gândul la 

acestea, cum ar spune cronicarul. 

Cu românii am conviețuit, i-am cunoscut deci mai bine; pe ceilalți – germani 

și unguri – i-am observat oarecum de la distanță. De aceea reconstituirea 

„laboratorului” nu este treabă ușoară. Judecățile sunt sau pripite sau fragmentare. 

Oricum, judecățile globale sunt nepermise. Am întâlnit români care mi-au inspirat 

respect și admirație pentru comportamentul lor, dar au fost și români care mi-au lăsat 

amintiri penibile. Același lucru despre germani, ca și despre unguri. Există fără 

îndoială, o tipologie etnică; mai este însă și o tipologie umană. În timpul evenimentelor 

din decembrie 1989 mă aflam în Austria. Emisiunile televizate erau urmărite de către 

austrieci zi și noapte. Auzeam cuvinte de admirație: „Un popor admirabil”, „Ce eroi 

extraordinari sunt românii”. Exclamațiile erau sincere. Apoi, etichetările s-au 

schimbat, cum bine se știe. Dar a formula aprecieri globale de tipul „toți românii 

sunt....” este un procedeu greșit. Mai mult, fiecare individ săvârșește fapte frumoase, 

alteori – fapte urâte, în funcție de anumite împrejurări. 

Voi prefera deci să relatez despre oameni, fapte, împrejurări și mă voi abține 

de la generalizări sau judecăți globale. 

Românii – cu ei voi începe – au dat dovadă chiar de la început de o 

extraordinară capacitate de supraviețuire și de adaptare. Nu este vorba doar de o 

facultate fiziologică: rezistență la frig, la foame. Această capacitate este și psihologică 

ca și, în sensul antropologiei culturale. Este ceea ce se întâmplă în cazul migrației care 

cuprinde adaptarea și apoi aculturația. Procesul normal al integrării migrantului este 

îndelungat: două-trei generații, în timp ce prizonierii reprezentau o singură generație, 

de aceea și viteza de adoptare era mai mare. 

Am descris primele zile de prizonierat petrecute în stepa Nogai. De la starea de 

surpriză și teama de necunoscut („Oare ne omoară?”, „Unde ne vor duce?”) s-a trecut 

rapid la probleme de supraviețuire; hrană, apă... Odată ajunși în lagăr, am început 

adaptarea: să fim ascultători cu noul stăpân, să-l convingem că am ajuns pe front fără 

voia noastră, că nu am săvârșit crime pe teritoriul sovietic, că regimul sovietic este cel 

mai bun și uman – ne-am convins aici de acest mare adevăr pe care propaganda 

românească ni l-a ascuns. Cu toți au parcurs acest scenariu. Unii au fost rezervați, 
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demni, nu s-au pretat la lingușiri sau la alte manifestări de același fel. Marea majoritate 

însă se încadrează în schema de mai sus. Șanse mai mari în această mobilitate aveau 

cei ce cunoșteau limba rusă, fie și numai la modul cel mai general. Or, și aici românii 

au dat dovadă de o mare putere de adaptare. Cei care au stat în cantonament într-o 

localitate mai îndelungat, o rupeau binișor rusește. Când eram pe frontul de la Odesa, 

în luna septembrie și prima jumătate a lunii octombrie 19” , am fost martorul unor 

scene memorabile. În răgazul dintre lupte erau ostași români care redeveneau 

gospodari; ajutau femeile rămase fără bărbați la muncile agricole, la treburile de pe 

lângă casă, cu o naturalețe absolut dezinteresată. L-am întrebat pe unul din unitatea 

mea: răspunsul lui a fost concludent. „Mă gândesc că soția mea, acasă cu copiii, se află 

într-o situație asemănătoare. Ce vină are biata „hazaika” etc. Oameni suntem!” Ca să 

nu fiu acuzat de literatură ieftină, voi spune că au fost și cazuri când soldații români 

săvârșeau furturi și alte fapte reprobabile. Dar erau frecvente cazurile, când se 

manifestau omenia, întrajutorarea, înțelegerea. Aș spune reeditarea fazei din 

etnogeneza poporului român, cunoscută drept conviețuirea pașnică a străromânilor cu 

slavii. 

Dând dovadă de asemenea calități românii au ajuns curând să ocupe posturi 

importante în lagăr; bucătari și magazioneri, personal de serviciu la comandamentul 

sovietic. Reamintesc că lagărul avea o conducere internă care era încredințată 

românilor. Poate că ea ar aduce aminte de relația de mai târziu dintre URSS și țările 

comuniste satelite. Comandamentul intern trebuia să execute ordinele 

comandamentului sovietic: organizarea echipelor de lucru, distribuirea hranei, 

păstrarea disciplinei. Situația privilegiată a românilor s-a consolidat – am mai scris – 

după 23 august 1944. Sovieticii se înțelegeau mai bine cu românii, ca limbă dar și ca 

psihologie. 

La învățământul antifascist românii erau cei mai receptivi, îmbrățișau ideologia 

comunistă, erau de acord cu concepția economică (colhozuri, proprietatea de stat), în 

măsura în care acestea nu afectau situația economică a gospodăriei de acasă. 

La începutul perioadei pe care o descriu, exista o puternica dorință de a scăpa 

din lagăr, cu orice preț, mai puțin evadarea, care comporta curaj și risc. Așa se explică 

faptul că în cei trei ani nu am avut cazuri de evadări din partea românilor. Poate un caz 

de tentativă nereușită. În schimb ungurii... Ceva mai târziu voi aminti un episod. 
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După câteva luni de la sosirea noastră în lagăr, a venit o comisie compusă din 

ofițeri NKVD cu misiunea de a recruta voluntari români pentru activități speciale: 

printre amatori – au fost destui români – erau cercetați amănunțit de cei sosiți de la 

Moscova. În cazul în care erau considerați ca prezentând încredere, erau puși să 

semneze un angajament. După ce au fost „racolați” au plecat la Moscova, la o școală 

specială. Câți au fost, nu mai țin minte. Am aflat că misiunea lor era să facă acte de 

sabotaj și diversiune în România – aceasta se afla încă în stare de război cu URSS – 

fiind parașutați sau tranzitați pe teritoriul românesc. Un caz îmi este însă bine cunoscut, 

cel al plutonierului adjutant Chiriță maistru militar la o unitate de transmisiuni. A fost 

și el recrutat pentru această treabă. A ajuns în România încă în cursul anului 1944. 

Când l-am întâlnit în 1946 era sublocotenent la o unitate specială, care a devenit apoi 

securitatea. Mi-a povestit o întâmplare. Lucra la ordinele comandamentului sovietic 

din București – fără știrea autorităților românești – a primit bani ca să-și deschidă un 

atelier de reparații radio, pe Calea Griviței. Era o cursă întinsă celor ce se pregăteau 

să-și creeze stații de radioemisie. A reușit astfel să descopere un grup de români care 

intenționau să organizeze rezistența, să intre în contact cu străinătatea. Le-a făcut o 

stație de radioemisii. Când totul a fost pregătit i-a anunțat pe cei din comandamentul 

sovietic. Grupul a fost arestat; printre ei era și plutonierul adjutant Chiriță. Acesta însă, 

[fusese arestat - n. n.] de formă, pentru a afla de la ceilalți, în închisoare, detalii despre 

planurile lor. Era mândru de isprava lui. Am evitat o nouă întâlnire; după aceea nu l-

am mai văzut. Era un tehnician priceput, tip de aventurier, predestinat activității de 

spionaj, așa cum se poate vedea în filme. 

În general, românii erau vioi, inventivi, adaptabili. Probabil, printre ei se aflau 

și dintre cei care făceau servicii speciale secției operative a lagărului. 

Pe scurt, informatori, turnători. Cazul cunoscut de mine este cel al plutonierului 

Gheorghe Mândru, a cărui poveste tristă am relatat-o mai înainte. Cine însă l-a „turnat” 

nu am aflat. Deoarece eram numai soldați, tipologia infracțiunilor noastre era mai puțin 

întinsă și deci prezenta mai puțin interes pentru organele de anchetă. De aceea și 

„turnătorii” aveau mai puțin câmp de activitate. Probabil, denunțări că X pregătește o 

evadare, Y vorbește de rău Uniunea Sovietică etc. 

Relațiile dintre români și autoritățile sovietice erau bune. Dacă însă este vorba 

de „imagologie” nu arareori am auzit cuvântul de „șmecher”, care în limba rusă, era 

V.TREBICI



redat de „hitrâi” (în românește, în varianta regională, ne-a dat pe „hâtru”). Erau de fapt 

asociate două calificate: „simpatici” dar „hitrâi narod” („șmecheri”). Cam aceasta era 

imaginea pe care și-o făcuseră germanii din lagăr despre români. Cu un amestec de 

admirație, de ușor dispreț, germanii îi taxau pe români drept „șmecheri” folosind 

această expresie în limba română, ea care este de origine germană („Schmecker” și 

„Fein Schmecker”) de la „schmecken” a gusta, om cu gust rafinat. 

S-a scris mult despre trăsăturile românului – C. Rădulescu-Motru, Lucian 

Blaga, Mircea Vulcănescu – inventariindu-se cele mai importante [trăsături de caracter 

– n. n.], de la generos, tolerant, ospitalier, harnic, inventiv până la cele negative. Numai 

C. Radulescu-Motru a fost necruțător cu defectele românului. Fiind un „eșantion”, 

românii din lagăr reproduceau și ei mozaicul de calități și de defecte ale românului, 

manifestate însă în condiții de „laborator”. 

Îmi vin în minte câteva tipuri. Stan Vlășceanu, țăran din Vlașca, este un tip 

reprezentativ de român. Purta mustăți, avea chiar burtă – ceea ce este de necrezut într-

un lagăr de prizonieri –, cu ochi inteligenți, ironici, avea pentru orice împrejurare un 

răspuns, o filozofie. La nedumerirea mea cum de are burtă – semn de bunăstare – 

răspunsul lui a fost prompt: „oriunde este vorba de muncă eu mă anunț primul: la 

descărcat cărămizi, lemne, alimente. Am obiceiul ca de fiecare dată să iau ceva din 

materialele respective: o cărămidă, o bucată de lemn. Bineînțeles, și atunci când 

descărcăm pâine, caut să rețin o pâine pentru mine”. Era un fel de a înțelege plata în 

natură. Era harnic, gata să se angajeze în orice muncă. (Pentru alte caracteristici, să se 

recitească romanele lui Marin Preda). Într-o discuție în care eu arătam că munca este 

lucrul cel mai important („munca l-a creat pe om” – F. Engels) mi-a spus cu toată 

convingerea „Munca nu este bună, căci dacă ar fi fost bună ar fi luat-o și pe aceasta 

boierii”)... 

Un alt tip era însă Nicolae Mihalache. Cizmar de meserie – pe care nu a 

practicat-o deloc în lagăr, – de fel din Tei, a ajuns curând să fie folosit la comandament, 

ca agent, adică în mica „nomenclatură” a lagărului. Vioi, ingenios, glumeț, șmecher, 

era și simpatizat de prizonieri (inclusiv de nemți) ca și de sovietici. Inepuizabil în 

anecdote și întâmplări comice, era un personaj util prin optimismul lui. Ne-am 

reîntâlnit la București în repetate rânduri. Se mutase la Pitești, s-a căsătorit. Se pare că 
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a deținut un post ceva mai important, datorită educației din lagăr, inspirând încredere 

autorităților comuniste din țară. 

Au existat și grupuri, prietenii, așa cum se întâmplă în fiecare comunitate 

socială mai mare. Unele aveau la bază criteriul muncii: cizmarii, croitorii formau 

asemenea grupuri. Cele mai multe erau însă bazate pe criteriul vecinătății sau al 

contingentului militar. De pe front mă obișnuisem cu expresia: „Măi județ”, pentru cei 

ce se recunoșteau din aceeași regiune. La nemți este „Landsmann”, iar la ruși 

„zemliak” – din același pământ, adică regiune. Sunt surprins când [îi] aud pe 

basarabenii noștri, adresându-se cu „pământenii” – calc după „zemliak”). 

Germanii constituiau majoritatea populației lagărului nostru. Aveau și ofițeri – 

unii erau medici – subofițeri, precum și o tipologie vastă de profesii și meserii. Apoi, 

erau diversificați după regiuni. Gravi, închiși erau prusacii, vioi, amabili, prietenoși, 

erau austriecii. I-am amintit pe Rossignon, Lackner și Schwartzinger. La fel erau și 

bavarezii. Erau disciplinați, ascultători. Impresia generală era de apatie. Învinși în 

război, erau deprimați. Lucrau fără tragere de inima. La ședințele de educație 

antifascistă – care se țineau pe gazonul din mijlocul lagărului – mulți din ei adormeau. 

Nu îi mai interesa nimic decât supraviețuirea... S-ar putea să exagerez, deoarece nu i-

am cunoscut [decât] pe puțini, cu care aveam relații amicale. 

O figură cu totul deosebită era căpitanul Walter Strauss (născut în 1909). Dintr-

o familie de hughenoți francezi, stabiliți în Bavaria, Walter Strauss era remarcabil prin 

calitățile lui. Era înalt, „rasat”, cum se spune, fin, elegant în gesturi, cu o privire mai 

curând ironică, cultivat – vorbea și franceza. De profesie arhitect și inginer, era în 

același timp și pictor talentat. Uneori scria și poezii. 

Înainte de a ajunge pe frontul de Est – unde a și căzut prizonier – a stat vreme 

îndelungată în Franța, câtva timp chiar la Paris, păstrând cele mai frumoase amintiri. 

Despre sovietici avea păreri proaste, considerându-i înapoiați, necivilizați. 

Anticomunist, era însă și antinazist. Un om de cultură, un artist autentic. Ciudat, avea 

o părere proastă și despre medici, pe care îi numea „popii materialismului” („Die 

Pfaffen des Materialismus”); avea gust și spirit critic în artă. Despre români spunea 

uneori că sunt „șmecheri” și că știu să se descurce în orice împrejurare, chiar dacă 

uneori o fac cu prețul demnității. Era foarte surprins aflând că unii români se aflau în 

relații sentimentale cu unele femei sovietice din lagăr – ceea ce era adevărat – 
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considerând că este sub demnitatea unui german să întrețină asemenea raporturi („rasă 

superioară”). Ne-am împrietenit, aveam zilnic discuții interesante – în „biblioteca” 

lagărului – am învățat mult de la acest admirabil om și artist. 

La plecarea mea din lagăr, i-am promis să-i scriu soției sale. Germanii au mai 

rămas câțiva ani în lagăr. Reținusem adresa familiei: Frau Gertrude Strauss, orașul 

Schwabach, Ringstrasse Nr. 2, undeva în Bavaria. Am scris, am încercat prin Crucea 

Roșie, dar nu am primit nici un răspuns. Au trecut mulți ani, mă gândeam la prietenul 

meu, neștiind dacă a fost eliberat din lagăr, când anume și unde s-a stabilit. În luna 

septembrie 1972, mă aflam la Wiesbaden, ca invitat al Oficiului federal pentru 

statistică ca să particip la colocviul internațional de demografie, organizat de germani, 

pentru țările africane francofone. Invitația i-o datoram prof. dr. Hermann Schubnell (n. 

l910), pe atunci director al Direcției de statistică a populației. Eminent demograf, 

recunoscut pe plan internațional, profesorul Schubnell este și un om admirabil. Într-o 

seară, ne plimbam pe o romantică stradă din Wiesbaden, am început să ne amintim de 

război. Profesorul Schubnell îmi spuse că pentru el războiul a fost scurt. A trecut Prutul 

în dreptul Iașului, în iunie sau iulie 19” , cu unitatea sa militară germană, a fost grav 

rănit – i-a fost amputată mâna stângă – a petrecut luni de zile într-un spital din Viena, 

după care a fost reformat. I-am povestit și eu mica mea odisee din URSS, am amintit 

despre amicul Walter Strauss, despre faptul că nu am reușit să aflu nimic despre el. Dl. 

Schubnell m-a întrebat dacă știu adresa. O cunoșteam, i-am spus-o și... minune! După 

trei zile prof. Schubnell vine la colocviu, mă invită să-l urmez, spunându-mi ca domnul 

arhitect Walter Strauss locuiește la Würzburg, Maasweg 8, că este „Oberbaudirecktor” 

al orașului. Mai mult, el a trimis o scrisoare dlui Schubnell în care își exprimă 

recunoștința pentru faptul că a înlesnit regăsirea cu prietenul său Trebici (urmează 

referințe despre mine pe care nu le-aș fi arătat serviciului de cadre al instituției unde 

lucram). Deci după 24 ani ne-am regăsit. Am fost impresionat de operativitatea cu care 

prof. Schubnell a rezolvat problema. Mi-a explicat cum este organizată statistica 

celor... 17 milioane de germani: strămutați, foști prizonieri etc. Treabă nemțească! 

Numărul germanilor în lagăr era mare. Anchetarea lor a durat mult mai mult. 

Erau printre ei și foști SS și SA, apoi mulți membri ai partidului nazist și ai tineretului 

hitlerist. Erau și printre ei „turnători”, dar știu mai puțin despre aceste aspecte. 
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Ungurii erau puțini la număr, circa 180-200, majoritatea fiind ofițeri. Printre 

ei, și câțiva ofițeri din Nordul Transilvaniei, cunoscători ai limbii române. Am fost 

prieten cu câțiva unguri care vorbeau româna sau germana. Sublocotenentul Pethö 

Istvan – despre care am mai amintit în altă parte – era un ardelean serios, îndatoritor, 

apreciat de toți. Era și fotbalist și dansator în echipa artistică a ungurilor. 

Ceea ce ne-a impresionat pe noi – germani și români – era atitudinea dârză a 

ungurilor, de demnitate, și chiar de nesupunere, față de autoritățile sovietice. 

Remarcam că la orele de educație antifascistă mulți din ei întorceau spatele 

ostentativ celui ce vorbea – locotenentul Savin, cu interpretul sau. Altminteri, 

prietenoși cu ceilalți prizonieri, retrași însă. M-am împrietenit cu un ofițer medic cu 

specialitatea psihiatrie cu care aveam lungi discuții. Am învățat multe de la acest 

distins om de cultură. O întâmplare la un spectacol artistic pune mai bine în evidență 

comportamentul ungurilor în lagărul nostru. Un ofițer, chipeș cu mustăți blonde a 

recitat cu talent o poezie de Petöfi Sandor. A fost aplaudat călduros câteva minute. Era 

– bănuiesc – o poezie patriotică. I-am văzut o dată executând un ceardaș. Cu aceeași 

participare și mândrie ca și la alte manifestări. 

O altă caracteristică a ungurilor era dorința de a evada din lagăr. Au fost câteva 

cazuri; o singură tentativă a reușit. Riscul era mare. Trebuia să treci prin rețelele de 

sârmă ghimpată. Apoi aveai de parcurs sute de kilometri prin satele sovietice; 

populația era obligată să denunțe imediat pe fugar. Drumul cel mai scurt era spre 

Turcia. Și totuși, cel ce a reușit să evadeze a luat drumul spre apus. După câteva luni a 

ajuns la Cluj – de unde era originar. L-am reîntâlnit prin 1949 și mi-a povestit 

nemaipomenita sa aventură. 

Fiind aproape numai ofițeri caracterizarea ungurilor nu ar putea fi 

„reprezentativă” pentru toți ungurii din prizonierat. Cei pe care i-am cunoscut erau 

demni, mândri, semeți, așa se manifestau ei față de autoritățile sovietice. 

Mai erau și reprezentanții altor naționalități. Puțini la număr, ei au fost 

transferați în alte lagăre (valoni, francezi, spanioli, slavoni, croați etc.) așa că au lăsat 

puține amintiri. Deși nu am avut decât un singur polonez țin să-l amintesc pentru 

singulara sa poveste și pentru comportamentul lui. Sublocotenentul Marșanik – despre 

el este vorba – a fost adus în lagărul nostru dintr-un alt lagăr. Era un fel de „rara avis”: 

luat prizonier în septembrie 1939, dar nu de germani, ci de sovietici, era transferat din 
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lagăr în lagăr. Nu acceptase să se înroleze în armata poloneză formată pe teritoriul 

URSS. Protesta mereu, trimitea memorii peste memorii la diverse autorități, 

demonstrându-le că nu au voie să-1 țină prizonier și cerând eliberarea. Vorbea cu 

comandantul lagărului și cu ofițerii NKVD ca de la egal la egal, fără urmă de 

slugărnicie sau teamă. Într-o zi a fost transferat din lagărul nostru. Văzându-l în diferite 

ocazii, eram impresionat de mândria și dârzenia lui. Mi-am adus aminte de colegii și 

prietenii mei polonezi din Cernăuți, am revăzut galeria eroilor din romanele lui 

Sienkiewicz și mi-am spus că Marșanik era un adevărat „șleahtici”, fără teamă, 

mândru, patriot. În 1980 mă aflam la un congres internațional la Ciudad de Mexico în 

zilele când au avut loc evenimentele cu „Solidaritatea”. Fiind prieten cu reprezentantul 

polonez, i-am povestit episodul cu Marșanik. A răspuns cu mândrie: „Da, așa suntem 

noi polonezii”. 

Am participat în anii 1991-1992 la unele simpozioane internaționale privind 

relațiile interetnice care au devenit, în spațiul geopolitic al Europei Centrale și de Est, 

atât de actuale. Foloseam pentru ideile mele de înțelegere, toleranță, respect reciproc 

exemplul Bucovinei mele unde au conviețuit pașnic 7-8 etnii („modelul bucovinean”), 

dar și exemplul lagărului nostru. În cei trei ani ne-am învoit cu toții bine. Condițiile 

mai grele te învață să faci distincția fundamentală; oameni și ne-oameni. Mai departe, 

urmează să stabilești pe naționalități (procedeu statistic!) ponderea oamenilor și a ne-

oamenilor. Ușor ajunși la concluzia că „oamenii” reprezintă majoritatea civârșitoare a 

fiecărei etnii, „ne-oamenii”, sunt excepție. Este și rămâne convingerea mea ferma. 

Ca să închei cu considerațiile de imagologie trebuie să amintesc despre 

personalul sovietic al lagărului. Lagărul este lagăr; sârmă ghimpată, restricții, paznici. 

Dar și aici tipologia umană este întinsă. Anchetatorii NKVD erau cei mai temuți. 

Brutali și disprețuitori, investiți cu puteri depline, foloseau metodele clasice la anchete. 

De la țigările oferite „amical” celor anchetați, până la amenințări, bătăi etc., toate 

procedeele din recuzita NKVD – mai târziu KGB – erau puse în aplicare. Nu cunosc 

decât din relatările unor prizonieri germani, care au fost în asemenea situații... 

Despre ceilalți sovietici pot evoca mai curând întâmplări. Santinelele erau în 

general brutale: „davai, davai, bistro” erau expresii auzite des când eram duși la muncă, 

în afara lagărului. Era, în general, atitudinea învingătorului față de învins, față de 

„captivi”. 
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Personalul medical – am amintit câțiva medici și asistente – s-a purtat omenos 

cu noi, în spiritul acestei profesiuni. Cei de la secția de evidență („uciotnîi otdel”) –  

i-am cunoscut mai bine – merită o mențiune aparte. Șefa acestei secții era Maria 

. Feodorovna Kostiușenko, căpitan sau locotenent major, era un om bun. Subalterna sa 

Larisa Eremenko, căsătorită cu căpitanul Malțev, era de asemenea omenoasă cu 

prizonierii. Doamna Soboleva, o femeie tăcută și tristă – și-au pierdut amândoi fii pe 

front, din care unul, în ultimele zile înainte de sfârșitul războiului – era un personaj 

dostoievskian. Sergentul Kodner, evreu, care avea răspunderea gheretei de intrare în 

lagăr, se purta amical cu prizonierii. Sergentul Rusian, armean, din corpul de pază, era 

de asemenea amical cu prizonierii. Cu trecerea timpului și datorită faptului că lagărul 

devenise „sanatoriu” situația s-a normalizat. Programul se desfășura normal, 

activitățile „cultural-educative” își urmau cursul, în fiecare sâmbătă aveam 

cinematograf în aer liber. Operatorul era Carol Ven, un amestec de român, german și 

ungur, din Brașov, având ca ajutor pe un ungur din Ardeal. Foarte priceput – era 

mecanic de profesie – Carol Ven era un om descurcăreț. ÎI voi aminti după ce am 

revenit în țară. 

Din când în când, istoria lagărului era tulburată de câte o știre. În toamna anului 

1945 remarcăm absența celor mai mulți ofițeri sovietici din lagăr. Când au revenit, 

unul ne-a povestit că tovarășul Stalin și-a petrecut concediul la Soci, celebra stațiune 

balneară de pe litoralul Mării Negre, drept care calea ferată de la Moscova la Soci a 

fost păzită de un mare număr de HKVD-iști. Astfel, au fost mobilizați și cei din lagărul 

nostru. 

În rest, toți nutream speranța că vom fi eliberați din lagăr. La români, acest 

sentiment era mai puternic, deoarece țara noastră părăsise, la 23 august 1944, pe aliata 

sa Germania. Psihologia speranței și a așteptării ar trebui să constituie un capitol 

special al unor științe, în frunte cu psihologia. Se făceau calcule, pronosticuri, erau 

prelucrate tot felul de zvonuri. Că ar fi venit Petru Groza la Moscova și l-ar fi rugat pe 

Stalin să-i elibereze pe prizonierii români. Un prizonier care lucra în afara lagărului ar 

fi văzut un tren cu prizonieri români care se îndreptau spre țară. Cei mai tineri și 

necăsătoriți suportau mai ușor situația; cei mai în vârstă, cu familie și copii, erau cei 

mai apăsați de griji. Cei mai mulți nu aveam nici o știre despre cei de acasă. Existau 

cărți poștale tip „Crucea Roșie” și „Semiluna Roșie”. Le-am completat și eu pentru 
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mulți prizonieri români. Nu știu dacă au fost primite de cei de acasă, răspunsuri nu 

cred să fi ajuns în lagărul nostru. 

Totuși, unii din camarazii noștri au fost eliberați mai înainte. Voi relata două 

cazuri. În lagărul nostru se afla Ion Veverca, doctor în economie, fost asistent al 

profesorului Virgil Madgearu. Fusese ofițer de rezervă, apoi degradat și trimis cu o 

unitate disciplinară. Legionar, Veverca era un economist cunoscut în România. 

Antiliberal convins, publicase o serie de articole pe teme economice. Căsătorit (soția 

Lelia), având doi copii, Ion Veverca era prieten cu Dan Bota – nașul lui la căsătorie – 

cu Anton Golopenția (Veverca era și el bănățean), cu Mircea Vulcănescu (Veverca era 

colaborator la Enciclopedia României). În sfârșit, era o personalitate cunoscută. Așa 

se explică că a fost solicitat să rostească un Apel către soldații români de pe frontul de 

răsărit la radio Moscova, îndemnându-i să depună armele și să treacă de partea Armatei 

Roșii. Mai mult, publicase – așa îmi amintesc – un articol în ziarul prizonierilor români 

din URSS. Cred că intrase în legătură cu Ana Pauker care se afla la Moscova, cu ceilalți 

emigranți politici români. În aceste condiții s-a produs eliberarea lui I. Veverca. Peste 

doi ani ne-am revăzut. Istoria lui Veverca (1912-1970) este cât se poate de instructivă 

din punct de vedere al istoriei politice. 

A mai fost eliberat plutonierul Mocănașu, agronom, bătrân și bolnav. Poate 

aceste argumente să fi fost la baza eliberării lui. O dată ajuns în țară a început să 

viziteze familiile unor prizonieri, cerându-le îmbrăcăminte și alimente pe care el le-ar 

trimite în lagăr. Un escroc. 

 

 

MEMORII V 

Eliberarea din lagăr 

În aceste condiții, când trecerea de la speranță la disperare era starea 

noastră obișnuită, într-o seară – era în ajunul sau prima zi a aniversării Revoluției 

din octombrie – intră agitat în bibliotecă locotenentul Savin care îmi spune că vom fi 

imediat eliberați și vom fi repatriați. Măsura îi privea numai pe români. Știrea s-a răspândit 

rapid în tot lagărul: discuții, comentarii și, bineînțeles, bucurie mare... 
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Pregătirile s-au desfășurat rapid. Comandamentul lagărului a întocmit lista 

celor ce urmau să plece, secția operativă verifica lista pentru a reține pe cei 

suspecți – procedeul l-am cunoscut mai târziu când era vorba de aprobarea unei 

delegații pentru străinătate – iar politrucul nostru trebuia să întocmească pentru 

fiecare prizonier „caracterizarea” („harakteristika”) în care urma să se înscrie 

comportamentul prizonierului în lagăr, realizările în muncă, eventual gradul de 

însușire a educației antifasciste. Or, completarea unor asemenea fișe ar fi durat 

mult și de aceea s-a renunțat la ele. 

În ziua fixată pentru plecare – să fi fost 9 sau 10 noiembrie 1946 – ne-am 

încolonat în fața porții. În prezența comandantului lagărului, căpitanul Zubov, a 

început să se strige lista. Unul câte unul, am ieșit pe poarta lagărului. Eram liberi! 

Numărul nostru era de circa 180-200 de oameni. Basarabenii rămâneau, ei urmând 

să fie repatriați în RSS Moldovenească. Alți prizonieri, care erau în delegație în 

regiuni nu au putut fi anunțați. Au rămas încă un timp oarecare (1-2 ani!). Ne-am 

luat rămas bun de la cei ce rămâneau în lagăr. Despărțirea cu prietenii mei – mai 

ales cu Walter Strauss – a fost foarte tristă. (Las sentimentalismul la o parte). 

Ne-am îmbarcat în gara Armavir. Bucuria era mare. Au apărut și sticle cu 

„samogon”. 

Escorta sovietică nu era prea numeroasă. Ne-a însoțit și cineva din 

personalul medical sovietic. O rețin bine pe locotenentul major farmacist, 

Gubanova, pe care cândva o voi evoca dacă mă voi decide să scriu despre un 

capitol mai delicat. 

Am parcurs regiunea Krasnodar, apoi toată Ucraina, am ajuns în 

Basarabia, dar nu pe la Tiraspol. Pământul era ars de secetă. Cei doi ani – 1945 și 

1946 – care au pârjolit România, în special Moldova, au afectat în mare măsură 

Ucraina și Basarabia. 

În timpul unei opriri la o stație de cale ferată în Basarabia, am coborât pe 

peron. Populația moldoveană ne privea de la distanță. Reușisem să cumpărăm 

ceva alimente și vin. O scenă pe care nu o voi niciodată: un țăran bătrân, cu 

mustață și plete, cu ochi pătrunzători – personaj demn de romanele lui Ion Druță 

– se apropie de mine și după ce se convinge că nu este urmărit mi se adresează cu 

următoarele cuvinte: „Domnule căpitan! când ajungeți la București să mergeți la 
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împăratul Mihai și să-l rugați să ne scape de pacostea bolșevică”. M-a luat drept 

căpitan, deoarece eram mai arătos, purtam și mustață, aveam cizme. L-am asigurat 

că îi voi duce mesajul. Mi-aduc aminte de acest țăran, desigur, descendent din 

răzeșii lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Era prin regiunea Orheiului. Imaginea lui mi-

a revenit cu insistență în zilele când în „republica nistreană” aveau loc tragicele 

evenimente. Am ajuns la Ungheni. După câteva zile de călătorie cu trenul, am 

ajuns la Focșani și internați în lagărul de triere de aici. Sovieticii ne-au predat 

autorităților românești. Din partea comandamentului sovietic fiecare prizonier 

primea o adeverință, cu date sumare și cu specificarea că era eliberat din 

prizonierat, din lagărul Nr.148/5. Comandantul sovietic ne-a ținut și un discurs, 

interpret era un sublocotenent pe care l-am văzut mai târziu, la București, cu 

gradul de colonel. Am fost preluați deci de comandantul militar român – cred că 

era colonel – care ne-a înmânat fiecăruia câte o bancnotă de 100.00 lei. Nu ne 

venea să credem. Apoi ne-am îndreptat spre gară, în așteptarea trenurilor care 

aveau să ne ducă pe fiecare – care încotro. Până la sosirea rapidului de București, 

ne-am oprit la un restaurant de lângă gară. Eram un grup de prieteni, am vrut să 

sărbătorim revenirea noastră în țară. Bani aveam, vin aveam, dar cu mâncarea era 

mai prost. I s-a servit mămăliga cu o tocană. Nota de plată – spre marea noastră 

surprindere – era egală cu suma ce o primisem. Ne-am dat seama că era inflație 

mare. Ne-am urcat în rapid, iar dimineața descindeam la Gara de Nord. Alte 

trenuri aduceau prizonieri din alte lagăre. Așa m-am întâlnit cu un vechi prieten, 

Lazăr Surdu, despre care știam că murise pe front, chiar în iulie 19” .  

Să fi fost deci 12-13 noiembrie 1946, când am ajuns în București. Cei care 

aveau unde să meargă, s-au grăbit să se ducă la casele lor, la familiile lor. Unde să 

mă duc eu? La Cernăuți, – nici într-un caz. Nu știam încotro să plec. De părinți, 

ca și de cei trei frați nu știam nimic. Am acceptat să fiu cazat la barăcile din fața 

Gării de Nord, urmând ca a doua zi să fac investigații în București. A doua zi, i-

am lăsat lui Carol Yen ranița mea, cu un schimb de rufe, o gamelă și puținele 

obiecte de toaletă. Am convenit să ne reîntâlnim la o oră fixă. Când am revenit nu 

l-am mai găsit. A dispărut cu ranița mea. Eram foarte neplăcut surprins de această 

întâmplare de rău augur. 

V.TREBICI



A doua zi m-am hotărât să fac o vizită la Institutul Central de Statistică. 

Aveam prieteni acolo, dar nu eram deloc hotărât să revin la această instituție. 

 

 

Din nou la Institutul Central de Statistică. 

 

 

Am povestit întâmplarea mea cu Anton Golopenția și convorbirea mea cu 

el, care a fost hotărâtoare pentru traiectoria vieții mele. Înainte de a-i povesti 

despre pățaniile mele, m-a informat el despre momentul istoric respectiv. 

Lipsisem din țară 4 ani, 2 luni și 3 săptămâni. S-au schimbat deci multe. Războiul 

se terminase, a avut loc evenimentul de la 23 august 1944, România intrase în 

sfera de influență a URSS, conform înțelegerii de la Ialta. Din martie 1945 fusese 

impus guvernul comunist al lui Petru Groza. Mi-a mai spus că lotul de prizonieri 

cu care mă întorsesem eu făcu parte din lotul de 10.000 prizonieri români, gest de 

„mărinimie sovietică” menit să facă propagandă în România; la 19 noiembrie 

1946 urmau să se desfășoare alegerile libere și democrate, în care blocul 

democratic – de fapt comuniștii – a obținut o victorie „istorică”. Împrejurările sunt 

astăzi – după decembrie 1989 – bine cunoscute. 

Prizonierii din URSS, reeducați și îndoctrinați, reprezentau un potențial 

politic important pentru regimul comunist. Lucrul acesta l-am aflat foarte curând; 

îl știa foarte bine și Anton Golopenția. La întrebarea sa: „Ce ai de gând să faci?”, 

i-am răspuns că nu știu. Adevărul este că eram foarte dezorientat. De altfel, mi-au 

trebuit câteva luni până am reușit să mă reintegrez psihologic în noul mediu. 

Această situație o cunoaște bine oricine a fost claustrat vreme mai îndelungată. 

Răspunsul – mai bine zis, sfatul – l-am reținut bine. Fiind „reeducat” în URSS, cu 

bună cunoaștere a limbii ruse, aș avea perspectivă bună dacă aș accepta să mă 

integrez politic. Inițial la „Apărarea Patriotică”. 

Îmi spunea că „băieții” de la Oficiul de Studii al Institutului Central de 

Statistică s-au răzlețit care încotro. Mi-a dat exemple. Într-adevăr, Oficiul de 

Studii avea un important grup de comuniști și simpatizanți de stânga. Îi voi aminti 

pe câțiva care au îndeplinit funcții importante de-a lungul anilor ce-au urmat. I-

V.TREBICI



am cunoscut bine, cu unii am fost prieten. Îi citez la întâmplare: Mircea Biji, Minai 

Levente, Corneliu Mănescu, Roman Cresin, Roman Moldovan, Nicolae Betea, 

Anton Rațiu, Tudor Stoianovici, Bucur Șchiopu. Îi știam drept comuniști pe 

Mircea Biji și Mihai Levente. Primul fusese arestat în 1943 și condamnat la 25 de 

ani de muncă silnică. Radio Comintern a anunțat „trădarea” lui M. Biji. Eram încă 

în lagăr când s-a transmis această știre. Era deținut la închisoarea Jilava. La 24 

august 1944 doctorul Sabin Manuilă, directorul Institutului Central de Statistică, 

trimite pe inspectorul Gușacov, cu mașina sa, ca să-l aducă pe M. Biji de la 

închisoare. A fost reintegrat imediat la institut. În aceeași zi, 24 august, la 

tipografia institutului apare primul nume al ziarului „România Liberă”. Redactor: 

Ștefan Popescu, funcționar la Institut. Scriitorul octogenar, care este Ștefan 

Popescu a povestit în repetate rânduri aceste întâmplări, inclusiv cum l-a angajat 

fictiv pe Nicolae Ceaușescu, ca portar de noapte la tipografie, dându-i o 

legitimație.  

După 23 august 1944 unii din funcționarii de la Oficiul de Studii au părăsit 

institutul. M. Levente a fost numit secretar general al Poliției Capitalei; au plecat 

și Corneliu Mănescu, Roman Moldovan, Bucur Șchiopu, Roman Cresin. Un alt 

grup a rămas la Institutul Central de Statistică dar membrii lui erau activi la 

Ministerul Justiției unde ministru era Lucrețiu Pătrășcanu. Nicolae Betea, 

Constantin Pavel, Anton Rațiu erau nelipsiți la Lucrețiu Pătrășcanu. Mai târziu au 

fost implicați în procesul lui Pătrășcanu, au primit pedepse mari, au plătit scump 

acest devotament. 

Cei mai „cuminți” au rămas la Institutul Central de Statistică, în jurul lui 

Golopenția și al doctorului Manuilă. 

Dar tot A. Golopenția mi-a spus că ar fi mai bine să revin la institut, 

cunoscându-mi preocupările mele, firea mea. Nu am ezitat: am revenit și de a doua 

zi am început să semnez condica. 

Conducerea institutului și Oficiului de Studii se mutaseră din Splaiul 

Unirii nr. 28 în Str. Brezoianu nr. 31 de unde apoi s-a mutat la INCOOP, astăzi 

Hotelul „Lido”. Clădirea este situată lângă Cișmigiu, astăzi ea adăpostește 

CENTROCOOP-ul. La etajul I era cabinetul doctorului Sabin Manuilă, la etajul 

II era Oficiul de Studii. Am reîntâlnit aici colegi și colege, cei mai mulți 
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„meseriași” buni, formați la școala atât de serioasă a lui Anton Golopenția. Dar să 

luăm lucrurile pe îndelete. 

În seara amintită Anton Golopenția mi-a cerut să-i povestesc despre 

perioada petrecută în război și în prizonierat. Când plecasem de la Institutul 

Central de Statistică – în continuare ICS – funcționasem doar o lună și câteva zile. 

În plus, eram „extrabugetar”. Eu însumi consideram acest episod drept trecător. 

Speram să revin în învățământ pentru care mă pregătisem. Nu aceasta era intenția 

lui A. Golopenția. Pe ceilalți colegi de la Oficiul de Studii el a reușit să-i salveze 

de trimiterea pe front, cu formula „mobilizat pentru lucru”. Autoritatea doctorului 

Manuilă era foarte mare, ICS își dobândise o prestanță recunoscută atât grație 

personalului său cât și lucrărilor executate. Doctorul Manuilă se bucura de 

încrederea totală a mareșalului Antonescu, instituția a fost atașată la Președenția 

Consiliului de Miniștri, iar dr. Manuilă avea titlul de „subsecretar de stat la 

Președenția Consiliului de Miniștri”. Deci Golopenția a încercat să obțină și pentru 

mine „mobilizarea pentru lucru”. Era prea târziu; am plecat pe front la începutul 

lunii iulie 19” . Ceea ce eu însă nu știam era faptul că ICS mă considera ca făcând 

parte din personalul instituției. Mai mult, prin grija lui A. Golopenția, primisem 

pachete cu alimente și îmbrăcăminte pe front. 

Interesul lui A. Golopenția pentru românii de la est de Nistru era mare și 

statornic. În 1940 fusese expertul României la „diktat”-ul de la Viena, despre care 

amintește Mircea Eliade în Fragmente de jurnal. În același an, a înființat, 

împreună cu marele geograf, Ion Conea, Societatea de geopolitică și geoistorie, 

cu „Revista de geopolitică și geoistorie”, unde a și publicat un studiu, astăzi clasic, 

despre situația demografică și etnică a teritoriilor anexate de URSS, Ungaria 

hortystă și de Bulgaria. În 1947 a fost expertul României la Conferința de Pace de 

la Paris. A fost, fără îndoială, cel mai bun specialist în problemele demografice și 

etnice, colaborator eminent al doctorului Manuilă. 

În anii 19” -1942 a efectuat cercetări sociologice și etnografice în 

Transnistria – era teritoriul dintre Nistru și Bug, pus sub autoritatea 

guvernământului civil al lui George Alexianu, fostul meu profesor –, dar în anul 

1943 aria de cercetare s-a extins peste Bug, spre Nipru. Întrucât eu m-am aflat, în 

lunile martie-octombrie 1943, în această regiune ca soldat, în satul Ivanovka, A. 
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Golopenția l-a trimis pe șeful echipei Anton Rațiu, să mă găsească și să-mi dea un 

pachet cu alimente și alte lucruri. 

Mai stărui asupra acestui episod pentru a aminti despre omenia lui A. 

Golopenția – despre care au dat mărturie atâția, dar și pentru a povesti o 

întâmplare. A. Rațiu mi-a dat câteva formulare în alb cu care aș fi putut salva 

cetățeni sovietici de la trimitere la muncă forțată în Germania, cu justificarea că 

aceștia lucrează pentru armata română. Am folosit două formulare. Mai târziu, A. 

Rațiu a amintit despre acest episod, cred că a apărut și într-o publicație: am devenit 

un „ilegalist” care a ajutat populația sovietică, etc. etc. Nu știu dacă mi-a fost de 

folos la dosarul meu de cadre... 

Materialele colectate de A. Golopenția, cu ajutorul echipelor trimise de el 

– din acestea a făcut parte și marele folclorist Ovidiu Bârlea (1917-1990) – aveau 

o valoare excepțională. Când a fost arestat, în ianuarie 1950, toate materialele au 

fost confiscate de securitate. Mai târziu, autoritățile au întreprins investigații 

pentru a găsi arhiva lui A. Golopenția. Nu s-a mai găsit. Singurul supraviețuitor 

al acestor echipe, Anton Rațiu, a început să publice în „Sociologie românească”, 

1991-1992, unele constatări etnografice referitoare la românii de la est de Bug, 

dar din memorie. 

Interesul lui A. Golopenția pentru relatările mele nu era de circumstanță, 

de aceea m-a și rugat să-mi scriu constatările cât mai curând, înainte ca memoria 

să-mi facă festa... 

Mai importantă pentru mine a fost grija lui Anton Golopenția pentru 

crearea unor condiții minime de trai. Nu aveam unde locui, nu aveam ce mânca, 

nu aveam haine civile – umblam în hainele mele din prizonierat – nu aveam nimic, 

nici măcar acte. De toate s-a ocupat A. Golopenția, cu acea omenie și discreție 

care îi erau atât de caracteristice. Am fost cazat într-o clădire a ICS pe Calea 

Șerban Vodă 22-24 (mai târziu, în 1952 aici a fost plasat Institutul de Studii 

Statistice), devenind colocatarul lui Iordan Ionescu. M-a dat în grija lui Alexandru 

Nistor, șeful economatului ICS, am primit câțiva metri de „americă”, din care mi-

am confecționat primele cămăși, a aranjat să iau masa la cantina ICS din str. 

Brezoianu nr. 31, o dată pe zi, nu aveam însă cartelă de mămăligă – era perioada 

foarte grea din cauza secetei. Mă opresc aici cu descrierea necazurilor mele ca să 
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nu ajung să dramatizez. Nu o dată îmi spuneam: „Ce bine era în lagărul de 

prizonieri!” această situație a durat câteva luni: la 1 aprilie 1947 am fost transferat 

la Direcția Generală a Controlului Economic, am fost trimis pe teren, în același an 

recolta de cereale, în special, de porumb, a fost excepțională; situația alimentară 

s-a îmbunătățit. Am aflat că părinții mei s-au refugiat – a treia oară – de la Horecea 

– Cernăuți în Oltenia, după care s-au stabilit la Suceava, fratele Aurelian era în 

Transilvania, în comuna Lunca-Bradului, Valerian era la Brezoi, în Oltenia, iar 

Corneliu era în Banat, notar comunal în comuna Mehadica. Peste câțiva ani 

Valerian și Corneliu au reușit și ei să se stabilească la Suceava. Prin grija 

doctorului Manuilă am reușit să obțin și diplomele de studii de la Ministerul 

Educației Naționale. 

Aș putea spune acum că „Însemnările” mele, până în noiembrie 1946, ar 

putea constitui răspunsul meu la îndemnul lui A. Golopenția de atunci. Totuși, 

dacă istoria noastră din perioada 1946-1992 este cunoscută, în schimb experiența 

mea personală de adaptare și integrare în mediul de atunci – tehnic, se spune 

„reinserția socială” – ar putea prezenta interes psihologic și sociologic. Ea este 

„tranziția” de la lagăr la societatea românească de atunci. De asemenea 

„reinserția” începe – se știe bine – cu microgrupul care este format din prieteni, 

apoi instituția și așa mai departe până la societatea globală. 

La institut, m-am reîntâlnit cu prietenii vechi și mi-am făcut alții. 

Atmosfera era normală, grație lui A. Golopenția și doctorului Manuilă, a celorlalți 

colegi, oameni instruiți și buni profesioniști. Amintesc că după desființarea 

Serviciului Social, în 1939 și a Institutului Social Român numeroși sociologi – A. 

Golopenția, H. H. Stahl – au trecut la Institutul Central de Statistică. Episodul este 

descris și în cartea prof. H. H. Stahl Amintiri din vechea școală sociologică din 

București (Ed. Minerva, 1981). Anticipând voi spune că Institutul Central de 

Statistică a cunoscut în anii 1940-1948, când în fruntea lui s-au aflat dr. Manuilă 

și A. Golopenția, cel mai mare prestigiu, pe care nu l-a mai putut atinge până astăzi 

(1992). 

Relațiile erau colegiale. Politica începuse să pătrundă, dar sub forma 

sindicatului. Veleitarii, ariviștii – apăruseră deja – nu îndrăzneau însă fățiș, 

deoarece dr. Manuilă și A. Golopenția erau cunoscuți ca democrați, fără 
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apartenență politică. Directorul Manuilă îi apărase pe comuniștii din institut – 

cazul lui Mihai Levente este semnificativ din acest punct de vedere – pe vremea 

regimului lui Antonescu. Tot el îl convinsese pe Mareșal să nu-i folosească pe 

evrei la curățatul zăpezii, prepunând ca aceștia să presteze „munca obligatorie” la 

ICS Câteva sute sau mii de evrei, marea majoritate intelectuali, au trecut prin 

instituția statistică, păstrându-i recunoștință doctorului Manuilă. Oricât încercau 

unii ariviști politici să obțină îndepărtarea lui Manuilă de la conducerea ICS, nu 

au reușit din cauza opoziției CC al PCR, unde erau mulți din cei care cunoscuseră 

spiritul democratic și omenia doctorului Manuilă. Când a părăsit instituția, cred în 

iulie 1947, în condiții dramatice, era încă directorul ICS nu m-a surprins faptul 

când în 1957, în sesiunea Institutului Internațional de Statistică – al cărui membru 

era – doctorul Manuilă a prezentat o comunicare, împreună cu doctorul W. 

Fildermann, fostul președinte al federației Comunităților Evreiești din România, 

cu subiectul: Situația evreilor din România. În emigrația trăită de Manuilă în SUS 

(1947-1964) el s-a ocupat de problemele demografice ale României. L-am evocat 

în scris pe acest mare statistician și demograf (1894-1964), dar nu pe măsura 

meritelor sale. Sper să am putere și sănătate ca să pot face acest lucru pentru 

doctorul Manuilă și Anton Golopenția. 

Subdirectorul ICS era doctorul D. C. Georgescu (1904 – 1974), îi spuneam 

„Mitu”, o mare personalitate, afirmată cu prilejul cercetărilor monografice ale 

profesorului d. Gusti. Organizator de excepție, în special în materie de 

recensământ, Mitu Georgescu a publicat lucrări de referință în demografie și 

statistică medicală. 

Un alt subdirector era doctorul Gheorghe Racoviță (1892-1952), cu 

specializare în SUA, unde învățase statistică demografică („vital statistics”). 

Pasionat statistician, venea la ora 6 la instituție, efectua calcule la echipamentul 

mecanografic cu care fusese echipat Institutul Central de Statistică la 

recensământul general al populației din 1930. 

O figură remarcabilă era și Șerban Gheorghiu, doctor în matematici la 

Paris. Un om foarte amabil, corpolent, apreciat de matematicieni. Era prieten cu 

O. Onicescu, Gh. Mihoc, Dan Barbilian (acesta îi reproșa cu ironie cea de-a doua 
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căsătorie). Conducea statistica financiară – era situată în clădirea „Vama Poștei”, 

astăzi Ministerul de Interne. 

Mai era inginerul Adrian Nichita, un ardelean muncitor, cumpănit, 

tacticos, meseriaș desăvârșit. Era socotit „tatăl recensămintelor”: și-a început 

cariera la ICS, cu prilejul recensământului din 1930, a participat la recensământul 

din 19” , apoi la inventarierea din 1947, la recensămintele – al populației și al 

întreprinderilor industriale – din 1948, la recensămintele populației din 1956 și la 

cel din 1966. Era de o amabilitate și politețe proverbială. 

Vin la rând directorii și șefii de secție. Dumitru Bosch era șeful stației de 

mașini statistice – mândria instituției – fiind moștenit de statistica „socialistă”, 

până la pensionarea sa. I. Chibulcuteanu, un eminent demograf – participase cu 

Golopenția la ancheta echipelor studențești din 1938 –, a publicat studii 

remarcabile. Intenționez să scriu istoria Institutului Central de Statistică și să-i 

evoc pe acești admirabili statisticieni. O voi face nu din memorie, cum sunt 

„Însemnările” de față, ci documentat riguros. 

Instituția avea și o bibliotecă bine organizată având ca șefă pe doamna 

Elisabeta Jebeleanu (n. 1908), mai târziu recăsătorită cu Constantin Piscanu. 

Suntem și astăzi buni prieteni. Era apreciată de toți, începând cu doctorul Sabin 

Manuilă. Fondul de cărți cuprindea unicate din secolul al XIX-lea, care, în mare 

parte, s-au risipit. Cred acest lucru s-a întâmplat prin anii 1968-1970, când un 

număr de cărți rare a fost transferat la CC al PCR pentru a-i sluji lui N. Ceaușescu 

pentru întocmirea tezei sale de doctorat. 

Instituția continua deci să fie „enclavă”, încă nepolitizată. Această situație 

– am mai spus – a durat până în 1948 (mai exact, 15 septembrie) când Anton 

Golopenția a părăsit conducerea instituției, în împrejurări care vor fi arătate mai 

târziu. 

Cei de stânga au părăsit instituția și au făcut cariere care sunt bine 

cunoscute. Unii mai sunt în viață. Alții – N. Betea, A. Rațiu, C. G. Pavel – deși 

„comuniști” făceau parte – cum am mai spus – din grupul Pătrășcanu. Mă 

întâlneam cu ei, eram prieteni, nu o dată N. Betea – sfetnicul cel mai apropiat al 

lui Pătrășcanu – m-a dus la cabinetul acestuia, ministru de justiție pe atunci. M-a 

dus și la lecția de deschidere la Facultatea de Drept și la lecția de deschidere a lui 
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Belu Zilber (trebuie să verific). Viața era – cum spuneam – normală. De Sfântul 

Nicolae (6 decembrie 1946) am fost invitat la onomastica lui, undeva în Cotroceni, 

la doamna Aurora Corciovescu. Erau – printre alții – Anton Golopenția, C. G. 

Pavel, Anton Rațiu, Dan Duțescu, Terovosian (sau ceva asemănător) care era șeful 

de cabinet al lui Pătrășcanu, Micșa, procuror de cabinet la Pătrășcanu. Atmosfera 

era prietenească, toată atenția era acordată lui Anton Golopenția. Între noi îl 

numeam „Anton”, dar nimeni nu și-ar fi permis un gest de impolitețe sau de 

intimitate, nici la această petrecere și nici în vreo altă împrejurare. Cum de a ajuns 

Dan Duțescu în această societate? Viitorul profesor, strălucitul analist de mai 

târziu – s-a stins din viață în 1992 – a fost și el câtăva vreme funcționar la Institutul 

Central de Statistică. Doctorul Manuilă îl folosea ca interpret, drept care a avut, 

mai târziu, necazuri. S-a căsătorit cu Viola Scraba, fosta mea colegă, mai tânără, 

de la Universitatea din Cernăuți. Începusem să intru în „normal”, să mă readaptez, 

nu mai eram așa de sălbatic. 

Dintre colegii de la oficiul de Studii îi reamintesc pe Laurențiu Bran, șeful 

secției de desen, un meseriaș desăvârșit. Era absolvent al Academiei Naționale de 

Educație Fizică (ANEF), bun sportiv. Nicolae Economu, geograf, un adevărat 

colaborator al lui A. Golopenția, dar și pasionat pescar. M-a inițiat în toate speciile 

de pește; marea lui specialitate erau lostrițele și păstrăvii. Când, în 1989, am 

aniversat cercetarea din plasa Dâmbovnicului, la o sesiune științifică de la Pitești, 

l-a evocat emoționant pe Golopenția. Prietenul meu octogenar nu părăsește casa; 

din când în când, ne mai telefonăm. 

Pe George Retegan (n. 1916) îl vom aminti mai târziu. A devenit un 

eveniment demograf. Despre Coriolan Gheție, un autentic intelectual, remarcabil 

eseist, prieten bun până la moartea sa, în anul 1990, îl revăd cu drag. Pe Iuliu 

Mălinaș – ardelean și acesta, ca și Retegan, Gheție, Betea, Rațiu – l-am cunoscut 

bine: i-am și botezat un copil. 

Un personaj pitoresc era Ghidionescu, fiul profesorului Vladimir 

Ghidionescu de la Cluj. Cu studii în Elveția – unde își susținuse doctoratul – 

Ghidionescu era un fin muzician și un bun pianist. Doctorul Manuilă îl primise la 

institut din prietenie cu profesorul Ghidionescu. În timpul programului compunea 

muzică, era boem, cu slăbiciunile inerente acestei categorii. Mai târziu, a devenit 
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membru al Uniunii Compozitorilor, contracta datorii mari, a primit cu împrumut 

un pian de la Uniune, avea concedii de creație la Sinaia. Pianul l-a vândut, datoriile 

nu le-a mai achitat. Unele din lucrările sale muzicale s-au interpretat. Era divorțat, 

din căsătorie avuse pe Irinel (?) Liciu, viitoarea balerină. Nu știu când a murit. 

Pentru a întregi tabloul Institutului Central trebuie să mai spun că 

doamnele pe care le-am cunoscut erau de mare distincție. Domnișoara Maria 

Vestemean, căsătorită mai târziu cu Hurmuz, de o eleganță sobră, doamna 

Filofteia Baltazar, mama lui Bogdan Baltazar (fost purtător de cuvânt al CPUN), 

doamna Ivănescu, doamna Dimitriu și încă altele imprimau o atmosferă distinsă. 

Personalul administrativ – directorul Râmniceanu, Horvat, casierul Lăzărescu și 

alții – completau această atmosferă. Doamnele, aproape toate bune cunoscătoare 

ale limbii franceze, bărbații – civilizați și instruiți – contribuiau cu toții la această 

viață normală, civilizată care caracteriza Institutul Central de Statistică. Ne 

spuneam „domnule”, „doamnă” și „domnișoară”. Încă nu pătrunsese „tovarăș” și 

„tovarășe”; ele erau folosite numai de membrii de partid și de sindicat. 

Mă opresc un moment pentru a preveni o neînțelegere. Dacă lagărul de 

prizonieri, descris de mine, ar părea un „pension” – observație pe care mi-a făcut-

o un tânăr prieten –, atunci și Institutul Central de Statistică, din anii 1946 și 1947, 

ar părea că era o adunare de oameni de lume, stilați, curtenitori, amabili. Chiar 

dacă memoria – selectivă prin excelență – ar putea să-mi estompeze unele scene 

sau fapte, nu-i mai puțin adevărat că instituția noastră era încă „normală” în acea 

perioadă, caracter pe care l-au avut, în perioada interbelică, majoritatea 

instituțiilor centrale din România. 

Acest statut nu avea însă să dureze mult. El s-a încheiat – am mai spus – 

în anul 1948. să nu uităm că în acești ani au avut loc alegerile din noiembrie 1946, 

izgonirea din guvern a reprezentaților partidelor „burgheze”, apoi procesele 

înscenate Partidului Național Ţărănesc și Partidului Național Liberal, 

condamnarea lui Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Dinu Brătianu –, apoi reforma 

monetară din 1947, culminând cu izgonirea regelui Mihai I, la 30 decembrie 1947, 

la 11 iunie 1948, naționalizarea principalelor mijloace de producție. Comunismul 

înainta victorios. Este deci explicabil ca acest mic „bastion” al „normalității să nu 

fi putut rezista multă vreme”. 
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Sunt nevoit să modific tehnica naratorului. De acum va fi vorba de mine 

în raport cu diferitele situații, instituții, evoluții, personaje. Voi reveni deci la 

criteriul cronologic. Elementele furnizate în felul acesta ar putea fi folosite pentru 

studiile de istorie politică, socială, instituțională pe care le vor întreprinde 

specialiștii. 

 

 

La Direcția Generală a Controlului Economic. 

 

 

Readaptarea psihologică și socială trebuia continuată cu cea profesională. 

Tânărul de 30 de ani – mă apropiam de 31 ani – pierduse exact șapte ani, din 

noiembrie 1939 până în noiembrie 1946, adică perioada de la 23 ani la 30 ani. Să 

socotească oricine ce înseamnă acest hiat, când un tânăr are planuri și idealuri, 

care devin proiecte... amânate. De doctorat nu mai putea fi vorba; reluarea 

ocupației de profesor – nici atâta. Soarta îmi era dictată de împrejurări. Urma să 

lucrez la Institutul Central de Statistică, așteptând ca să-mi reiau – când 

împrejurările îmi vor permite – cariera întreruptă. Când, cum? În aceste zile și luni 

nici nu îndrăzneam să mă gândesc. 

După ce am petrecut Crăciunul cu părinții la Suceava, decembrie 1946, m-

am reîntors la București, la institut. Ar merita să descriu Suceava din acea 

perioadă, oraș pe care nu-l mai revăzusem de la 10 ani. 

Tabloul era tipic pentru România acelor timpuri. Pretutindeni ostași 

sovietici, strada principală plină de noii susținători ai puterii comuniste – în special 

sâmbătă – cunoscuții pe care îi aveam, majoritatea retrași în casele lor, nutrind 

speranța că această situație nu va dura mult. A. Golopenția, în marea lui bunătate, 

m-a trimis, în preajma Sf. Paști din 1947, într-o delegație la Șimleul Silvaniei ca 

să aduc un vagon de fasole, pentru economatul instituției. Sfatul său: „Să vezi și 

tu cum arată țara după atâția ani de absență”. Se gândea nu numai la o chestie 

sociologică; voia ca să fac o „excursie” ca să mă scoată din mediul bucureștean și 

să grăbească readaptarea mea. A fost util și interesant, din toate punctele de 

vedere. Șimleul Silvaniei oferea aceleași caracteristici ca și Suceava. M-am 
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repezit până la Bădăcin, la sora lui Iuliu Maniu, la rugămintea unui coleg ardelean 

de la Institutul Central de Statistică, de unde m-am întors cu trei sticle de palincă. 

M-am întors cu vagonul de fasole chiar în preajma Paștelui, ceea ce a fost o 

binecuvântare pentru salariați. Pierdusem pe drum câteva sute de kilograme de 

fasole pentru care ar fi trebuit să răspund. M-a salvat însă A. Golopenția. 

Am rămas la institut în perioada noiembrie 1946 până la 1 aprilie 1947. 

am fost repartizat la bibliotecă cu sfatul dat de Golopenția – ca să citesc ce-mi 

place, dar să mă ocup și de recensămintele industriale din alte țări. Aceasta făcea 

parte din strategia pedagogică a lui Manuilă și Golopenția, anume de a se ocupa 

de tinerii de „perspectivă”, creându-li-se condiții speciale. Cel ce a beneficiat cel 

mai mult de un asemenea regim a fost George Retagan. 

La 1 aprilie 1947 am fost detașat, împreună cu alți colegi de la ICS, la 

Direcția Generală a Controlului Economic. A fost o înțelegere între A. Golopenția 

și Mihai Levente, fostul nostru coleg de la Oficiul de Studii al ICS .Detașarea a 

durat un an. Experiența a fost pentru mine foarte interesantă. 

Direcția Generală a Controlului Economic era o instituție specială – un fel 

de „Securitate” avant la lettre – cu atribuție și puteri mari. Funcționând în baza 

legii nr. 359 din 1945 pentru combaterea speculei și a sabotajului, ea era 

subordonată Ministerului Industriei și Comerțului, al cărui titular era Gheorghe-

Gheorghiu-Dej. Șef a fost numit Mihai Levente, apreciat de Gheorghiu-Dej ca 

ilegalist. Fusese secretar general al Poliției Capitalei, calitate în care a demonstrat 

că este mână forte. Va mai fi vorba de Levente în aceste pagini, deci trebuie să 

spun câteva cuvinte despre el.  

Orfan de război, originar din Dobrogea, a fost admis la liceul militar 

„General Macarovici” din Iași, pe care, l-a absolvit. A intrat, în școala de ofițeri 

activi pe care însă a părăsit-o. 

Devenise – după propria sa mărturisire – comunist. S-a înscris la 

Facultatea de Drept din București. În ce condiții a fost angajat la ICS, la Oficiul 

de Studii? Aici era cunoscut ca activist comunist. Acest lucru îl știa nu numai 

Manuilă și Golopenția, ci și .... Siguranța Statului. Când au venit într-o bună zi 

agenții de la siguranță ca să-l aresteze pe Levente, l-a salvat Manuilă – 
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avertizându-l – și bibliotecara, doamna Jebeleanu, care l-a ajutat să sară pe 

fereastra bibliotecii. 

După aceea, până la 23 august 1944 a stat ascuns în diferite „locuințe 

conspirative” ale partidului. După 1944 începe cariera sa politică, întrucâtva tipică 

pentru foștii ilegaliști. În 1945-1946, secretar general al Poliției Capitalei, apoi 

secretar general la Ministerul Industriei și Comerțului. Apoi alte „sarcini”! În 

ianuarie 1950 (cred) este arestat și reținut 2-3 ani, ca suspect și dușman al țării (nu 

era agreat de grupul Pauker-Luca-Kișinevschi). Este eliberat la dispoziția expresă 

a lui Gheorghiu-Dej. Reintegrat, trece prin diferite funcții: în anii 1956-1962, 

director general al Direcției Centrale de Statistică, 1962-1968, ministru al 

comerțului interior. Intră în dizgrația lui Ceaușescu, este trimis ambasador în 

Liban. Cere să fie rechemat în speranța că va avea de jucat un rol important. Se 

pensionează, începe să scrie studii și proiecte, suspectat de Ceaușescu, moare în 

vara anului 1986 (de verificat!). Prietenii săi afirmă că moartea i-a survenit ca 

urmare a radiațiilor. 

M. Levente este numit deci director general al instituției amintite. Avea 

mari puteri ca și aparatul în subordine. Aparatul central avea un director general 

adjunct (dr. Emmerich Dan, din Timișoara), un inspector general, câțiva inspectori 

generali adjuncți – printre care Anton Rațiu –, inspectori și controlori. În județe, 

serviciile controlului economic erau conduse de inspectori. Din componența 

Direcției Generale a Controlului Economic făceau parte și judecători, având și 

aceștia un statut special. (Mie îmi aminteau de „Tribunalele volante” din URSS) 

Pentru ca cei din Controlul Economic să nu fie tentați de corupție, mită, 

abuzuri, salarizarea era foarte bună: la salariu se adaugă o indemnizație de 7-8 ori 

mai mare decât salariul. O serie de avantaje materiale erau menite să asigure 

incoruptibilitatea aparatului de control. Cei prinși în flagrant delict de luare de 

mită sau abuz erau pedepsiți foarte aspru, pe baza unei derogări de la Codul Penal. 

Era vorba de lupta împotriva speculei și a sabotajului economic. Înarmat cu o 

legitimație specială, orice controlor sau inspector putea aresta pe comerciantul sau 

industriașul care încerca să încalce prevederile legii nr. 359. 

Potrivit înțelegerii dintre Levente și Golopenția, am fost detașat pentru un 

an de zile ca să lucrez în domeniul statisticii și studiilor economice. Exista direcția 
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de evidență (director: Beck, director adjunct, Orășanu sg. T. A. Stoianovici), iar 

în cadrul ei „Serviciul de studii”, condus de Dora Teodorescu, academician, dar 

care divorțase în condiții oarecum bizare. (Ea era evreică!). Aici i-am cunoscut pe 

Henri Wald, viitorul profesor de logică și eseist, pe V. C. Topor, viitorul profesor 

de la ASE, pe chimistul Max Solomon, pe matematicianul Țeicu și mulți alții. M. 

Levente ținea mult la acest serviciu de studii pe care îl dorea să fie la nivelul 

Oficiului de Studii de la Institutul Central de Statistică. Mi s-a încredințat și mie 

un studiu despre, meserii și mica industrie în România. Nu mă pricepeam deloc la 

statistică și economie. Întrucât Direcția Generală a Controlului Economic se afla 

pe str. Dr. Marcovici – mai târziu aici era Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare – trăgeam o fugă la Institutul Central de Statistică și îl rugam pe A. 

Golopenția să mă ajute. Folosesc prilejul ca să spun că A. Golopenția a fost cel 

mai bun cunoscător al realităților sociale și economice din România. Cunoștea 

satele și orașele din România, agricultura, industria, transporturile. În cadrul 

consultațiilor ce mi le da – mă ocupam în special de industria textilă și a pielăriei 

– îmi furniza nu numai informații economice, ci și referiri istorice. 

Instituția în care am lucrat timp de un an era prin excelență politică. Mulți 

din cei cu care lucram erau ilegaliști sau antifasciști (majoritatea evrei). Levente 

angajase însă și foști militari pe care îi cunoscuse la liceul militar și la școala de 

ofițeri, oameni pe a căror cinste putea conta, printre care pe colonelul Eremie 

Vasiliu, fostul său instructor de la școala de ofițeri, intransigent, om al datoriei. 

Despre el se povestea că atunci când M. Levente îl rugase – era în timpul 

războiului și Emil Vasiliu era la Marele Stat Major – să intervină ca să primească 

„mobilizare pentru lucru”, aceasta i-ar fi spus: „Mihai Levente! Du-te la oștire 

pentru țară mori, Și-ți va fi mormântul încununat de flori”. Aceasta nu l-a 

împiedicat ca să-l aducă pe colonelul E. Vasiliu la Direcția Generală a Controlului 

Economic. Amintesc aceste întâmplări, deoarece mai târziu, când Levente a fost 

arestat, una din acuzații era aceea că s-a înconjurat de foști ofițeri reacționari, foști 

– alte categorii de „dușmani”). 

Se cerea ca cei ce nu erau membri de partid să completeze un formular, 

numit „Adeziune” și să ceară primirea în partid. Mulți au și făcut. Alții au rămas 

în expectativă. 
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Două episoade merită să fie povestite. În vara anului 1947 am fost trimis 

pe teren și cei ce lucrau la Serviciul de Studii, care, în general, nu eram folosiți la 

munca de teren. Așa am ajuns ca să fiu trimis, împreună cu prietenul Iuliu Mălinaș, 

în județul Sălaj, pentru controlul colectărilor de cereale și combaterea sabotajului 

economic. Nu știu câți infractori am reușit să descoperim; mai important a fost că 

am vizitat numeroase și sate din județ. I-am cunoscut pe țăranii din această parte 

a țării, păstrându-le o frumoasă amintire. I-am împărtășit recent aceste amintiri, 

prietenului dr. Vasile Vetișanu, directorul Institutului de Folclor și Etnologie, 

deputat de Satu Mare, din partea Partidului Național-Ţărănesc, Creștin și 

Democrat.  

În această perioadă a avut loc stabilizarea monetară (iulie-august 1947) și 

tot în această perioadă a reușit să plece doctorul Sabin Manuilă, cu ajutorul 

americanilor. În locul său, a fost numit director general cu delegație Anton 

Golopenția, funcție pe care a deținut-o până în septembrie 1948.  

O altă întâmplare este legată de abdicarea forțată a Regelui Mihai I, la 30 

decembrie 1947. Operația de inventariere a bunurilor aparținând Coroanei a fost 

încredințată direcției Generale a Controlului Economic. Șef suprem: M. Levente, 

care la rându-i trebuia să raporteze zilnic lui Gheorghiu-Dej. Cei mai de încredere 

inspectori au fost trimiși la Sinaia, la Peleș și Pelișor; alții la Periș, Scroviște, 

Cotroceni. Am fost inclus și eu într-o echipă, condusă de inspectorul Zuckmann – 

și el ilegalist – și trimis pentru inventarierea moșiilor prințului Nicolae din fostele 

județe Baia și Neamț. Am stat câteva zile la Mălini, Găinești, am inventariat 

fabrica de cherestea, depozite etc. N-aș fi dat aceste detalii dacă nu m-ar fi sesizat 

cineva că recent (1992) a apărut, sub semnătura aceluiași Anton Rațiu, o știre 

despre inventarierea bunurilor coroanei, cu detalii privind bijuteriile, tablourile 

care au fost apoi ridicate. Nu de mult, istoricul de artă Radu Bogdan a publicat 

mai multe articole unde descrie pe larg operația, lucrările ridicate etc. S-a scris și 

despre destinația ulterioară a obiectelor respective gospodăria de partid, 

nomenclaturiștii. Cum pe lista publicată de A. Rațiu figuram și eu, această știre a 

creat confuzie. Un student m-a întrebat jenat dacă este adevărat ceea ce a scris A. 

Rațiu. Nu cunoșteam articolul cu pricina. I-am spus că am participat la operație, 

dar cu specificarea de mai sus. 
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A. Rațiu, fostul meu coleg de la Institutul Central de Statistică, devenit 

comunist ilegalist nu știu când, dar care după 23 august 1944 a devenit inspector 

general al Siguranței Statului, apoi a intrat în grupul Pătrășcanu, a fost condamnat 

la câțiva ani de închisoare și la deportare administrativă (a fost reabilitat, și a 

devenit pensionar al foștilor deținuți antifasciști), ar fi trebuit să precizeze aceste 

lucruri. Redevenit membru al PCR, după reabilitare, el se considera unul dintre 

comuniștii „cinstiți”, până în 1989. 

 

 

La Institutul Central de Statistică: 1 aprilie 1948 – 15 septembrie 1948 

 

 

Începându-mi detașarea la Direcția Generală a Controlului Economic, am 

revenit la 1 aprilie 1948 la Institutul Central de Statistică. S-au schimbat însă unele 

lucruri. În vara anului 1947 se înființase Comisia guvernamentală pentru 

redresarea economiei și stabilizarea monetară. Președinte: Gheorghe Gheorghiu-

Dej, iar secretar general, Miron Constantinescu (1917-1974). Institutul Central de 

Statistică, până atunci subordonat președintelui Consiliului de Miniștri, a trecut 

sub îndrumarea comisiei amintite. Astfel, A. Golopenția avea să fie „îndrumat”, 

până la 15 septembrie 1948 de Miron Constantinescu. Înainte de a descrie mai 

amănunțit această perioadă, să spun câteva despre relațiile dintre Miron 

Constantinescu și Anton Golopenția. 

Pe vremea studenției sale, M. Constantinescu l-a cunoscut pe A. 

Golopenția, asistent al profesorului D. Gusti. Apoi, M[iron] C[onstantinescu] a 

participat la campania echipelor studențești și la ancheta monografică a 

Dâmbovnicului, condusă de Anton Golopenția și Mihai Pop. Atât cât cunosc eu, 

dar și din relatările lui George Retegan, Nicolae Dunăre, Nicolae Economu și ale 

altora, Miron Constantinescu avea un sentiment de profund respect pentru A. 

Golopenția. Aceasta, cu atât mai mult, cu cât A[nton] G[olopenția] nu făcuse nici 

un fel de politică, era absolut obiectiv în cercetările sale sociologice. Alta era 

situația unui Traian Herseni, care, în perioada guvernării legionare (septembrie 

1940 – 21 ianuarie 19” ) fusese secretar general al Ministerului Învățământului și 
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Cultelor, titular fiind profesorul Traian Brăileanu. Îl prețuia mult și, cu tot 

caracterul brutal al comportamentului lui M[iron] C[onstantinescu], acesta se 

purta cuviincios cu A[nton] G[olopenția]. 

Partidul Comunist Român avea nevoie de informații statistice detaliate, în 

special economice. Așa s-a ajuns la Conferința ministerială pentru reorganizarea 

statisticii românești, din 18 octombrie 1947. Materialele au fost pregătite de către 

A. Golopenția și colaboratorii săi, dar rolul cel mai important l-a avut A[nton] 

G[olopenția]. Să amintesc că teza de doctorat a lui A[nton] G[olopenția], susținută 

la Universitatea din Leipzig, la profesorul Freyer avea ca subiect Informația 

pentru conducerea de stat și sociologia tradițională (1936). A[nton] G[olopenția] 

este artizanul unei statistici moderne, puternic centralizată, care să slujească statul. 

Proiectele, cuvântările, măsurile preconizate s-au publicat într-o broșură, astăzi o 

raritate. Lectura ei este însă instructivă și permite cunoașterea concepției lui 

A[nton] G[olopenția] Printre măsuri: inventarierea întreprinderilor industriale și 

comerciale (s-a efectuat la 15 octombrie 1947); recensământul populației și al 

agriculturii (s-a efectuat la 25 ianuarie 1948), recensământul întreprinderilor (s-a 

efectuat la 15 noiembrie 1948), recensământul forței de muncă (nu s-a executat 

din cauza opoziției consilierului sovietic), ancheta bugetelor de familie (a început 

în semestrul al doilea, al anului 1948 și se continuă astăzi). După naționalizarea 

întreprinderilor, la 11 iunie 1948, se punea problema pregătirii unui sistem statistic 

curent, al dărilor de seamă statistice. S-a înființat și Comisia de stat a planificării 

(iulie 1948), al cărei președinte a fost numit Miron Constantinescu. Despre mine, 

voi spune puține cuvinte. La 24 aprilie 1948 m-am căsătorit cu Macrina-

Margareta, originară din com[una] Ceadârlunga, județul Tighina. Tatăl ei, Teodor 

Gabrovschi, originar din Gabrovo (Bulgaria), a murit tânăr, în Crimeea, în anul 

1917, lăsând doi copii orfani. Macrina-Margareta a venit cu familia sa în 

București, fiind angajată la Institutul Central de Statistică, în care a lucrat – cu 

unele intermitențe – până la pensionare. Devenise o statisticiană pricepută și 

apreciată, se specializase în statistica demografică. 

În timpul puțin cât a mai rămas A. Glopenția, director general cu delegație 

al Institutului Central de Statistică, s-au mai făcut multe lucruri: publicații 
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statistice, anchete și cercetări statistice; A. Golopenția era nu numai sociolog, 

demograf și statistician, el era și un foarte bun organizator. 

Printre preocupările sale era și pregătirea profesională a personalului 

statistic. Încă pe vremea doctorului Manuilă se organizase un aparat central și altul 

teritorial. Din aceasta făceau parte: un director al Serviciului exterior, condus 

câtăva vreme de Henri H. Stahl, apoi, vreme îndelungată, de Ion Negru, bănățean 

și el, bun organizator. Avea să dea dovadă de calități umane deosebite, în 

împrejurări care vor fi amintite mai târziu. Urmau unul – sau mai mulți – inspectori 

generali; fiecare județ avea un controlor-șef; plășile aveau cenzori statistici. Pentru 

comunele mai mari erau prevăzuți oficianți statistici.  

Cum se făcea pregătirea profesională a acestui imens personal? 

Învățământul statistic era reprezentat de Școala de Statistică, înființată în 1930 sau 

1931, condusă de profesorul Octav Onicescu, având ca secretar pe Paul Sterian 

(1904-1984), sociolog, economist, statistician, cu studii la Paris, o specializare în 

SUA, cu doctoratul la Universitatea din București susținut în fața unei Comisii 

compuse din mari profesori ai Facultății de Filozofie. (Manuscrisul tezei de 

doctorat se află în posesia mea; voi încerca editarea acestei teze, cu care prilej voi 

încerca și o biografie a acestei personalități excepționale, prieten cu Mircea 

Vulcănescu, Mircea Eliade, N. Georgescu-Roegen). 

Această școală a devenit Institutul de balistică, calcul și actuariat, condus 

de același Onicescu, secondat de fostul său student, Gheorghe Mihoc, și un corp 

profesoral eminent. Acest institut era atașat Facultății de Științe a Universității din 

București. Nivelul său era mai curând postuniversitar. Desigur, institutul lui 

Onicescu – și-a încetat existența în 1947 – nu putea asigura pregătirea sutelor de 

specialiști ai Institutului Central de Statistică. De aceea pregătirea personalului se 

asigura în cadrul intern. Exista școala de cenzori statistici, plasată într-o clădire 

monumentală din Sebeș-Alba, fost spital militar în timpul războiului. Tot aici, se 

păstra și arhiva ICS (recensământul din 1930). 

În luna aprilie sau mai 1948, A. Golopenția m-a însărcinat să țin un curs 

de statistică la această școală. Hotărârea lui a fost motivată, probabil, că fusesem 

profesor de liceu, dar mai ales, cunoșteam limba rusă. La ICS, existau câteva cărți 

de statistică sovietice, aduse de la Odesa, Tiraspol, poate și Chișinău din timpul 
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războiului. M-a sfătuit să le citesc pe acestea și să pregătesc cursul. Ca să fiu cât 

mai pregătit, învățam Manualul de economie politică al lui Barbu Zaharescu; în 

lagărul de prizonieri nu am avut ocazie să învăț economia politică marxistă. Am 

învățat această introducere elementară care mi-a prins bine. Mai târziu, în 

activitatea didactică am avut nevoie să cunosc noțiunile și categoriile economiei 

politice marxiste.  

M-am achitat bine de această misiune. A fost primul meu curs de statistică. 

A. Golopenția m-a sfătuit să traduc din limba rusă cursul de statistică industrială 

a lui Romanov. S-a îngrijit ca acest curs să fie multiplicat în atelierele institutului. 

A apărut în condiții grafice excepționale. Astăzi, acest manual este o raritate. 

A. Golopenția mi-a indicat să continui documentația la bibliotecă în 

domeniul recensămintelor industriale. Am studiat majoritatea recensămintelor din 

Europa, pregătind materiale pentru formularele și instrucțiunile recensământului 

întreprinderilor din noiembrie 1948. Tot el m-a îndrumat să studiez dările de 

seamă statistice sovietice pentru elaborarea sistemului nostru care a intrat în 

vigoare la 1 ianuarie 1949, odată cu primul plan de dezvoltare a economiei 

naționale. Am fost desemnat să țin cursuri elementare de statistică la nou înființata 

Comisie de Stat a Planificării, apoi la școala de directori de întreprinderi ale 

Ministerului Industriei și Comerțului. Director: Lărgeanu, doctor în economie la 

Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale, printre profesori: Petru 

Buriloiu, mai târziu profesor la Academia de Studii Economice (ASE). Aici erau 

pregătiți din rândul muncitorilor viitorii directori ai întreprinderilor de curând 

naționalizate. O experiență didactică foarte interesantă. 

În vara anului 1948, un colectiv mixt, compus din specialiști de la Institutul 

Central de Statistică – Mircea Biji, ing. Liliana Georgescu (Rădulescu) și 

subsemnatul – de la Comisia de Stat a Planificării (în continuare sigla CSP), de la 

Ministerul Finanțelor. Colectivul era condus de Petru Năvodaru, ajutat de Ștefan 

Arsene. 

Sub raport instituțional, prin legea de organizare a CSP (iulie 1948), 

Institutul Central de Statistică era subordonat noii Comisiuni. Președintele CSP, 

Miron Constantinescu, vicepreședinți Rudolf Efraim, Simion Zeiger (mai târziu, 

Șaigăr), mi se pare inginerul Costache [numele indescifrabil]. Legătura DCS-ului 
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și, respectiv, a directorului general, se realiza prin Petru Năvodaru. La cabinetul 

acestuia lucrau doi statisticieni profesioniști: Roman Cresin și Grigore Livada, cu 

studii de specialitate la Roma, la profesorul Corrado Gini (1884-1965), același la 

care și-a susținut doctoratul Gheorghe Mihoc. 

Faptul că cei din conducerea ICS, în frunte cu Anton Golopenția, nu erau 

membri de partid nu putea fi tolerat. Organizația de bază a PCR reclama pe cei 

din conducere ca fiind reacționari. Ariviștii se agitau, supralicitau. Unii, ca să 

parvină, alții ca să-și ascundă trecutul; alții încă erau de bună credință (cred). 

Fiindcă alături de un doctor Samovici, doctor Mavrea sau Matilda Dumitrescu, în 

această afacere s-a implicat și Lucia Apolzan. Astăzi, octogenară, Lucia Apolzan 

(n.1911) cu temeinice studii la Universitatea din Cluj, doctor în geografie, 

participantă la anchetele monografice conduse de prof. D. Gusti și Anton 

Golopenția, astăzi recunoscută ca eminentă etnografă, Lucia Apolzan a fost un 

timp oarecare secretar al organizației PCR din TCS Ulterior a plătit din greu 

aceasta bună credință a fost trimisă la munca de jos, ca muncitor, a suferit un grav 

accident. În ultimii ani a publicat cărți valoroase – una a primit Premiul Academiei 

Romane – a prezentat comunicări. A editat bibliografia Institutului Social Român 

– o lucrare absolut remarcabilă – a publicat memorialistice, în care locul principal 

îl dețin Anton Golopenția și prof. D. Gusti. În curând, se așteaptă un volum de 

memorialistică care va fi interesant nu numai prin evocarea unor personalități ci 

și prin prezentarea evoluției autoarei în condițiile unei istorii atât de zbuciumate 

ca aceea pe care a cunoscut-o România în ultimele decenii. 

Deznodământul s-a apropiat. Dacă informațiile mele sunt exacte lucrurile 

s-au petrecut astfel: Miron Constantinescu l-a convocat pe Anton Golopenția și i-

a cerut să se despartă de colaboratorii săi din conducerea Institutului Central de 

Statistică. Aceasta viza pe dr. D. C. Georgescu, pe Șerban Gheorghiu, pe Ion 

Negru, I. Chibulcuteanu și pe alții. A. Gopolenția a refuzat, motivând că toți 

aceștia sunt profesioniști de valoare, oameni onești și deci nu poate renunța la 

colaborarea lor. Nefiind acceptată această motivare, Anton Golopenția și-a dat 

demisia. Astăzi, informații exacte ar putea da numai profesorul dr. George 

Retegan (n. 1916). Ceilalți actori nu mai sunt în viață; ultimul, profesorul Mircea 

Biji (1913-1992), ne-a părăsit nu de mult. 
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Să nu uit: A. Golopenția m-a promovat în ierarhia ICS Din referent, m-a 

trecut la gradul de redactor-șef statistic, apoi subșef de secție (trebuie să consult 

cartea de muncă). Tot în ultimele luni ale directoratului lui A. Golopenția au 

apărut serviciul de cadre: curând am ajuns să fac cunoștință cu acest aparat atât de 

important în statul de democrație populară, auxiliar prețios și de nădejde al 

„Securității” în demascarea dușmanului de clasă... Au început sa apară și 

consilierii sovietici. 

Plecarea lui A. Golopenția din fruntea instituției marca încheierea unei 

perioade din istoria ei. Mulți l-au regretat; au fost însă și unii care s-au bucurat. 

Mă refer la ariviști, deveniți membri de partid, care aveau apoi să-și clădească 

carierele lor cu mijloace binecunoscute astăzi. Unii din ei eu fost scoși din PCR la 

verificările din 1950. Atunci s-a putut vedea cine erau aceștia. 

Anton Golopenția a rămas deci șomer. Soția lui, Ștefania Cristescu, 

eminent sociolog și etnolog, era profesoară. Avea de crescut doi copii mici și să 

întrețină pe mamă-sa, văduvă. Locuia pe str. dr. Lister, în vecinătatea bisericii Sf. 

Elefterie, într-un apartament modest. Blocul era situat vis-à-vis de vila elegantă a 

unui profesor de la Facultatea de Drept, astăzi proprietatea lui Iosif Constantin 

Drăgan (bănățean și el). 

Mergea în fiecare zi la biblioteca Academiei Romane. Miron 

Constantinescu, președinte al Comisiunii de Stat a Planificării, îl convinsese pe 

A[nton] G[olopenția] să accepte o colaborare științifică cu CSP, fiind retribuit din 

fondul nescriptic al instituției. Urma să studieze problema de economie agrară, să 

sintetizeze monografiile și cercetările întreprinse de Institutul Social Român și de 

echipele studențești. Miron Constantinescu era legat de școala lui Gusti; mai 

târziu, a încercat să reia monografiile sociologice, cred că prin 1957. 

A. Golopenția venea zilnic la bibliotecă, unde rămânea până la închiderea 

programului de lucru. L-am întâlnit într-o zi pe Calea Victoriei, în vecinătatea 

Academiei Române. Redau discuția cu el – este mărturia mea – care prezintă cel 

mai mare interes pentru cunoașterea lui Anton Golopenția ca om, dar mai ales ca 

om de știință. 

Îmi spunea că Miron Constantinescu, care fusese un student bun la 

sociologie, convins comunist, foarte ambițios, căuta sa-l convingă pe A[nton] 
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G[olopenția] să îmbrățișeze ideologia marxistă și să colaboreze cu noul regim. La 

insistențele lui M[iron] C[onstantinescu] răspunsul lui A[nton] G[olopenția] a fost 

acela, că el nu a fost niciodată înregimentat în vreun partid și nici nu va accepta, 

considerând că o asemenea adeziune este incompatibilă cu un om de știință. 

Comentând această atitudine, A[nton] G[olopenția]. Mi-a mărturisit mie (autorul 

acestor însemnări) următoarele: „După ce am absolvit liceul (cred în 1926) m-am 

hotărât să mă înscriu la Universitatea din București și să urmez sociologia. M-am 

analizat pentru a vedea ce ar fi putut să mă împiedice să fiu un om obiectiv, 

independent în cercetarea socială. Am găsit că o asemenea piedică ar fi 

apartenența mea la religia ortodoxă, în care fusesem crescut de părinții mei. M-

am decis să mă despart de religie, pentru a nu fi influențat de nici un factor. L-am 

studiat pe K. Marx în perioada cât am fost în Germania, la doctorat, cu unele teze 

sunt de acord, cu altele nu sunt de acord. I-am și spus lui M[iron] C[onstantinescu] 

că nu pot să accept o nouă religie (marxismul n.m.) după ce am renunțat la religia 

părinților mei”. Am discutat și alte probleme, m-a întrebat cu ce mă ocup, i-am 

spus că lucrez în continuare la aceeași instituție și că sunt angajat și în învățământ, 

ceea ce l-a bucurat. Scena trebuie să fi avut loc în august sau septembrie 1949. 

Ne-am despărțit, s-a îndreptat spre bibliotecă, cu o sacoșă – noi îi spuneam 

„trăistuță” cu mâncare –, l-am urmărit cu privirea. A fost ultima oară când l-am 

mai văzut. 

În ianuarie 1950 a început un val de arestări. Foștii mei colegi de la ICS, 

C. G. Pavel, N. Betea și A. Rațiu, împreună cu alții din grupul lui Lucrețiu 

Pătrășcanu, au fost arestați cam în același timp. Aveam să-i întâlnesc după mulți 

ani. Tot atunci, a fost arestat și C. Retegan. Am aflat atunci că fusese arestat și 

Anton Golopenția. Motivele erau însă diferite, după cum s-a stabilit ulterior. 

A. Golopenția fusese expertul României la conferința de la Paris (1947) 

demonstrând cu date statistice drepturile României. A[nton] G[olopenția] 

condusese recensămintele populației din Basarabia eliberată de curând și din 

Transnistria. Tot el organizase cercetările monografice în Transnistria și apoi 

peste Bug în rândul românilor trăitori acolo. Fusese colaboratorul cel mai apropiat 

al doctorului Sabin Manuilă, fugit din țară în 1947, și taxat drept spion, agent al 

imperialismului american. În condiții tot atât de dramatice reușise să fugă N. 
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Georgescu-Roegen, care lucrase în Comisia de armistițiu româno-sovietică. A. 

Golopenția era în posesia unui material documentar de mare valoare. Acesta a fost 

descoperit de oamenii Securității în magazia din curte, a fost confiscat. Până 

astăzi, nu se știe nimic despre soarta lui. Nu știu care au fost capetele de „acuzație” 

la adresa lui A. Golopenția. Bănuiam atunci că cea mai importantă acuzație să fi 

fost cea legată de activitatea din Basarabia și Transnistria. 

A. Golopenția nu a mai apucat judecata. Închis la Jilava, a murit în ziua de 

9 septembrie 1951 („Sfânta Ana”). Soția sa, doamna Ștefania Golopenția (născută 

Cristescu), a fost invitată la morga închisorii ca să recunoască cadavrul soțului ei. 

L-a identificat, purta semne de violență; i s-a refuzat cadavrul. 

Peste câteva zile, împreună cu Iulia Mălinaș am vizitat familia Golopenția. 

Bătrâna doamnă Golopenția, îndurerată, n-a scos aproape nici un cuvânt. Sanda, 

pe atunci de 11 ani, ne-a recitat – la rugămintea noastră – „Vulpea și corbul”, cu 

o pronunție franceză perfectă. Băiatul – mai tânăr – era foarte retras. Deci, în acea 

zi am aflat împrejurările în care a murit Anton Golopenția. Cam în acest fel au 

fost ele cunoscute în străinătate și relatate de Mircea Eliade, într-o lucrare de 

memorialistică. S-a discutat mult dacă A. Golopenția a murit în urma 

schingiuirilor sau din cauză că era suferind de plămâni. 

Familia a avut mult de pătimit. Doamna Ștefania nu putea fi angajată decât 

ca îngrijitoare la creșe sau la cămine de copii. Sanda și fratele ei au primit acasă o 

instrucțiune aleasă. Mult mai târziu, la Direcția Centrală de Statistică, în cadrul 

adunării generale a organizației PCS a fost citit un document de partid în care se 

arăta că acest om eminent, fost conducător al instituției statistice, a murit 

nevinovat, nejudecat. Aceasta a fost „reabilitarea” postumă a lui A. Golopenția. 

Din acel moment s-a putut vorbi și scrie – cu timiditate – despre Anton Golopenția. 

Între timp, Sanda a terminat filologia, fiind apreciată de profesorii ei, 

printre care academicianul Alexandru Rosetti. A început o frumoasă carieră 

științifică la Institutul de Lingvistică, apoi la Institutul de Cercetări Etnografice și 

Dialectologice. S-a căsătorit cu un eminent lingvist, Eretescu, și-a dat doctoratul, 

a emigrat în SUA, unde, de ani de zile este profesoară la Universitatea din Yale. 

Băiatul, fizician cu bună pregătire în România, a părăsit și el țara, stabilindu-se în 
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SUA. A fost ajutat, în prima perioadă, de N. Georgescu-Roegen, care era deja 

profesor la Universitatea Vanderbilt din Nashville. 

Înainte însă de a pleca din țară, Sanda Golopenția a încercat sa facă ceva 

pentru memoria părintelui său. S-a interesat la toți cei ce l-au cunoscut pe Anton 

Golopenția – colegi, prieteni, colaboratori – ca să strângă mărturii. A fost și la 

mine de câteva ori; i-am spus ceea ce știam, i-am dat câteva fotografii... Voia să 

editeze opera lui Anton Golopenția. Începu chiar o acțiune la care se angajase prof. 

H. H. Stahl (1900-1991); a început strângerea materialului de către sociologul 

Ștefan Costea. Voi reveni la această problemă. 

Cel mai trist lucru era că nimeni nu știa unde fusese îngropat Anton 

Golopenția. Cineva a sfătuit-o pe Sanda ca să se adreseze preotului bătrân, 

pensionar, din comuna Jilava. Acesta și-a adus aminte și a indicat locul; în 

cimitirul comunei lângă gardul care începe de la poartă spre dreapta. După 27 de 

ani, s-a aflat locul unde odihneau rămășițele pământești ale lui Anton Golopenția. 

A fost ridicat un monument funerar de către Sanda, iar în 1978 (sper să nu mă 

înșel) a avut loc o slujbă de pomenire. Au participat: profesorul Mihai Pop, 

Nicolae Oancea, Nicolae Economu, Ion Negru, subsemnatul, și încă câțiva. Nu 

prea mulți! Rămăsesem dator cu o precizare în legătură cu Ion Negru. Om de o 

rară vrednicie, el s-a ocupat de copiii lui Golopenția când erau mici îi ducea 

duminicile în Cilșmigiu. Nu de la el știu ceea ce a făcut Ion Negru pentru familia 

lui Anton Golopenția; era de o discreție și o modestie, tipic țărănești. Ne-a părăsit 

și el mult prea devreme. 

Cei ce vor să viziteze mormântul lui Golopenția – tot acolo odihnește și 

soția sa, Ștefania – trebuie să călătorească până în centrul comunei Jilava. Pe 

dreapta, se află biserica și cimitirul. Luând pe prima alee spre dreapta nu departe 

de gardul despărțitor, vor găsi monumentul funerar al familiei Golopenția: o cruce 

și o împrejmuire metalică. Mormântul este năpădit de buruieni, după ce a plecat 

Sanda în SUA. Arareori mai vine cineva și aduce o floare... 

Nu este aici locul ca sa scriu despre personalitatea științifică, despre opera 

lui Golopenția. Am scris câteva rânduri și ceva despre el, evident, prea puțin. Sper 

însă să putem publica un volum cu principalele sale lucrări, să reedităm teza sa de 
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doctorat, în care să includem amintirile celor ce l-au cunoscut – am și strâns unele 

mărturii – și un studiu despre viața și opera lui A. Golopenția. 

În 1981, Henri H. Stahl a publicat lucrarea sa memorialistică întitulată 

Amintiri.... 

Pe Anton Golopenția l-a caracterizat astfel (citez din memorie): 

„Golopenția era o sinteză a noastră: era tot atât de filosof precum Mircea 

Vulcănescu, tot atât de învățat ca Traian Herseni, tot atât de bun investigator social 

ca mine (H. H. Stahl, n. m.) și tot atât de bun organizator ca Octavian Neamțu”. 

Toți sunt de acord cu această caracterizare; bănuiesc că și profesorul D. Gusti 

(1880–1955) ar fi subscris-o. Mă întreb: care ar fi fost opera științifica a acestui 

excepțional om de știință dacă nu ar fi murit la 42 ani? De altfel și Mircea 

Vulcănescu (1904–1952) a murit la închisoare, în vârstă de 48 ani. 

Gândurile acestea le-am exprimat în discursul funebru rostit la înmormântarea 

profesorului Henri H. Stahl, la cimitirul Bellu catolic. Eram impresionat de coincidența 

morții celor doi „luceferi” ai școlii lui Gusti. Prof. H. H. Stahl a murit și el în aceeași 

zi, 9 septembrie 1991 („Sfânta Ana”), dar la o distanță de 40 ani de A. Golopenția. Am 

amintit asistenței că mormântul lui A. Golopenția se află la câțiva kilometri de 

mormântul lui H. H. Stahl – fără nici un detaliu sau intenție moralizatoare – am și 

reflectat asupra faptului că în condiții normale A. Golopenția ne-ar fi dat o operă ce-ar 

fi îmbogățit cultura românească, științele sociale, precum sociologia, demografia și 

statistica. Nu este singura mare pierdere pe care a suferit-o cultura românească în 

deceniile totalitarismului comunist. „Teroarea istoriei” (Mircea Eliade), în formele ei 

cele mai sinistre și cu mijloacele cele mai inumane. 

 

 

„Tranziția” către statistica socialistă: 1948 – 1951. 

 

 

Pentru a urmări evoluția statisticii – de fapt a instituției centrale de 

statistica, în care mi-am petrecut mulți ani – este util să dau câteva repere 

cronologice, să luăm mai întâi instituția. Denumirea de Institutul Central de 

Statistică a durat până în 1950, când, pe baza unei hotărâri a Consiliului de 
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Miniștri (HCM) – de acum înainte activitatea legislativă se exprima tot mai 

frecvent prin HCM – devine Direcția Generală a Statisticii. Din 1951 până în 

1989, denumirea ei devine Direcția Centrală de Statistică, din 1990 până astăzi se 

numește Comisia Națională pentru Statistică. În mod corespunzător se schimbă 

subordonarea instituției: Președenția Consiliului de Miniștri, Comisia 

Guvernamentală pentru redresarea economică și stabilizarea monetară, 

Comisiunea de Stat a Planificării, Consiliul de Miniștri al RPR (din 1965, RSR), 

apoi Consiliul de Control Muncitoresc, deci în subordinea dublă, de partid și de 

stat, iar astăzi, guvernul României. 

În toamna anului 1948, ca urmare a reformei învățământului, ia ființă 

Institutul de Științe Economice și de Planificare „V. I. Lenin”, la București, cu o 

secție de statistică. Instituții similare se înființează la Iași și Brașov, de scurtă 

durată. Din ISEP, „V. I. Lenin” se desprinde, în 1952, Facultatea de Statistică care 

devine Institut de Științe Statistice. În 1948 iau ființă și „școlile medii tehnice de 

statistică”. 

Conducătorii Instituției Centrale de Statistică:  

dr. Sabin Manuilă, până în iulie 1947. 

– Anton Golopenția (iulie 1947 – septembrie 1948); 

– Gheorghe Mihoc (1948-1951); 

– Manea Mănescu (1951-1956); 

– Minai Levente (1956-1962); 

– Mircea Biji (1962-1965); 

– Constantin Ionescu (1965-1969); 

– Petrache Buzoianu (1969-1972); 

– 1972-1989, Ilie Șalapa și Nicolae Ionescu; 

– Din 1990, Pepelea. 

Cum am părăsit în 1972, mă voi referi deci numai la perioada care se 

încheie cu acei ani. În anii 1946-1972, mi-am petrecut în aceasta instituție circa 

20 ani: un an am fost detașat la Direcția Generală a Controlului Economic, doi ani 

(1951-1953) am fost îndepărtat din Direcția Centrală de Statistică, alți doi ani 

(1956-1958) am fost transferat la Institutul de Cercetări Economice al Academiei 

RPR. 
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Evoluția Instituției Centrale de Statistică trebuie plasată în contextul istoric 

general, care nu poate fi retrasat aici. Procesul general pentru instituția Centrală 

de Statistică se caracterizează prin adaptarea treptată a modelului sovietic, până la 

preluarea cea mai fidelă; sistem organizatoric, activități, secretul datelor statistice, 

mentalități etc. Raportat la situația de pe vremea lui Manuilă și Golopenția 

procesul poate fi calificat ca unul entropic și involutiv. Voi căuta să exemplific 

acest proces pentru ca să nu mă mărginesc la o afirmație și la o etichetare. 

Instituția Centrala de Statistică devine tot mai politică, cu misiunea 

principală de a informa conducerea partidului și statului. Pe măsura ce situația se 

deteriora, un număr tot mai mare de date erau decretate: „secrete”, „strict secrete”, 

„secrete de importanță republicană”. Forma cea mai blândă era „secret de 

serviciu”. În ultimii ani ai lui Ceaușescu s-a trecut direct la falsificarea datelor 

statistice. Exemplul cu producția de cereale este încă prezent în memoria 

populației. 

Să plasăm în acest cadru general Instituția Centrală de Statistică. 

După plecarea lui A. Golopenția a fost numit director al Instituției 

Gheorghe Mihoc (1906-1981). Viitorul academician și președinte al Academiei 

Române era total necunoscut de către funcționarii Institutului Central de Statistică. 

Venea de la „Asigurările sociale”, unde funcționase ca director al Oficiului de 

Studii. Matematicienii îl cunoșteau însă, dar mai ales specialiștii în matematicile 

actuariale, adică acea ramură care se aplică la asigurările de persoane. Elev al 

profesorului Octav Onicescu, cu un doctorat în statistică, susținut la Roma, la 

Corrado Gini, personalitate marcantă în statistică și demografie, Gheorghe Mihoc 

intrase și în învățământul universitar. În 1943 publicase un Tratat de actuariat, în 

care autorul este „conferențiar”. Astăzi știm multe despre profesorul Gheorghe 

Mihoc: creator al școlii românești de Teoria probabilităților și statistica 

matematică, împreună cu Octav Onicescu, cu contribuții importante teoretice cum 

ar fi „lanțurile Markov cu legături complete”. Repet, în 1943, noi știam foarte 

puțin despre noul nostru șef. Aflasem însă ceva: era membru al Partidului Social-

Democrat din România, deși era persoana de încredere în fața Partidului Comunist 

Român. Așa se explică numirea sa ca director al instituției centrale de statistică. 

Am colaborat cu profesorul Gheorghe Mihoc și m-am bucurat de prietenia sa până 
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la moartea sa, întâmplată chiar în ziua de Crăciun a anului 1981. Nu îi voi face 

portretul – nu l-am făcut nici altora – ci voi vorbi doar de directorul instituției în 

care am lucrat. 

Era prin excelență matematician cu calitățile ce sunt asociate acestei 

profesii aș spunem vocație – dar și cu acele trăsături care sunt considerate ușor 

anecdotice. Mai precis: nu avea nici o predispoziție pentru munca administrativă, 

nici o calitate organizatorică. Pot afirma că profesorul Mihoc era complet apolitic. 

Ca om, era civilizat, amical și binevoitor cu subalternii. Nu-l interesa decât 

matematica: instalase o tablă în cabinetul său pe care o umplea cu formule. Mie 

îmi amintea de un comandant de escadron din Regimentul 11 Roșiori, căpitanul 

Mârza, om civilizat, prietenos cu soldații despre care un soldat pe care l-am 

întrebat dacă cpt. Mârza este un om bun, nu bate soldații, el mi-a răspuns: „Este 

un om bun, dar nu avem nici un folos de bunătatea lui”. Într-adevăr, subofițerii 

abuzau de această bunătate, și mai ales de faptul că nu se interes de escadron, 

făcând abuzurile cunoscute din istoria cazonă. 

Așa era și profesorul Mihoc. Încredințase conducerea Institutului 

adjuncților săi: Mircea Biji, Petre Onică, Roman Cresin, directorilor și 

consilierilor instituției. Avea o încredere totală în acești colaboratori. Pasiunea lui 

– căci avea una – era să instruiască personalul instituției. A înființat un serviciu 

de învățământ numindu-l ca șef pe Costache Moineagu (1915-1988) viitor 

profesor de statistica la Facultatea de Drept a Universității din București. A 

angajat matematicieni, tineri de reală valoare, ca: Gheorghe Marinescu, mai târziu 

membru al Academiei Române, pe Gavril Sâmboan, viitorul profesor universitar 

și pe alții. A pus să fie traduse manuale de probabilități și statistică matematică (al 

danezului Harold Cramér, al sovieticului Romanovski, al lui Kolmogorov, pentru 

care avea o mare admirație. A continuat acțiunea, inițiată de Anton Golopenția, 

de traducere a manualelor sovietice de statistică. Așa am avut versiunea 

românească a manualului prof. L. V. Nekraș „'Bazele Teoriei generale a 

statisticii”, tradus de doamna Olga Crușevan, mătușa fostului meu camarad de la 

Școala de Cavalerie, căsătorita cu un Sturdza sau Gantacuzino. Inițiase cursuri 

pentru toți salariații instituției. Cursul de teoria probabilităților îl ținea profesorul 

Mihoc; pentru cursul de economie politică marxistă l-a invitat pe Henri Wald. 
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Prof. Mihoc primise o moștenire bună de la predecesorul său, Anton 

Golopenția. Statisticieni profesioniști, devotați muncii statistice, din rândul cărora 

voi aminti pe inginerul Adrian Nichita și pe ing. Liliana Rădulescu. Nu mai erau 

printre noi un Mitu Georgescu, un Chibulcuteanu, un Negru care au fost nevoiți 

să părăsească instituția odată cu Anton Golopenția. Sistemul statistic s-a schimbat, 

adaptându-se la modelul sovietic. La 1 ianuarie 1949 a intrat în vigoare sistemul 

raportărilor statistice („dările de seamă”) care a devenit apoi general. 

Recensămintele s-au restrâns, cu excepția recensământului populației. 

Ultimul recensământ al întreprinderilor industriale a fost cel din 15 noiembrie 

1943, proiectat de A. Golopenția și echipa. Urma la aceeași dată să se efectueze 

recensământul salariaților, pregătit de A. Golopenția, G. Retegan și alții. Se 

tipăriseră formularele și instrucțiunile, s-au organizat trei centre de instruire a 

personalului; la cel din Piatra-Neamț am fost delegat eu. Într-o seară, Petru 

Năvodaru, legătura noastră superioară, cu CSP, ne convoacă pe cei de la statistică 

(Mircea Biji, G. Retegan, Liliana Rădulescu, Vl. Trebici) pentru a merge la 

consilierul sovietic Ciumakov, undeva pe strada N. Iorga. Ne-am prezentat 

consilierului, P. Năvodaru și cu M. Biji i-am explicat recensământul proiectat. Să 

amintesc că recensământul trebuia să asigure „banca de date” – cum se spunea 

mai târziu – iar pe baza sa, să se instituie un fișier național – mai târziu, așa ceva 

s-a numit Registru permanent pe bază electronică – în care salariații să facă 

obiectul unor observații curente. Idee foarte bună, originală. Consilierul a făcut o 

singură observație: un asemenea recensământ care ar aloca fiecărui salariat un 

număr de cod, ar putea fi interpretat în țările capitaliste ca un fel de matricol, 

amintind de lagăre și închisori. Fără nici un comentariu, Petru Năvodaru ni s-a 

adresat sec: „Recensământul nu se mai face”. 

Două activități mari ale instituției din acea vreme rețin atenția mea. Prima 

este prelucrarea recensământului întreprinderilor din 15 noiembrie 1948 și 

prelucrarea dărilor de seama statistice curente. 

Prima comporta, un volum mare de muncă, manuală și mecanică. Au fost 

angajați sute de funcționari „extrabugetari”, de fapt lucrători sezonieri. Cei mai 

mulți erau tineri provenind din rândul „foștilor”: ofițeri superiori, moșieri, 

diplomați, industriași etc. care nu puteau fi angajați și acceptau această muncă. 
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Compartimentul statisticii industriale s-a scindat în două: secția 

recensământului industrial și secția dărilor de seamă (secția de statistică 

industrială curentă). Ambele erau coordonate de Mircea Biji. 

La prima secție prof. Mihoc m-a numit pe mine: mal întâi, subșef de secție, 

apoi șef de secție (echivalent cu director). Aveam trei adjuncți – printre care pe 

Ludmila Iazânschi, fiică de preot, licențiată în chimie, originară din Basarabia, a 

absolvit Școala eparhială din Chișinău – o secretară – doamna Laurenția Negură, 

soția colegului meu mai mare de la Universitatea, din Cernăuți, Ion Negură – și 

câteva sute de subalterni. Marele specialist în prelucrarea recensământului era 

inginerul Adrian Nichita, adevărata emblemă a statisticianului format pe vremea 

doctorului S. Manuilă. Un alt specialist era Constantin Itigan, matematician. 

La statistica industrială curentă șefă era Lucia Apolzan specialistul era ing. 

Liliana Radulescu, în grad de consilier, ca și ing[iner] A. Nichita. 

Un amănunt interesant. Prof. Mihoc mi-a permis ca să înființez în cadrul 

secției mele un „grup de studii”. Pe ușa biroului acestui grup scria: dr. Alexandru 

A. Paltov, dr. Else Sigerus și dr. Ion Veverca. Primul, rus alb, din mica nobilime 

rusă, cu doctorat la Sankt-Peterburg, avea o biografie de necrezut. Avea un volum 

masiv cu autobiografia sa. În timpul primului război mondial ajunsese la gradul 

de „guvernator al căilor ferate din Rusia europeană, fusese decorat cu Legiunea 

de onoare. Fusese și profesor la Universitatea din Sankt Peterburg. Era în vârstă, 

demult la vârsta de pensionare. Până în 1917, avusese deci funcții importante, îi 

cunoscuse personal pe un Stolâpin, Witte, contele V. V. Kokovțev, fost ministru 

de finanțe și prim-ministru, după asasinarea lui Stolâpin, în anii 1912-1914 și cu 

alte personalități. Vorbea perfect franceza și germana, cred că și engleza. Un om 

manierat, cultivând relațiile sociale. Așa se explică că prin 1957 a reușit să-l 

„încânte” pe Miron Constantinescu, pe atunci directorul Institutului de Cercetări 

Economice, care i-a comandat lucrări plătite din fondul nescriptic. Fugise în 1917 

sau 1918, în timpul Revoluției din Octombrie. S-a stabilit inițial în Basarabia, 

unde avea o mica proprietate, devenind cetățean român. A murit la adânci 

bătrânețe, cred, la Institutul prof. C. I. Parhon, unde fusese internat ca mare 

longeviv. 
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Doamna Else Sigerus era văduva unui cunoscut etnolog și istoric sas, din 

Sibiu, dr. Sigerus. Era din Germania, își făcuse studiile la renumite universități și, 

în afară de doctorat, mai avea și alte titluri științifice. Avea o fiică în Israel și cred 

că a emigrat și ea la fiica ei. Distinsă, cultivată, o adevărată, enciclopedie. După 

moartea soțului, s-a stabilit la București. 

Ion Veverca, o cărui biografie ar merita să fie scrisă, deoarece el rămâne 

în istoria gândirii economice ca un cercetător important (l-a editat pe N. Șuțu, și-

a dat doctoratul la prof. Virgil Madgearu, a devenit asistentul acestuia, deși era 

legionar). L-am cunoscut în lagărul de prizonieri Nr. 148/5; fusese eliberat imediat 

după 23 august 1944. Ana Pauker îl aprecia și îi destinase un rol important în lupta 

împotriva partidelor burgheze. Și Miron Constantinescu îl aprecia. I-a încredințat 

lui Veverca și Roma Cresin editarea unui Buletin de conjunctură economică, cu 

recomandarea ca studiile să fie obiective, deoarece Buletinul era de uz intern. 

Cei doi – un economist și un statistician – au făcut primul număr în 

termenul cerut. M. Constantinescu era cu o delegație oficială la Moscova (cred, în 

februarie 1949). A cerut un exemplar ca să-i dea „bun de difuzare”, Nemulțumit, 

M. C. a dat ordin ca tirajul de l000 exemplare să fie distrus. R. Cresin s-a 

dezvinovățit spunând că Veverca este autorul principal și, ca fost legionar, a 

introdus în analiza economică elemente „dușmănoase”. Pe scurt, I. Veverca, care 

a fost „tovarăș de drum”, a avut după aceea multe necazuri. A fost îndepărtat din 

instituția statistică, a fost angajat la o cooperativă și lucra ca zugrav, undeva prin 

comuna Cățelu. L-am ajutat în această perioadă; am scris împreună un manual de 

statistică industrială (1950). În perioada în care Institutul de Cercetări Economice 

l-a avut ca director pe Gogu Rădulescu (1914-1991), acesta, împreună cu Vasile 

Malinschi (1912-1992), l-au adus la institut. De aici s-a transferat, mai târziu, la 

Institutul de Economie Agrară, unde a ajuns la gradul de șef de secție. S-a stins 

din viață la vârsta de 58 ani, în 1970. Am fost la înmormântarea lui, la cimitirul 

Ghencea civil. A fost prieten cu A. Golopenția; au publicat un studiu-proiect 

pentru învățământul economic în „Sociologie românească”. 

Acestea au fost personajele micului meu „birou de studii”. Am învățat mult 

de la acești distinși oameni de cultură, cu experiență de viață atât de interesantă. 
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Conducerea secției, cu un personal atât de numeros, am împărțit-o cu cei 

trei adjuncți. Personal, lucram mai mult cu profesorul Gh. Mihoc în problemele 

învățământului statistic. 

Prof. Mihoc era și un șahist pasionat. L-a cunoscut pe fostul meu coleg de 

la Universitatea din Cernăuți, Veniamin Urseanu (1914-1983), remarcabil șahist 

– mai târziu, a devenit antrenorul echipei naționale de șah. Un Florin Gheorghiu 

sau T. Ghițescu se numără printre elevii săi în materie de șah. Fostul substitut de 

procuror sau de judecător, la Râmnicu Vâlcea a devenit un eminent statistician. V. 

Urseanu a fost colaboratorul prof. Mihoc la numeroase manuale și cărți de 

statistică matematică. Prietenia dintre prof. Mihoc și V. Urseanu, consolidat și de 

faptul ca amândoi erau șahiști și statisticieni, a durat până la stingerea din viață a 

profesorului (25 decembrie 1981). Peste un an și trei luni (27 martie 1983) avea 

să se stingă prematur și V. Urseanu. În cuvântul de despărțire la Crematoriul 

„Cenușa” din București îmi exprimam speranța că V. Urseanu îl va reîntâlni pe 

profesor în Câmpiile Elisee, reluându-și îndeletnicirile de șahiști și statisticieni. 

Pe vremea profesorului Gh. Mihoc instituția statisticii s-a mutat din str. 

Brezoianu nr. 31, în clădirea Institutului Național de Cooperație (INCOOP) de pe 

str. Gl. Magheru, astăzi hotelul „Lido”. Clădirea din Splaiul Unirii 28 continua să 

aparțină Institutului Central de Statistică; acolo era stația de mașini statistice. 

Secția de demografie, statistica socială și altele, erau amplasate la Institutul de 

Igienă din Cotroceni. 

În octombrie 1950, un HCM transformă Institutul Central de Statistică în 

Direcția Centrală a Statisticii: profesorul Mihoc devine director general, având ca 

directori generali adjuncți pe M. Biji, R. Cresin, se pare și Grigore Livada, eminent 

statistician dar care a murit curând... 

Atmosfera în cadrul institutului era plăcută, cu relații de prietenie. Aveam 

la dispoziție bazinul de înot. În pauza de la 10,30 – 11,00 (introdusă de dr. S. 

Manuilă după modelul american) salariații – bineînțeles, cei tineri – luau în 

stăpânire bazinul. Aș fi ispitit să spun că era o situație oarecum normală. Este 

adevărat, participam la ședințe și mitinguri în sala mare a instituției. Condamnam 

cu vehemență și indignare imperialismul american (era pe vremea războiului din 

Coreea 1950-1952), înfieram diverse acte antidemocratice din țările capitaliste, 
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participam la manifestațiile prilejuite de 1 mai, 23 august și 7 noiembrie. Scandam 

cu însuflețire „1 Mai e sărbătoare pentru clasa muncitoare”, „23 august libertate 

ne-a adus”, „URSS –bastion al păcii e!”. Bineînțeles, ne exprimam totală 

adeziunea la lupta pentru pace. Mi-aduc aminte că la o manifestație un „lider” 

striga: „Măi tovarăș, ce vreți voi?, la care noi răspundeam cu entuziasm „Noi vrem 

pace nu război!”. Astăzi lucrurile acestea par ridicole, umilitoare. Să nu ne grăbim 

cu judecata.  

Treptat, s-a instaurat faimoasa gândire dublă („double thought” a lui G. 

Orwell) pe care a analizat-o, din 1939, cu atâta competență, profesorul Gheorghe 

Boldur-Lățescu în articole și în cartea sa Genocidul comunist în România (Ed. 

Albatros, 1992). Știam desigur că în lagăre și închisori erau mii și zeci de mii de 

deținuți politici nevinovați – printre ei, părinți sau rudele apropiate ale unor colegi 

din instituția noastră –, dar lupta pentru existență cere oamenilor să se adapteze. 

Modalitățile sunt diverse: de la cele mai infame la cele mai blânde; compromisul, 

servilismul, lingușirea. Arsenalul este vast. 

Partidul și sindicatul deveneau tot mai importante în viața instituției. 

Organizațiile obștești erau și ele active. 

Un rol important, de atunci și până în Decembrie 1989, l-au avut serviciile 

de cadre. Îl voi evoca pe scurt pe cel din instituția în care am lucrat eu. 

 

 

Serviciul de cadre și povestea unui dosar. 

 

 

Mai târziu – prin 1953 – am aflat că numărul membrilor PCR se ridica la 

800-1000 oameni. Aceasta am aflat din „Pentru pace trainică, pentru democrație”, 

organ al Biroului Informativ al partidelor comuniste și muncitorești 

„Cominform”-ul luase locul Internaționalei a III-a. Mi s-a întâmplat ca să-l 

întâlnesc la Henriette Yvonne Stahl pe Belu Zilber. Era cu puțin timp înainte de 

moartea sa. La întrebarea mea: „Câți membri de partid erau în 1938” mi-a răspuns 

cu umorul său: În 1938, partidul era sublim dar lipsea cu desăvârșire”. Aceasta o 
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spunea un ilegalist. O tuse violentă a întrerupt conversația din care aș fi aflat multe 

lucruri. 

Cunoscuse bine pe N. Betea, C. G. Pavel, A. Rațiu, implicați în procesul 

Pătrășcanu; el însuși fusese condamnat, împreună cu Lena Constante, Harry 

Brauner și alții, în același proces.  

Trebuia creată o clasă muncitoare care să constituie „baza socială” a 

partidului. Ea a fost creată rapid, așa a apărut „detașamentul înaintat” al clasei 

muncitoare, numărând, în decembrie 1989, circa patru milioane de membri. 

Istoricii, sociologii, politologii se ocupă – și se vor ocupa – de această problemă. 

La data la care mă refer numărul membrilor de partid era încă redus. 

„Ilegaliștii”, puteai să-i numeri pe degete (vorbesc de instituția mea). În schimb, 

„dușmanii de clasă” – cu duiumul. „Identificarea” și „demascarea” acestora – 

treabă grea. Ea era încredințată serviciilor de cadre. Desigur, aici nu puteau lucra 

decât oameni de încredere: membri de partid, iar în lipsa lor, persoanele provenite 

din clasa muncitoare, având deci origine socială sănătoasă. Însăși noțiunea de 

„clasa muncitoare” nu era încă științific delimitată. Intrau în această noțiune foști 

chelneri, foști frizeri, ca unii care fuseseră exploatați de patroni, într-un cuvânt, de 

regimul burghezo-moșieresc. Aceasta era situația serviciului de cadre din 

instituția centrală de statistică. Am avut ca director pe un oarecare Bâra, originar 

din Pitești, doi chelneri, din care unul Trandafir, mai omenos, peste câțiva ani, a 

revenit la hotelul „Ambasador” (la restaurant) și mi-a povestit multe despre 

perioada când a fost director adjunct al Direcției de cadre din DCS. 

Procedura întocmirii „dosarului personal” – aceeași la toate instituțiile –, 

bine cunoscută de toți, avea și unele particularități... locale. Puteai să te alegi cu 

un dosar perfect. Depinde de cei de la serviciul de cadre. Bâra se lăuda – era la un 

chef undeva în provincie – că el nu se teme dacă se schimbă regimul (pe atunci, 

mulți credeau în această eventualitate) pentru că el are prieteni printre „foști”, 

cărora le-a întocmit dosare „curate”. Se putea deci aranja un dosar favorabil. 

„Referințe” obținute de la persoane demne de încredere, verificări părtinitoare pe 

teren și, bineînțeles, caracterizarea făcută de șeful cadrelor („Tovarășul are origine 

socială sănătoasă, este devotat partidului etc. etc.). „Fișa de cadre”, 

„autobiografia” și „referințele” îmi erau bine cunoscute din lagărul de prizonieri. 

V.TREBICI



Am completat și eu numeroase autobiografii și suplimente de autobiografie, am 

indicat și eu persoane pentru referințe pentru toate „secvențele” vieții mele; liceu, 

universitate, război, prizonierat... 

Mult mai târziu, meditând asupra acestor întâmplări, mi-a venit în minte 

vorba filozofului englez: „Nihil est in intellectu quod ante non fuerit in sensu” pe 

care eu o localizez astfel: „Nimic nu a fost în România acelor ani pe care eu să nu 

fi cunoscut înainte în lagărul de prizonieri”. Aveam deci o „preștiință” în acest 

domeniu nu numai în domeniul dosarelor de cadre, ci și în cel mai larg, al 

politicului. Aveam deci experiență și în exercițiul „dublei gândiri”. 

Considerațiile de mai sus sunt necesare atât pentru cunoașterea situației 

generale, cât și pentru lămurirea cazului meu. 

...În prima parte a anului 1947 curând după reîntoarcerea mea din 

prizonierat, conducerea ICS trimite la Prefectura Poliției Municipiului București 

o cerere oficială ca să mi se elibereze buletinul de identitate. Omul de legătură al 

instituției („public relations”), Lazăroiu, un om foarte expeditiv, amabil și 

colegial, îmi spune că a depus cererea la Prefectura Poliției dar, spre surprinderea 

sa, comisarul șef nu i-a eliberat buletinul de identitate, spunându-i să vin eu 

personal. M-am prezentat în ziua respectivă și după oarecare așteptare sunt invitat 

la ghișeu. Comisarul șef, pe nume Zloczover – evreu din Cernăuți – angajează cu 

mine următoarea discuție: dacă eu îl cunosc de pe vremea studenției din Cernăuți: 

Am răspuns negativ. A continuat să-mi spună: „Nu ați fost patru frați din Horecea 

Mănăstire și nu ați participat la acte huliganice, manifestări antisemite?” 

I-am dat lămuririle necesare și am obținut buletinul de identitate. Aici a 

fost deci consemnată prima referință: a comisarului șef de la evidența populației a 

Prefecturii Poliției. Ce va fi scris Zloczover despre mine nu am aflat niciodată. 

Peste câțiva ani a emigrat în Israel. Luni de zile nu am avut nici un fel de probleme. 

Abia prin mai-iunie 1948 – sunt invitat la serviciul de cadre al ICS. O persoană de 

treabă, care lucra la acest serviciu, m-a sfătuit să caut printre persoanele pentru 

referințe neapărat evrei din Cernăuți. L-am găsit pe un fost coleg de liceu și pe un 

altul coleg de facultate. Acesta pe nume Oswald Schächter, rămăsese în 1940 în 

Cernăuți, fusese mobilizat în Armata Roșie (la aprovizionare), ajunsese la gradul 
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de căpitan. La 1946 (poate 1947) reușise să plece din URSS și să se stabilească în 

București. Amândoi au plecat în Israel. 

Referințele au fost pozitive. Apropo de referințe. Schächter m-a întrebat 

dacă sunt de acord ca el să scrie în referință că eu, Trebici, am fost comunist pe 

vremea studenției la Cernăuți. Era prea de tot! I-am mulțumit. L-am reîntâlnit în 

București, curând după războiul de șase zile. Venea în excursie, era cu o tânără, 

noua lui soție. Ne-am îmbrățișat, bucuroși amândoi de revedere. S-a oprit apoi și 

mi-a spus că nu este bine să ne vadă împreună: „Eu vin dintr-o țară capitalistă și 

asta ar putea să-ți dăuneze la dosar”. 

Multă vreme nu am mai avut nici o poveste cu serviciul de cadre. Am fost 

promovat, în ultimele luni al directoratului prof. Gh. Mihoc, am ajuns director al 

metodologiei. Din aceeași perioadă amintesc că am început să public în revista 

„Probleme Economice”, coordonată atunci de C S P, prin același P. Năvodaru. Era 

prin 1948, am început să scriu despre planificare și statistică, apoi un serial 

Dicționar rus-român de statistică și planificare. În numărul 5-6, din 1949 am 

scris, împreună cu M. Biji, un articol Fundamentarea științifică a statisticii 

socialiste în opera lui I. V. Stalin. Era modestul nostru omagiu adusă lui Stalin cu 

prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani. 

După reforma învățământului, în 1948, am intrat în învățământul 

universitar: mai întâi asistent la Facultatea de Drept, apoi, după 1949, conferențiar 

la Institutul de Științe Economice și Planificare „V. I. Lenin”. Readaptat, integrat, 

aveam perspective favorabile. Aș fi putut cita și eu pe Heinrich Heine: 

„Schätzchen, was willst du noch mehr” („Comoara mea, ce ți-ai mai dori”), cum 

obișnuia să recite Eminescu când primea banii de la căminarul Gheorghe 

Eminovici și își cumpăra tutun, cafea, spirt pentru spirtiera sa (amintire a lui 

Slavici sau a lui Stefanelli). Puteam să mă dedic învățământului și cercetării. Nu 

era nici un semn că regimul comunist din România va fi schimbat. „Dubla 

gândire” funcționa bine. Și totuși! 

 

 

Statistica socialistă și triumful ei: 1951-1956. 
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Perioada lui Gh. Mihoc se apropia de sfârșit; „frumoasele zile din 

Aranjuez” rămăseseră puține. Conducerea partidului și a statului nu putea fi 

mulțumită cu instituția centrală de statistică în care spiritul partinic era slab, unde 

elementele burgheze formau majoritatea. Profesorul Mihoc se dovedise prea slab 

pentru misiunea ce i-a fost încredințată. Centralizarea economiei naționale și deci 

planificarea cuprindeau sectoare tot mai mari, cooperativizarea agriculturii 

începuse și ea, în urma istoricelor hotărâri ale plenarei CC al PMR din 3-5 martie 

1949. Industrializarea socialistă, ca strategie de bază a politicii partidului, urma și 

ea să se desfășoare mai rapid. Se elaborase primul cincinal (1951-1955), se 

adoptase planul de electrificare a țării. Statisticii îi reveneau sarcini noi care cereau 

reorganizarea ei.  

La timpuri noi, oameni noi! 

În luna martie 1951 prof. Gh. Mihoc părăsește conducerea Direcțiunii 

Generale a Statisticii. După informația primită de la profesor, plecarea a fost la 

cererea sa, adică prin demisie. În același an, este numit decan al facultății de 

matematică a Universității din București. În locul lui vine Manea Mănescu a cărui 

„domnie” se întinde în anii 1951-1956. 

Nici în cazul lui nu voi încerca un portret. Doar câteva jaloane biografice. 

Manea Mănescu nu era un recunoscut pentru cei din statistică. Venea de 

la Comitetul de Stat al Planificării (CSP), unde fusese șef de divizie – grad 

echivalent cu director – la „Muncă și salarii”. Cei din compartimentul 

corespunzător din DCS colaborau cu el. Impresia pe care o făcuse era defavorabilă 

sub raport profesional; nu cunoștea problemele forței de muncă și cele ale 

nivelului de trai. Era însă foarte politic, mai mult „revoluționar” (ar trebui să 

împrumut de la Caragiale, felul în care scria despre „românii verzi”). Eu îl 

cunoșteam de la ISEP, unde, după reforma învățământului, fusese numit director 

de studii (mai târziu, funcția se numea „prorector cu activitatea didactică și 

științifică”), numindu-l ca adjunct pe Nicolae Marcu, ulterior profesor la același 

ISEP. În anul 1948, trimisese pe cineva la mine ca să-i împrumut un curs de 

V.TREBICI



statistică industrială – manual pe care eu îl tradusesem – deoarece în anul 

universitar 1948/1949 preda el un asemenea curs la ICP. 

Deoarece a ținut toată viața să fie „Profesorul”, după chipul foștilor săi 

profesori de la Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale, iar mai târziu 

„Academicianul”, voi spune despre o întâmplare pe care mi-a relatat-o regretatul 

profesor Ion Ivănescu, de la același ISEP cunoscută chiar de la profesorul 

Gromoslav Mladenatz, rector al Academiei, până la reforma învățământului din 

1948. Se prezintă la rector tânărul Manea Mănescu și îi cere să fie numit asistent. 

La întrebarea profesorului cine este el (M[anea] M[ănescu]), acesta-i răspunde că 

a fost studentul... la care prof. Mladenatz i-a răspuns sec: „Domnule, să-ți susții 

doctoratul și după aceea să vii să-mi ceri un post de asistent”. M[anea] M[ănescu] 

nu și-a mai dat doctoratul, dar a urcat foarte rapid treptele ierarhiei universitare, 

ca și cele ale Academiei. În schimb, răzbunarea lui Mănescu a fost necruțătoare. 

După reforma învățământului l-a trecut pe profesorul Mladenatz la catedra de 

statistică – aici l-am cunoscut eu în 1949 – și folosi ca orice prilej ca să-l umilească 

în prezența noastră. „Unii profesori – se uita fix la prof. Mladenatz – ar trebui să-

și schimbe ideile și să-și epureze biblioteca”. Distinsul profesor Mladenatz, 

recunoscut specialist în cooperație, în țară și în străinătate, era posesorul unei 

bogate biblioteci. Să mai spun că Gr. Mladenatz nu făcuse niciodată politică – 

cum făcuseră Virgil Madgearu, Victor Slăvescu, Ion Răducanu – fiind cunoscut 

pentru convingerile sale democratice. 

Manea Mănescu (născut în 1916) era unul din fiii socialistului Constantin 

Mănescu. După 1944 s-a angajat în activitatea politică. Alți doi frați au fost și ei 

cunoscuți pentru activitatea politică. Unul, cu gradul de colonel, a fost șeful 

securității din Ploiești; altul – Lenin Mănescu – a fost coleg cu mine, mai târziu, 

la Direcția Centrală de Statistică, cu gradul de consilier. Cel mai tânăr, Bujor 

Mănescu, a fost profesor, doctor docent inginer la ASE. 

... Deci, în 1951, la 15 martie, M. Mănescu este numit director general; s-

a schimbat, pe baza unui HCM, denumirea instituției: „Direcția Centrală de 

Statistică de pe lângă Consiliul de Miniștri al RPR”. Numirea lui M[anea] 

M[ănescu] se datorează lui Miron Constantinescu care aprecia revoluționarismul 

lui M[anea] M[ănescu], devotamentul lui nemărginit față de partid, intransigența 
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sa de comunist ferm, ura sa neîmpăcată împotriva burghezo-moșierimii, a 

imperialismului american și a uneltelor acestuia. Nu sunt vorbe; voi arăta în 

continuare cum se concretizau aceste însușiri. 

Odată cu noua organizare, DCS a primit și o schemă de salarizare mai 

bună. Pe vremea prof. Gh. Mihoc salariul mediu în instituția statistică era cel mai 

scăzut în raport cu celelalte instituții centrale. De aceea, mișcarea personalului 

statistic era foarte redusă. În noile condiții, salariul mediu a săltat brusc; s-au creat 

o mulțime de posturi de directori, directori adjuncți, șefi servicii etc. 

Printre noile măsuri luate de M[anea] M[ănescu], primele au fost cele ce 

vizau personalul. Sistematizându-le, ele pot fi grupate astfel:  

a) epurarea vechilor statisticieni; 

b) înnoirea personalului cu elemente sigure din punct de vedere politic; 

c) angajarea absolvenților ISEP-ului; 

d) angajarea absolvenților care și-au făcut studiile în URSS. 

Operația de epurare a fost precedată de o amplă verificare efectuată de 

M[anea] M[ănescu] personal și de noul director general adjunct, dr. Bratu. Locul 

verificării era cabinetul directorului general. Criteriile de verificare erau: originea 

socială, atașamentul față de regimul de demografie populară, activitatea din trecut, 

la care se adăuga... morala proletară. Dosarele erau pregătite pentru fiecare 

persoană, cu o fișă în care erau consemnate principalele „probleme” ale persoanei 

respective. 

Oricâtă repulsie îmi provoacă scena pe care o voi evoca, trebuie totuși s-o 

fac deoarece este tipică pentru o anumită mentalitate. 

M[anea] M[ănescu] purta un veston închis la gât – după modelul lui Stalin, 

mai târziu, modelul lui Malenkov. Era simbolul atașamentului față de URSS avea 

și o șapcă – moda era generală în rândul activiștilor – care însemna atașamentul 

față de clasa muncitoare. Comicul consta în aceea că sovieticii, în efortul lor de 

europenizare, începură să poarte, cu stângăcie, pălării și raglane, costume cu 

cravată etc. 

M[anea] M[ănescu] era așezat la birou, avea în stânga lui pe noul șef al 

cadrelor, iar în dreapta... o scuipătoare cu nisip! În cursul întrevederii cu fiecare 

persoană, își întorcea capul ca să scuipe. Să nu să creadă că o făcea din cauză că i 
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se făcea greață. Nu, gestul însemna altceva: după schingiuiri și ani de detenție în 

temnițele regimului burghezo-moșieresc, sănătatea îi era zdruncinată. Procedeul 

era folosit și de alții, dar M[anea] M[ănescu], specialist în însemnări, în gesturi 

grandilocvente, folosea procedeul amintit cu solemnitate. Voi mai avea ocazia să 

mă refer la talentele de actor cabotin. Cei mai mulți își aduc aminte de scena din 

decembrie 1989 când, la despărțire, M[anea] M[ănescu] i-a sărutat mâna lui 

Ceaușescu. 

Fiecare serviciu, în frunte cu șeful său, defila prin fața lui M[anea] 

M[ănescu]. Persoana anchetată trebuia să-și povestească viața, începând, 

bineînțeles, cu părinții, originea socială, averea, trecutul politic (inclusiv al 

părinților). Frica era mare în rândul salariaților. La avertismentul: „Să spui numai 

adevărul căci noi știm totul și așteptăm să recunoașteți”, bietul salariat se fâstâcea 

și declara uneori lucruri penibile, numai ca să demonstreze sinceritatea. 

După aceste operații zeci – poate sute – de statisticieni au fost epurați din 

instituție. Printre aceștia, Mircea Biji, fost director general adjunct. Cazul lui este 

instructiv. Ilegalist de pe vremea studenției sale la Cluj, la Institutul Central de 

Statistică, unde lucra la Oficiul de Studii, a fost arestat de siguranța Statului în 

1943 și condamnat la 25 ani muncă silnică. Deoarece la proces a făcut dezvăluiri 

în urma cărora alți membri de partid au fost arestați, partidul l-a exclus pentru 

trădare. Reabilitarea lui M[ircea] B[iji] a survenit târziu, cred prin 1958-1959 și 

se datorează lui Mihai Levente. Deci, la data amintită când M[anea] M[ănescu] l-

a dat afară pe M. Biji, acesta nu era membru de partid. Iată și o altă scenă, de data 

aceasta la ISEP, la catedra de statistică a ramurilor, al cărei șef era Manea 

Mănescu. Era ziua de 10 ianuarie 1963, zi în care M. Biji împlinea vârsta de 50 

ani. Pe atunci, M[ircea] B[iji] era șeful catedrei de statistică teoretică. Spre 

surprinderea noastră, M[anea] M[ănescu] rostește un cuvânt despre M. B., 

elogiindu-l pentru meritele acestuia. Cu acest prilej M[anea] M[ănescu] declară: 

„În ilegalitate tovarășul M. Biji a fost legătura mea superioară de partid”. Atunci, 

M[anea] M[ănescu] era într-o situație neplăcută aflându-se în disgrația lui 

Gheorghiu-Dej. De altfel, M[anea] M[ănescu] și M[ircea] B[iji] s-au urât reciproc 

– fenomen răspândit în rândul foștilor ilegaliști – dar, în plus, M[ircea] B[iji] îl 

disprețuia pe M. M. pentru unele „însușiri” pe care le voi pomeni mai târziu, 
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deoarece le auzisem și de la Gogu Rădulescu, fost coleg mai mare al lui M[anea] 

M[ănescu], de la Academia Comercială. 

Alte elemente din vechea statistică care au fost „epurați” ing[iner] Adrian 

Nichita, ing[iner] Ion Measnicov, Corneliu Săndulescu, ing[iner] Liliana 

Rădulescu, Roman Cresin și mulți alții. Instituția pierdea efectivul cel mai prețios 

de statisticieni formați pe vremea lui Manuilă și Golopenția. 

Aceștia s-au angajat la alte instituții unde au ajuns curând să fie apreciați. 

Mă gândesc la ing[iner] Nichita, ing[iner] Measnicov, la dr. Mitu Georgescu, care 

părăsise instituția în 1948.  

Au fost aduși oameni noi, mai ales în posturile de conducere. Majoritatea 

erau evrei și evrei unguri: dr. Bratu, Andrei Csillag, Isac Marcus, P. Iscovici, 

Șoimu, Trandafirescu. Unii din ei s-au adaptat la specificul muncii instituției 

devenind elemente utile. Din rândul acestora, o mențiune specială merită Zoltan 

Csendes, adus de la Cluj, om cu o cultură superioară, statistician de valoare. 

Primele promoții ale ISEP-ului, 1950 și 1951, au început să fie angajate la 

DCS. Erau în special cei care au absolvit facultatea de planificare unde se preda 

statistica teoretică și statistica industrială. Cum în anii 1949-1951 am predat eu 

cursurile respective i-am cunoscut bine pe acești absolvenți; unii lucrează și astăzi 

la Comisia Națională pentru Statistică. 

O altă cohortă o reprezintă cei cu studii în URSS. Unii erau absolvenți ai 

școlilor de statistică din țară Ion Păcuraru, Vasile Biță; alții erau studenți și au 

urmat la Moscova Institutul de Statistică; (M. Bulgaru, I. Marian, I. Cherteș, E. 

Mesaroș); în sfârșit, câțiva au urmat cursuri postuniversitare, întorcându-se cu 

titlul de candidat [în științe] (Constantin Ionescu, Ion Răvar). 

Cum selectarea și trimiterea tinerilor la studii în URSS se făceau după 

verificări foarte minuțioase, după reîntoarcere, ei au jucat un rol foarte important, 

ca fiind devotați Uniunii Sovietice, ostași de încredere ai partidului. Unii din ei s-

au căsătorit cu tinere sovietice, de care au trebuit să se despartă – cei mai mulți – 

după ce s-a schimbat orientarea față de URSS, în anii 1963-1964. Ei se întorceau 

din URSS cu bastonul de mareșal în raniță. Cei mai mulți erau numiți în posturi 

înalte. 
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Fiindcă l-am amintit pe Napoleon, cu ranița și bastonul de mareșal, aș vrea 

să folosesc prilejul pentru a face unele considerații. Istoricii afirmă că ideile 

Revoluției franceze au fost duse în toată Europa în furgoanele soldaților lui 

Napoleon. În Romania – se spune – comunismul sovietic a fost adus cu tancurile 

sovietice (progres tehnic). Această din ultimă imagine este însă mult simplificată. 

Mi-aduc aminte de o observație a lui Ion Creangă, în povestirea „Popa Duhu”. 

Eroul său are o discuție cu Naftanail starețul Mănăstirii Neamțului, rus care 

încheie apoi cu votcă, „aghiasmă rusească”, cu următoarea precizare: „...rușii din 

această lavră românească (Mănăstirea Neamțului n.m.) s-au puiezit, ca și holera 

adusă în Moldova pe cozile cailor rusești la 1828”. Dacă înlocuim rușii „cu” 

sovieticii, iar holera cu ciuma atunci paralela este perfectă, cu o deosebire 

importantă „ciuma” a fost adusă nu numai de „tancurile sovietice”. La răspândire 

epidemiei în România au contribuit și alte detașamente: fosta emigrație comunistă 

în URSS, și „Horia, Cloșca și Crișan” – alți foști prizonieri. Un fost coleg a fost 

numit curând după repatriere general de justiție. O cunoscuse pe Ana Pauker care 

îl aprecia deosebit.  

Dar rolul celor din rândul absolvenților învățământului superior în 

U.R.S.S. a fost incomparabil mai mare. Tineri fiind, unii au îmbrățișat cu bună 

credință noua ideologie, au slujit-o cu devotament. Am cunoscut bine pe unii 

din[tre] aceștia. Între ei vorbeau rusește, la întâlniri amicale cântau cu entuziasm 

cântece sovietice. Colegii lui care nu avuseseră privilegiul de fi fost trimiși la 

studii în URSS îi numeau „zdrastvuiști” imitându-i pe „bonjuriștii” din secolul al 

XIX-lea. 

Nu am rămas decât câteva luni la DCS, pe vremea lui Manea Mănescu. 

Eram Director al metodologiei statistice și conferențiar suplinitor la ISEP, predând 

statistica industrială și statistica teoretică. Scena pe care o relatez s-a petrecut în 

luna aprilie 1951 (ziua nu o mai țin minte). Eram în clădirea „Lido” biroul meu 

era la etajul V. Cam pe la miezul nopții sună telefonul: era M[anea] M[ănescu] 

care mă invită în biroul său. Se introduse[se] sistemul ca cei din posturile de 

conducere să fie la locurile lor în timpul nopții. Stalin obișnuia să fie treaz noaptea, 

putea să-l cheme la telefon pe Gheorghiu-Dej, acesta să aibă nevoie de un șef de 

instituție și așa mai departe. Metoda este descrisă magistral de A. Soljenițân în 
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Primul cerc. Discuția care avea să aibă pentru mine consecințe importante – s-a 

desfășurat aproximativ astfel: 

M[anea] M[ănescu] „Tovarășe T.! Dumneata lucrezi de multă vreme în 

statistică. Ești și în învățământ unde eu sunt director de studii. Noi (adică partidul) 

te apreciem și vrem să te folosim în continuare. Ești hotărât ca să colaborezi cu 

mine în cadrul instituției?” a mai adăugat și alte cuvinte: de el depinde și situația 

mea din învățământ. Răspunsul meu a fost rostit fără șovăire: „Da, tovarășe 

director general. Voi lucra și îmi voi da toată osteneala ca să justific încrederea 

Dvoastră!” Angajamentul meu solemn nu a avut efect. 

Peste câteva zile, soția mea – pe atunci șef de serviciu la statistica nivelului 

de trai – este concediată. Era gravidă, deci protejată de Codul Muncii. Cineva mă 

sfătuia să mă adresez la Sindicate, unde fac-totum era Liuba Chișinevschi pentru 

a relata acest abuz. Ne-am gândit să nu recurgem la acest gest ca să nu mă 

concedieze și pe mine. 

Între timp, primeam în biroul meu pe Zoltan Csendes, adus de la Cluj de 

M[anea] M[ănescu] Foarte manierat și de o urbanitate desăvârșită, Csendes îmi 

spune că va lucra în birou cu mine. Aceasta este indicația lui M[anea] M[ănescu]. 

Mi-a spus că el cunoaște lucrările publicate de mine – cursuri, articole – și că le 

apreciază mult. Credeam că va fi adjunctul meu. O, sfântă naivitate! Nu peste mult 

timp, la 15 iulie 1951 (Sf. Vladimir) am fost concediat și eu. Locul mi l-a luat 

Zoltan Csendes. În treacăt fie spus, am devenit prieten cu acest om deosebit până 

la moarte sa; s-a sinucis la Cluj, în 1958, împreună cu soția sa. Voi reveni. 

Era vară, am plecat în august 1951 la Sinaia cu soția. Am petrecut 

concediul cu familia colegului și prietenului Corneliu Săndulescu, eminent 

statistician și organizator, concediat în aceeași zi cu mine. La 15 august 1951 

doamna Săndulescu aduce pe lume pe Cristina, iar la 12 septembrie se naște 

Hrisanta, fiica-mea. Săndulescu se angajează curând la cooperativa „Decorativa” 

– urmase și cursurile Academiei de Belle Arte – unde a lucrat până la pensie. A 

făcut lucruri excepționale, ca grafician și organizator, bucurându-se de aprecieri 

constante. Fetele noastre au făcut apoi Liceul de muzică „G. Enescu”, apoi 

Conservatorul de Muzică, apoi au rămas prietene, așa cum și părinții au păstrat 

prietenia lor care începuse pe vremea lui Anton Golopenția. 
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Era o situație nouă pentru mine. Deși nu cunoșteam motivele – vorbesc de 

motivele mele – reale – pentru care am fost concediat (în decizie se vorbea de 

desfacerea contractului de muncă potrivit art. 20, aliniatul... din Codul Muncii), 

îmi dădeam seama că nu aveam șanse să fiu angajat undeva. În octombrie 1951 

am fost concediat și din învățământ. Speranța mea era să-mi câștig existența cu 

ajutorul traducerilor din limba rusă. Am început să colaborez cu diferite edituri, 

reviste. Între timp intervine un element nou. Fiind cunoscut pentru colaborările 

mele cu revista „Probleme economice” sunt invitat de redactorul șef Mircea 

Oprișan care îmi propune să lucrez pentru revistă, în calitate de colaborator extern 

cu o plată fixă din fondul nescriptic. Se pare că fusese indicația lui Miron 

Constantinescu. Redacția avea atunci un număr de redactori recrutați din rândul 

celor care aveau o situație similară cu a mea. Am reîntâlnit-o pe Lucia Apolzan, 

pe Marin Dima, fost profesor la Facultatea de Drept și fost secretar de partid la 

aceeași facultate. I-am cunoscut aici pe Leon Jäger, originar din Rădăuți poliglot 

de înaltă clasă, pe Em. Nestor (Neumann), pe V. Rausser și soția sa, Ira. Tot aici 

am cunoscut pe doamna Valeria Dumitriu, dactilografă de înaltă clasă, cu care 

colaborez de atunci. Sper ca și aceste „Însemnări” să fie dactilografiate de vechea 

mea prietenă. 

Era un mediu cu totul deosebit. Majoritatea colegilor erau evrei, oameni 

cultivați, cu multă înțelepciune. Ne-am împrietenit, am învățat mult de la ei. 

Mircea Oprișan a avut o carieră impresionată: a ajuns vicepreședinte al CSP (era 

prieten cu Miron Constantinescu din ilegalitate, au fost implicați în același 

proces), apoi ministru al comerțului interior. Câțiva ani a fost consilier al lui Petru 

Borilă, la Consiliul de Miniștri. A emigrat în Israel. La postul de radio „Europa 

liberă” a avut câteva emisiuni în legătură cu epoca lui Gheorghiu-Dej, cu 

amănunte de cel mai mare interes pentru istoria politică. M. Oprișan redacta 

discursurile lui Gheorghiu-Dej, rapoartele la congresele partidului. Deci 

informația sa era de prima mână. 

I-au urmat la conducerea revistei Eugen Popescu-Jianu, apoi Vasile 

Rausser – până la desființarea ei, a mai fost redactor-șef adjunct Gabriel Lanyi, N. 

S. Stănescu, mai târziu profesor. Printre redactori, Virgil Iordache, Constantin 

Bărbulescu, Eugen Prahoveanu, ambii viitori profesori universitari. Perioada 
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1951-1953, petrecută la revistă, a fost interesantă prin oamenii cu care am 

colaborat, prin munca de redactor, prin evenimentele care s-au produs în acei ani. 

În ianuarie 1952, a avut loc stabilizarea monetară. Tot cam în aceeași vreme a avut 

loc demascarea devierii de dreapta din partid și eliminarea grupului Ana Pauker – 

Vasile Luca – Teohari Georgescu. Evenimentul cel mai important a fost moartea, 

în martie 1953, a lui Iosif Visarionovici Stalin. 

Poate să reiau în altă parte această perioadă și să o cuplez cu perioada când 

am fost redactor la „Revista de Statistică”, organ al Direcției Centrale de Statistică, 

înființată de Manea Mănescu, la începutul anului 1952, având ca redactor șef pe 

Zoltan Csendes. 

Să reiau firul povestirii cu Direcția Centrală de Statistică și cu Manea 

Mănescu. Soarta a orânduit în așa fel ca de atunci până la pensionarea mea, în 

1977, să depind, direct sau indirect, de Manea Mănescu. 

Lucram deci la „Probleme Economice”, făceam traduceri din literatura 

statistică și economică, mai publicam câteva ceva sub pseudonim. Se înființase în 

1952, Institutul de Științe Statistice – institut de învățământ superior – iar primul 

rector (mi se pare că i se spunea director) a fost numit Csendes. M-a invitat să 

colaborez cu noul institut efectuând traduceri. Am primit comanda să traduc un 

manual al profesorului A. I. Petrov de statistică economică, un alt manual a lui T. 

V. Reabușkin și altele. Mă dovedeam deci util, aproape indispensabil: cunoșteam 

limba rusă, dar mai ales cunoșteam statistica sovietică, „cea mai înaintată statistică 

din lume”, a cărei popularizare în România am avut o contribuție importantă. 

Se produce un eveniment în viața mea profesională. Mă invită M[anea] 

M[ănescu] și mă întreabă dacă sunt de acord să revin la Direcția Centrală de 

Statistică. Am acceptat fără ezitare și la 15 iulie 1953 sunt numit – nu mi-aduc 

aminte în ce grad – la instituția amintită, exact la doi ani, după concedierea mea. 

Tot atunci sunt angajat ... preparator (gradul cel mai mic în ierarhia universitară) 

la Institutul de Științe Statistice. O adevărată „restutio in integrum”. 

În anii 1953-1956 am lucrat ca redactor la „Revista de Statistică” – 

redactori șefi au fost Iosif Ferenbac, Virgiliu Iordache, Bujor Stănescu, mai târziu 

Andrei Csillag – apoi la Direcția de Metodologie (director Iosif Ferenbac). 
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Manea Mănescu fusese numit în acea perioadă reprezentantul României la 

CAER păstrându-și însă și funcția de director general al DCS. În luna mai 1954 

(sper să nu mă înșel întors de la Moscova, hotărăște înființarea Consiliului 

Științific-Metodologic al DCS numindu-mă și pe mine membru al acestuia. 

Pentru istoria mentalităților și, mai ales, a moravurilor, am datoria să mai 

scriu câteva ceva despre vigilență și despre manifestările acelei faimoase „duble 

gândiri”. 

După venirea lui M[anea] M[ănescu] la conducerea instituției se țineau 

ședințe frecvente de prelucrare, în care erau înfierați și demascați Sabin Manuilă 

– spion al americanilor –, Anton Galopenția care era la Jilava, dar și „dușmani” 

mai recenți: Mircea Biji, Gheorghe Mihoc și chiar... subsemnatul. Acuzația: 

cosmopolitismul burghez în statistică, formalismul matematic în statistică – și 

acesta burghez! – ploconirea în fața statisticii burgheze care era în slujba 

burgheziei și imperialismului. La aceste ședințe – mi s-a povestit mai târziu – luau 

cuvântul unii salariați care descriau dramatic sistemul lui Mihoc care îi obliga să 

învețe matematica. Trebuie spus că în perioada respectivă aveau loc în URSS 

clarificări ideologice în domeniul statisticii. Eminenți matematicieni și 

statisticieni – un Romanovski, un Iastremski, chiar un A. I. Boiarski – erau aspru 

criticați pentru că erau adepții formalismului matematic, purtătorii influenței 

burgheze etc. La consfătuirile unionale care au avut loc atunci s-a adoptat 

hotărârea potrivit căreia statistica este o știință socială, bazată pe materialismul 

dialectic și pe economie politică marxist-leninistă. Teza a fost imediat preluată și 

în România – s-au scris și articole pe tema această, publicate în „Revista de 

Statistică”, ea a fost inclusă în cursuri. 

În ce privește vigilența, aici ar trebui multe spuse. Însuși M[anea] 

M[ănescu] se ocupa de instruirea personalului. Salariaților li se dădeau exemple 

din care rezulta perfidia dușmanului de clasă, ingeniozitatea spionilor imperialiști. 

Se evocau cazurile de statisticieni sovietici care au fost demascați ca „dușmani ai 

poporului”, mai ales cu prilejul recensământului populației din 1937, judecați și 

executați. 

Securitatea a început, pe vremea aceea, să fie tot mai prezentă la Direcția 

Centrală de Statistică. Treptat DCS a ajuns un fel de anexă a Securității...  
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În 1956 M[anea] M[ănescu] a părăsit conducerea DCS urmând o carieră 

strălucită – ministru de finanțe, apoi șef al secției de economie al CC al PCR, 

membru al Comitetului Politic Executiv, prim-ministru al guvernului. Și în 

evoluția mea a intervenit o schimbare, în același an, 1956. 

 

 

La Institutul de Cercetări Economice (1956-1958). 

 

 

În învățământ am fost promovat din funcția de preparator în aceea de 

lector. Cea mai importantă schimbare a avut loc în cercetarea științifică: la 15 

martie 1956 am fost transferat la Institutul de Cercetări Economice al Academiei. 

Institutul fusese înființat în 1952, director era Jean Bașchir, candidat în 

științe economice de la Moscova, director adjunct științific C. Sabin, ceva mai 

târziu Constantin Murgescu. Conducerea partidului nu era mulțumită cu 

activitatea institutului. De aceea l-a numit director pe Gogu Rădulescu, cunoscut 

ilegalist, cu o biografie interesantă. 

Ca student la Academia Comercială, Gogu Rădulescu devenise președinte 

al Frontului Studențesc Democrat, drept care a avut multe ciocniri cu legionarii. 

Era deci comunist convins. În timpul războiului, fiind soldat într-un regiment de 

cavalerie s-a predat Armatei Roșii (sau a fost luat prezonier), internat într-un lagăr 

în care a stat câțiva ani. După 23 august 1944 a avut însărcinări pe linie de stat, 

mai apoi, pe linie de partid. În 1949 sau 1950 era ministru adjunct la Comerțul 

exterior. Este și el trimis la munca de jos – nu mai știu în ce an – ca profesor la o 

școală de contabilitate, apoi contabil la o întreprindere. După câțiva ani, este 

reabilitat și începe o carieră care cuprinde: postul de director al institutului, curând 

devine ministru al comerțului interior, apoi celelalte posturi. Amintesc pe cel de 

vicepreședinte al Consiliului de Stat – calitate în care coordona Comisia Națională 

de Demografie – președinte al Curții Superioare de Control Financiar. Din 1974 a 

fost membru al Comitetului Politic Executiv al CC al PCR. 

Încredințându-i-se conducerea Institutului de Cercetări Economice (ICE) 

și reorganizarea cercetării economice, Gogu Rădulescu avea și sarcina de a-și 
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alege colaboratorii, pe baza unei hotărâri a Biroului Politic din acea vreme. Așa 

am fost transferat fără nici o dificultate. 

Institutul, situat în Bulevardul Ana Ipătescu nr. 50, într-o clădire 

somptuoasă, – astăzi este ocupată de Ambasada Siriei, mi se pare – avea un număr 

mare de camere în care lucrau cercetătorii. Directorul științific adjunct era 

Constantin Murgescu (19.09.1998), cu o temeinică formație universitară, cult, cu 

întinse cunoștințe în economie, dar și în filozofie, artă, literatură. A fost redactor 

șef la ziarul „România Liberă”, cu experiență în munca redacțională, cu un scris 

elegant și literar. Fiu de general, avea o biografie sinuoasă, de care încercau noii 

dușmani să profite. În fond, el a dus munca institutului, deoarece directorii se 

schimbau destul de des. După Gogu Rădulescu, au urmat mulți: Roman 

Moldovan, Miron Constantinescu, Mihai Levente, Constantin Ionescu, Ion Totu. 

Avea un simț remarcabil de organizare și o putere de muncă, ieșită din comun. De 

dimineață până seara, era prezent la institut. Era convocat des la secția respectivă 

a C C al PCR, la Pevel Ţugui sau chiar la Leonte Răutu. Am apreciat mult la 

Murgescu o calitate care mi-l amintea pe Anton Golopenția: preocuparea lui de a 

se ocupa de tinerii cercetători. În perioada cât a funcționat la Institutul de 

economie mondială s-a îngrijit în mod deosebit de formarea tinerilor economiști 

– specializări în străinătate, cursuri intensive de limbi străine, documentare 

temeinică în problemele țărilor occidentale. Efectul poate fi bine apreciat după 

evenimentele din Decembrie 1989: mulți din aceștia au devenit oameni importanți 

(miniștri de finanțe sau de economie, guvernator al Băncii Naționale etc.) care îi 

poartă o amintire respectuoasă. 

Libertatea pe care a primit-o Gogu Rădulescu din partea conducerii 

partidului se poate aprecia din componența institutului. A adus la institut persoane 

cu „probleme” sau cu „trecut”, deci cu dosare nu tocmai „curate”. 

Iată câțiva din colegii mei de atunci. 

Eugen Balaș, economist, fost profesor de economie mondială la ISEP, fost 

consilier economic la Ambasada RPR. din Londra. Originar din Cluj, protejatul 

Anei Pauker, făcuse câțiva ani de închisoare, după căderea acesteia. Cu pregătire 

temeinică universitară, cultivat – vorbea câteva limbi, printre care maghiara, 

engleza, rusa, franceza – E. Balaș a fost numit șef al secției „Economia mondială”. 
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În urma unei întâmplări din 1958, părăsește (este nevoit) institutul se specializează 

în matematică al Academiei, unde se bucură de sprijinul lui Onicescu, Mihoc, Gr. 

Moisil. Emigrează în 1965 sau 1966, se stabilește în SUA, unde face o carieră 

frumoasă ca ... matematician”. 

La secția lui fusese angajat Ion Veverca, care a fost amintit în Însemnările 

de față. Cariera lui de „zugrav” ia sfârșit; reia activitatea științifică, cu rezultate 

palpabile. George Retegan, fost colaborator apropiat al lui A. Golopenția, doctor 

în sociologie, la prof. D. Gusti (echipele studențești, ancheta Dâmbovnic), fost 

coleg cu Miron Constantinescu, a stat câțiva ani la închisoare, cu acuzația 

principală de a fi furnizat ambasadei SUA date statistice. Nu a fost condamnat: 

Gogu Rădulescu l-a făcut șeful secției „anchete monografice”. A devenit apoi un 

eminent demograf.  

I-a adus, fie cu norma întreagă, fie cu jumătate de normă pe fostul său 

profesor, Gromoslav Mladenatz, pe Gheorghe Zane, viitorul academician, pe 

agronomul N. Cornățeanu, fost ministru al agriculturii – cunoscut prin anchetele 

sale în rândul gospodăriilor țărănești –, pe economistul D. Iordan, specialist în 

venitul național, pe ing[inerul] Liliana Rădulescu și încă pe alții.  

Eu am fost numit șef al secției industriale, unde aveam drept colaborator 

pe vechiul meu coleg de la ICS, Costache Moineagu. Au fost angajați și absolvenți 

ai ISEP-ului, dintre cei mai buni, care au făcut o frumoasă carieră științifică. 

Munca se desfășura pe bază de plan; libertatea cercetătorilor era mare. Pe vremea 

aceea era prim-secretar adjunct al Academiei, Acad. Vasile Malinschi, coleg cu 

Gogu Rădulescu, care a sprijinit mult institutul (probleme materiale, angajarea de 

personal). 

Atmosfera era colegială, se simțea o oarecare relaxare (să-i spunem, 

liberalizarea) dar care, curând, avea să aibă victimele sale.  

Dosarul pe care mi l-a întocmit Serviciul de cadre al Academiei Române 

era bun. Așa se explică – printre altele – alegerea mea ca președinte al secției 

sindicale a instituției, ceea ce era destul de mult pentru cineva care nu era membru 

de partid.  
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Din Consiliul științific al ICE făcea parte și Manea Mănescu – era membru 

corespondent al Academiei – cu care am colaborat în acei ani. Preocuparea sa era 

Nivelul de trai al populației RPR. 

Gogu Rădulescu nu a rămas multă vreme la institut; a fost numit ministru. 

În locul lui vine Miron Constantinescu, în luna mai sau iunie 1957. Plenara CC al 

PMR a examinat devierea grupului Iosif Chișinevschi, din care făcea parte și M. 

Constantinescu. Nu știu dacă devierea era de „dreapta” sau de „stânga”. Am 

colaborat cu M. Constantinescu, eram șef de secție și președinte de sindicat până 

la 15 martie 1958. Fusese deci trimis – după terminologia vremii – la munca de 

jos. 

L-am cunoscut bine; mă lua și pe teren. De câteva ori am fost la el acasă, 

unde mi-a arătat biblioteca. Păstra și manuscrisele lucrărilor de seminar la 

cursurile lui Gusti. Participase și el la anchetele monografice, inclusiv la 

cercetarea plășii Dâmbovnic. Publicase articole în „Sociologia Românească”. 

Trecerea lui M.C[onstantinescu] de la posturile cele mai înalte de partid și 

de stat la munca modestă de director de institut a fost anevoioasă. Îi venea greu să 

se adapteze la noile condiții. Remarcam schimbarea de atitudine a foștilor săi 

subalterni. M. Mănescu, care fusese numit director general al statisticii grație lui 

M.C[onstantinescu] și care tremura literalmente în fața acestuia – am fost martorul 

unei convorbiri telefonice dintre M[anea] M[ănescu] și M. C[onstantinescu] când 

primul s-a ridicat în picioare, răspunzându-i disciplinat: „Să trăiți tovarășe 

președinte, am înțeles tovarășe președinte” – a început să se manifeste mai liber 

față de M. C. Rolurile se schimbaseră acum. M. C[onstantinescu] era acela care 

se purta slugarnic cu M[anea] M[ănescu], dar și alții. Era disciplinat... 

Din perioada celor doi ani aș menționa faptul că am efectuat o cercetare 

de teren la uzinele „I. C. Frimu” (fostă Constantinescu) împreună cu colegi de la 

ISEP (M. Biji, L. Tövissi, I. Stoichiță, N. Rancu) care s-a materializat într-o carte 

(publicată la Editura politică), premiată de Academie, cu premiul „Ion Ionescu de 

la Brad”). 

Am participat la cea de-a 90-a aniversare a Academiei; ședința solemnă a 

avut loc la Ateneul Român, la care a participat conducerea partidului și statului, 

în frunte cu Gheorghiu-Dej.  
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Mai amintesc vizita unui academician sovietic Vasile Sergheevici 

Nemcinov, cunoscut statistician și economist (avusese și el probleme deoarece nu 

fusese de acord cu Lâsenko). Vizita a avut loc la începutul lui octombrie 1957, 

chiar în zilele când URSS plasase primul sputnik, la 4 octombrie. V. Malinschi 

hotărâse ca eu să-l însoțesc pe oaspetele sovietic, în București și în țară, servindu-

i ca interpret și statistician. 

În ianuarie 1958 am plecat pentru prima dată în străinătate. La Moscova a 

fost organizată o masă rotundă „Est-Vest” de către UNESCO Asociația 

Internațională de Sociologie și Academia de Științe a URSS. Delegația Academiei 

Române era condusă de acad. V. Malinschi, eu îl însoțeam. După o călătorie cu 

trenul de două zile am revăzut cu emoție pământul sovietic după 12 ani – am ajuns 

și am asistat la o manifestare interesantă. Era în plin război rece; confruntările erau 

dure. Atunci l-am cunoscut pe Raymond Aron, Georges Friedmann, Helmut 

Schelski, A. N. Holländer, reprezentați de seamă ai științelor sociale din Occident. 

„Lagărul socialist” scoase bateria cea mai reprezentativă, compusă din 8-8 

academicieni, printre care K. Ostrovitianov, Rumianțev, P. Fedossev. Asistam 

pentru prima dată la înfruntarea ideologică între cele două concepții, nu în scris, 

ci pe ... viu.  

La întoarcere, la Gara de Nord, ne-a primit Miron Constantinescu – 

Malinschi avea grad mare – și cu alți tovarăși. 

Ar mai fi de spus multe în legătură cu munca științifică la Institut. 

Amintesc numai despre o întâmplare. După evenimentele din Ungaria, din 1956 o 

oarecare liberalizare. La o prelucrare cu Leonte Răutu, se recomanda chiar ca 

cercetătorii să nu fie dogmatici, să interpreteze creator fenomenele economice. 

Unii au luat în serios acest îndemn. 

Constantin Ionete, profesor și directorul general de astăzi al Institutului 

Național de Cercetări Economice, a scris ceva în legătură cu prețurile în socialism. 

Lui M. Constantinescu i-a plăcut. Erau teze mai „Îndrăznețe”, cu elemente din 

experiența Iugoslaviei. Eugen Balaș a publicat în 1958 o carte Analiza marxistă a 

Keynes-ismului (Editura politică), recenzată favorabil de trei economiști. În 1958, 

în luna mai, are loc o plenară a CC al PMR – era ceva în legătură cu TITO – unde 

au fost criticate ideile nepartinice formulate de unii. Au urmat neplăceri pentru C. 
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Ionete și E. Balaș pe care nu le mai amintesc aici. O nouă schimbare urma să 

modifice cursul vieții mele... 

 

MEMORII VI 

 

   Din nou la Direcția Centrală de Statistică 

 

În luna martie 1958, la 15, exact după doi ani când fusesem transferat la 

Institutul de Cercetări Economice, am revenit la Direcția Centrală de Statistică. În 1956 

sau 1957, România fusese primită ca membră a ONU. A început colaborarea cu 

instituțiile specializate ale ONU. Devenise membră a Comisiei de Statistică a ONU și 

trebuia să participe la a X-a sesiune a Comisiei, aprilie-mai 1958. Delegațiile țărilor 

membre erau conduse de șefii oficiilor naționale de statistică. Din partea României 

urma să participe Mihai Levente, directorul general adjunct al DCS (1956-1962). Ne 

cunoșteam de multă vreme - de la ICS și de la Controlul Economic - m-a invitat la 

DCS, propunându-mi să-l însoțesc ca expert la sesiunea de la New York. Mi-a spus că 

în urma consultării cu M. Biji, devenit între timp director general adjunct al DCS, și 

cu alții, cel mai indicat ca să-l însoțesc la New York aș fi eu. Condițiile pe care le 

îndeplineam: cunoașterea statisticii, a domeniilor acesteia și a limbilor străine. M-a 

ispitit propunerea și am acceptat. A urmat a doua propunere: soția mea, Margareta, m-

a implorat să nu revin la DCS. Am cedat totuși propunerii lui M. Levente și am luat o 

decizie pe care am regretat-o amarnic. Comunicându-i lui   M. Levente acordul meu, 

i-am spus că nefiind membru de partid s-ar putea ca decizia lui să producă nemulțumiri 

în rândul „candidaților” la acest înalt post. Mi-a replicat că îi va convinge pe 

Gheorghiu-Dej și pe Chivu Stoica (prim-ministru pe atunci) ca să fie de acord cu 

numirea mea în funcția amintită. 

La 15 martie 1958, mă instalam într-un birou somptuos în clădirea Direcției 

Centrale de Statistică, str. Stavropoleos 6, unde se mutase instituția, părăsind localul 

„Lido“. Secretara mea, doamna M. Lăzărescu, o persoană distinsă care fusese 

colaboratoarea doctorului Manuilă, a lui A. Golopenția și a lui Gh. Mihoc. Era și o 
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dactilografă excepțională. Am primit și o mașină la dispoziție. 

Începea viața mea de demnitar: un director general adjunct al DCS era asimilat 

cu un secretar general de ministru fiind prima treaptă de demnitar. 

Voi scrie, ceva mai târziu, despre procesul de adaptare, despre „limba de 

lemn1, pe care am cunoscut-o bine încă din perioada când am fost redactor la 

„Probleme economice”. 

Am început imediat pregătirea pentru sesiunea Comisiei de Statistică a ONU, 

Primisem materialele ONU, conform ordinii de zi. Trebuia să pregătim „intervențiile*4 

noastre la fiecare punct, care să reprezinte concepția Direcției Centrale de Statistică. 

M. Levente a pregătit proiectul „Mandatului” delegației RPR la sesiunea a X-a a 

Comisiei de Statistică. Mandatul prevedea afirmarea statisticii românești, ca statistică 

socialistă, combaterea concepțiilor statistice burgheze, cooperarea cu delegația 

sovietică. Mai erau și alte prevederi. Astăzi, am rămâne surprinși de atâtea măsuri de 

precauție: era vorba doar de metodologie. Să nu uităm însă că eram pe vremea 

războiului rece, că înfruntarea dintre cele două sisteme avea loc nu numai pe plan 

politic și ideologic, dar și în domeniul metodologiei statistice. 

Proiectele de intervenții le pregăteam cu specialiștii instituției, ele erau văzute 

și aprobate de M. Levente și apoi înaintate, undeva sus... Le-am pregătit în termenul 

necesar și eram gata de plecare. Fiindcă eram în preajma Paștilor, am participat cu 

familia la slujba învierii, iar luni, 13 aprilie 1958, am plecat spre New York. Ne-am 

oprit la Paris, pentru o zi sau două, funde] am locuit în clădirea Ambasadei RPR, 

clădire frumoasă, achiziționată de pe vremea lui Gh. Tătărescu. Cu trenul am plecat la 

Cherbourg, ne-am îmbarcat pe „Queen Mary” al Companiei engleze Cunard, cel mai 

elegant și rapid (așa cred) transatlantic. 

După patru zile am acostat la New York. Oricât de marc este ispita de a descrie 

vaporul și călătoria, mă voi abține. în cele patru zile am discutat mult cu M. Levente: 

amintiri despre Institutul Central de Statistică, despre prietenii comuni și, bineînțeles, 

despre doctorul Sabin Manuilă... De ee tocmai despre el? Mi-a atras atenția ca nu 

cumva eu să stau de vorbă cu fostul nostru director general, deoarece acesta, stabilit la 

New York, desfășoară activități ostile statului democrat-popular, care era România, 

făcea parte din guvernul de emigrație din SUA (nu am verificat această informație), 
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fiind un agent al imperialismului american. Era clar: fusese spion al americanilor. Cu 

această ocazie, M. Levente mi-a povestit cum a reușii să fugă S. Manuilă din România, 

în iulie 1947. Americanii i-au pus la dispoziție un avion. S. Manuilă s-a îndreptat spre 

aeroport, însoțit de Dan Duțănescu, ca interpret, M. Levente - pe atunci director 

general al Controlului Economic - a fost alertat imediat și trimis în urmărirea... 

fugarului. În ce calitate, tocmai M. Levente, n-am aflat nici atunci, nici mai târziu. Era 

omul de încredere al lui Gheorghiu-Dej, îl cunoștea bine pe S. Manuilă. Oricum — 

conchidea M. Levente povestea sa — a întârziat la aeroport. („Mi-a scăpat bătrânul 

vulpoi.”) Am rămas stupefiat, cunoscând bine - și nu numai eu - cum doctorul Manuilă 

l-a salvat pe M. Levente de la arestarea acestuia de către agenții Siguranței Statului. 

La sesiunea a X-a a Comisiei de Statistică, România a fost aleasă ca 

vicepreședinte. În fața locului ocupat de M. Levente fusese pusă tăblița „Vice 

chairman”. A început sesiunea, problemele se discutau în ordinea stabilită. Luam 

cuvântul - mai mult M. Levente - în limba franceză (pe atunci eu nu cunoșteam 

engleza), eram foarte combativ spre admirația delegației sovietice (T. V. Reabușkin), 

Ba am fost și la reprezentanța permanentă a URSS la New York, unde am primit sfaturi 

tovărășești. 

Comisia de Statistică ONU se întrunește tot la doi ani. Organul permanent 

tehnic, cu sediul la ONU, este Oficiul (Biroul) de Statistică ONU. Directorul acestui 

Oficiu era W. R, Leonard. un distins statistician, director adjunct era scoțianul Loftus 

- mai târziu ne-a vizitat țara - cu care M. Levente a stabilit bune relații, valorificate 

mai târziu, în interesul Direcției Centrale de Statistică (a obținut ca doi statisticieni de 

la DCS să fie angajați ca funcționari internaționali la acest oficiu - Mihai Anastasescu 

și Nicolae lonescu). 

Președinte al sesiunii a fost ales francezul F. Closon. director general al 

Institutului Central de Statistică al Franței (INSEE); șeful delegației Indiei era celebrul 

statistician P.C. Mahalanobis. 

Franceza noastră era modestă, dar faptul că eram printre puținii - dacă nu 

singurii - care ne rosteam „intervențiile”  în această limbă i-a plăcut lui Closon. Acesta 

l-a și invitat la masă pe M. Levente. Cu această ocazie i-a spus lui M. Levente că el 

este „Compagnon de la Libertation”, fusese decorat cu Crucea loreneză, că era 

partizanul generalului De Gaulle (care peste câteva săptămâni a și fost adus la putere). 
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A mai adăugat că deși M. Levente este comunist - aceasta nu îl împiedică pe el 

(Closon) să aibă o întâlnire amicală, invocând tradițiile franco-române și afinitățile 

culturale și lingvistice (eram și noi de „gintă latină”). Această prietenie ne-a fost de 

folos în timpul sesiunii și mai târziu la Conferința statisticienilor europeni ONU la 

Geneva. 

L-aș aminti pe delegatul sovietic T. V. Reabușkin. Pentru a nu se angaja cu 

nimic - era regimul secret al datelor statistice - URSS prefera să trimită pe delegatul 

Academiei de Științe a URSS în locul directorului general al Direcției Centrale de 

Statistică (ŢSU)*. Așa se face că ani de zile delegatul URSS era Reabușkin, om șters, 

fără personalitate, cu intervenții șablon, care îmi aduceau aminte de delegații sovietici 

la masa rotundă „Est-Vest" de la Moscova. 

Reprezentantul permanent al României la ONU era ambasadorul Mihai 

Magheru. Cum Levente îl cunoscuse în ilegalitate, acesta a fost amical și util. Soția sa 

- doctor în filologie, se pare - ne-a fost utilă pentru traducerea unor intervenții în limba 

franceză. 

La primul week-end, M. Levente se repede la Washington ca să-și viziteze 

prietenii din ilegalitate: pe ambasadorul Silviu Brucan și soția acestuia, Sașa 

Sidorovici. Dacă Mihai Ralea era cunoscut în mediile diplomatice de la Washington - 

în perioada când fusese ambasador - pentru calitățile sale culinare ca fin „gourmet”, în 

schimb Silviu Brucan era apreciat pentru... engleza sa. 

Pentru cineva care vine pentru prima dată la New York impresia este colosală. 

Tot atunci l-ani cunoscut pe dr, Titus Podea, cetățean american de origine română - era 

ardelean, făcuse Liceul „Andrei Șaguna“ din Brașov - un om foarte îndatoritor, amical 

cu noi. Făcea parte din secta Quak-ilor fiind o personalitate influentă în SUA. Ne-a 

invitat o dată la masă la el acasă, un apartament somptuos dintr-o clădire cu vedere 

spre Central Park - pe atunci cartierul era locuit de oameni bogați pe balcon cultiva 

porumb, de fapt o mostră care să-i aducă aminte de România. Trec peste recepții, 

muzee, magazine etc. Mă voi opri la un episod pe care nu-1 pot evoca fără un sentiment 

de stinghereală, de fapt, de rușine. 

Aceasta a fost chiar în prima zi a sesiunii de la New York. Când îmi anine 

privirea spre locurile ocupate de reprezentanții organismelor neguvernamentale 

(NGO), observ pe doctorul Sabin Manuilă. Spre ieșire, în dreptul rândului de locuri, 
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ocupate de NGO, apare doctorul Manuilă. zâmbind, cu intenția de a ne întinde mâna... 

Eram însă instruiți dc acasă. Am trecut prin fața lui, fără să-i arunc vreo privire. Da, 

aceasta a fost scena. M, Levente îi datora salvarea dintr-o împrejurare în care el se 

putea alege cu închisoare. Și eu îi datoram recunoștință: mă angajase la Institutul 

Central de Statistică, se purtase binevoitor cu mine, după ce m-am întors din 

prizonierat. Comentariile - ca și autocritica târzie - sunt de prisos. 

După ce doctorul S. Manuilă  nu mai era considerat „dușman al poporului”, am 

îndrăznit să scriu despre el. Am amintit că, la alegerea sa ca membru corespondent al 

Academiei Române (1938), profesorul D. Guști - care l-a recomandat — a folosit 

caracterizarea doctorul[ui] S. Manuilă [ca fiind] creatorul statisticii modeme în 

România. Așa și este! Am intrat în corespondență cu fiul său, doctorul Alexandru 

Manuilă, funcționar internațional superior la Organizația Mondială a Sănătății, la 

Geneva. Mi-a trimis materiale [și] o fotografie a părintelui său. Sper să pot consacra o 

monografie doctorului Sabin Manuilă și lui Anton Golopenția, achitându-mă - măcar 

parțial - de o veche datorie. 

Încă o amintire, M. Levente, care fusese bun prieten cu doctorul Bagdasar și 

cu soția acestuia, Florica, s-a dus în vizită la Yale, unde se afla fata lor. Matematiciană, 

ea era căsătorită cu prof. Ionescu-Tulcea, eminent probabilist, elevul lui Onicescu și 

Mihoc. Ei primiseră aprobarea pentru un stagiu de studii Ia Universitatea din Yale. 

Pentru această aprobare a intervenit M. Levente. Cei doi au rămas în SUA; mai târziu 

fosta doamnă Ionescu-Tulcea s-a recăsătorit cu Saul Below, laureat al Premiului Nobel 

pentru literatură. Mi se pare că a și scris ceva despre România. în „faire-part“-ul înserat 

cu prilejul morții doamnei Florica Bagdasar, apărut în „România literară”, printre 

rudele care anunțau tristul eveniment figura și Saul Below. 

În timpul cât am mai rămas la New York, am vizitat muzee etc.; ultima zi a 

fost - mi se pare - sărbătoarea zilei independenței Israelului. 

Am plecat spre țară cu același transatlantic elegant „Queen Mary”. Compania 

noastră s-a mărit cu T. V. Reabușkin și cu atașatul naval al URSS la Washington, un 

tip foarte interesant și amuzant. Am aflat atunci cum se bea whisky ,,a la russe”. De la 

Cherbourg - cu trenul la Paris. Aici a trebuit să zăbovim câteva zile. Motivul? 

Întrucât era vorba de un eveniment istoric, voi relata mai pe larg despre aceasta. 

În luna mai 1958, în toată Franța aveau loc mari manifestații în favoarea ge- 
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neralului De Gaulle, Parisul era însă centrul. Când am ajuns la Paris manifestările erau 

în toi. Armata, jandarmeria, poliția erau de partea generalului. Asistam fascinat la 

manifestațiile sutelor de mii de parizieni. Un război civil părea iminent. Ambasadorul 

român ne sfătuia să mai așteptăm o altă [ocazie]. [Altă] eventualitate era să luăm 

vaporul până la ... Leningrad. Generalul De Gaulle a fost adus la putere în ziua de 13 mai 

1958. A început viața normală, iar noi am putut să ne întoarcem în România. Am aterizat la 

București; familiile ne așteptau; bucuria Hrisantei mele și a Marinei lui M. Levente nu 

mai cunoaște margini. Le-am adus păpuși, jucării și multe altele. 

Mi-am reluat munca la Direcția Centrală de Statistică. Mi se repartizase spre 

coordonare Direcția Statisticii industriei, Direcția de Metodologie și Documentare, 

Consiliul Științific Metodologic, Biblioteca și Revista de Statistică. Aveam 42 de ani, eram plin 

de planuri. Dar... 

În săptămânile în care lipsisem, unii din cei ce râvneau la postul de director 

general adjunct, îndreptățiți prin originea socială, calitatea de membru de partid și 

școală în URSS, nu au stat degeaba. Unul din aceștia era Ion Păcuraru (n. în 1930), la 

acea dată director în DCS și secretar al Comitetului de Partid. De origine socială 

„sănătoasă”, el însuși fusese ucenic, a terminat școala medie de statistică în București, 

a fost apoi selectat pentru URSS unde a terminat Institutul Statistic-Economic din 

Moscova. Căsătorit cu o colegă sovietică - Klava - se întorcea deci cu „bastonul de 

mareșal în raniță”. Manea Mănescu l-a numit curând șef de serviciu, director adjunct... 

La 28 [de] ani era director și secretar al Comitetului de partid. M. Levente trebuia să 

țină seama de el, deși, ca ilegalist, M. Levente nu-i prea lua în considerare pe activiștii 

de partid și nici pe cei de la serviciul de cadre. 

Acțiunea lui I. Păcuraru împotriva mea a fost bine organizată, având de partea 

sa partidul, cadrele și, bineînțeles, organele superioare. Mai întâi, a publicat un articol 

în „Lupta de clasă”, în care critica pe M. Levente că s-a înconjurat de elemente 

dubioase și se referea la mine, fără să mă nominalizeze, fără nici o ambiguitate. „Cum 

se putea ca într-o muncă de conducere, într-o instituție care are misiuni atât de 

importante etc. să fie numită o persoană care nu este membru de partid?” Lipsă de 

vigilență, de orientare politică din partea lui M. Levente. Aceasta era numai partea 

văzută a acestei acțiuni. În colaborare cu cei de la cadre (director ajunsese unul Ganea) 

căuta probe, martori, în special pentru anii mei la Universitatea din Cernăuți. Curând 
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avea să se afle că aveam origine socială nesănătoasă. O împrejurare neașteptată avea 

să-i ofere lui Păcuraru o șansă mare. Avusese loc plenara CC a Partidului din mai 1958, 

devieri ideologice, lupta de clasă se ascuțea, dușmanul nu dormea (Gheorghiu-Dej: 

„Avem ac de cojocul lor!"). Deci vigilența trebuia sporită. 

Îi propusesem lui M. Levente - în general, receptiv la inovații, idei îndrăznețe 

- ca tot personalul Direcției Centrale de Statistică să fie școlarizat în matematică, 

statistica matematică. Planul a fost adoptat - cel mai ambițios plan de acest gen - și 

care cuprindea practic pe toți - de la director până la ultimul grad. Cursurile și 

seminariile se țineau în orele de program. Manuale, lecții, alte materiale erau editate 

rapid și erau puse la dispoziția cursanților. Asta mirosea a formalism matematic și 

ploconire în fața occidentalului burghez. Să amintesc că în acea perioadă apăruseră 

cibernetica (N, Wiener), teoria jocurilor a lui John von Neumann, teoria programării 

lineare a lui G. Dantzig, teoria informației a lui Claude Shannon, metoda input-out- 

put a lui W. Leontief și, bineînțeles, calculatoarele electronice cu publicații în 

programe, simulări, modelări, prospectivă. Până și unii oameni de știință sovietici 

începuseră - eu timiditate, ce-i drept - să scrie articole pe aceste teme. 

Am întocmit un studiu privind necesitatea introducerii metodelor statistice - 

matematica moderne, semnat de prof. Gh. Mihoc, de prof. O. Onicescu, E. Balaș - 

membri ai Consiliului Științific Metodologic al DCS - și care a fost supus discuției 

consiliului de conducere și Consiliului Științific-Metodologic într-o ședință comună. 

Materialul a fost difuzat din timp. L-a citit și M. Levente, fiind de acord cu conținutul 

lui. In ziua ședinței, mă cheamă M. Levente și-mi spune cu oarecare neliniște că I. 

Păcuraru (partidul) găsește că unele teze și măsuri propuse contravin indicațiilor 

partidului. Intr-o atmosferă apăsătoare s-a desfășurat ședința în care I. Păcuraru a 

criticat vehement studiul amintit. M. Levente a căutat să atenueze această critică, în 

concluziile sale. Scopul principal urmărit de I. Păcuraru: o nouă dovadă de manifestare 

a spiritului antipartinic al lui Vladimir Trebici, a formalismului matematic etc., etc, 

„Dovezile" se adunau împotriva mea. Organele politice superioare erau informate, se 

făceau presiuni asupra lui M. Levente. N-a mai putut rezista și până la sfârșit a făcut 

propunerea ca eu să fiu eliberat din funcția de director general adjunct și să fiu numit 

director. S-a acceptat, și astfel am devenit directorul Direcției de Metodologie și 

Documentare Statistică. Curând I. Păcuraru a fost numit director general adjunct, 

V.TREBICI



evenimentele din decembrie 1989 l-au găsit în același minister în calitate de director 

general. Deține și astăzi un post important la Ministerul Muncii și Protecției Sociale - 

se pare [a fi] reprezentatul României la Biroul Internațional al Muncii la Geneva. 

Va trebui să închei acest capitol neplăcut pentru mine și neinteresant pentru 

alții. Nu pot face acest lucru înainte de a evoca succint această poveste. M. Levente 

voia să clarifice situația mea din punct de vedere al cadrelor, având intenția de a mă 

numi din nou în postul de director general adjunct. Acuzațiile împotriva mea erau vagi 

și neconcludente. Însăși acuzația că aș fi făcut parte din mișcarea legionară în timpul 

studenției nu era confirmată: nici Siguranța Statului de la Cernăuți - care avea dosare 

pentru legionari-, nici Securitatea nu aveau nici o dovadă documentară în acest sens 

(de altfel, nici o singură dată nu am fost invitat la Securitate pentru a da lămuriri în 

privința aceasta). Serviciul de cadre al DCS a fost însărcinat să cerceteze amănunțit 

situația mea. S-au strâns sute de referințe, s-au cerut referințe chiar de la legionarii 

aflați în închisori - asta am aflat după 1964, când a survenit amnistia generală — s-au 

cerut informații de la Cernăuți, de la autoritățile sovietice. 

Rezultatul acestor cercetări: părinții erau chiaburi, posedau două case și o 

livadă pe 5 hectare la Horecea-Mănăstire de lângă Cernăuți, tatăl a fost funcționar la 

Mitropolia Bucovinei și epitrop la biserica din Horecea, în plus fusese membru al 

Partidului Național Liberal, a fugit din Bucovina ocupata de URSS; cei patru frați au 

fost implicați în mișcarea legionară, fără să fi săvârșit fapte penale, cel mai notoriu 

fiind fratele Corneliu. Mi se aducea învinuirea de a fi fost membru al corului studențesc 

legionar - ceea ce am și recunoscut - și o altă acuzație ridicolă. Fiind membru al 

întrunirii Academice Române „Bucovina", în care se practica duelul studențesc 

(„mensura") - eu însumi m-am bătut [în] două „mensure" — acest lucru curent în viața 

studențească din Cernăuți (după modelul de la Heidelberg) era prezentat ca jurământ 

misterios, încheiat cu „proba sângelui". Marea majoritate a referințelor și informațiilor 

privind perioada liceului și universității arătau că am fost elev premiant și student 

eminent (două licențe); perioada războiului și prizonieratului era „curată". Referințele 

și caracterizările pentru activitatea mea în țară, după revenirea mea din prizonierat, 

arătau că am fost un element muncitor, corect, profesional bine pregătit și care a adus 

servicii importante statisticii socialiste din România. M. Levente a instituit o comisie 

prezidată de Mircea Biji, director general adjunct și compusă din: secretarul 
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comitetului de partid al DCS - evreu ilegalist - și alții care au formulat concluzia că 

deși am fost eu și frații mei implicați în activitățile menționate, am desfășurat o muncă 

cinstită, sunt util etc. Astfel s-a terminat acest capitol, în 1962. Curând M. Levente a 

părăsit instituția, fiind numit ministru al comerțului interior, succedându-i lui Gogu 

Rădulescu. 

Din 1962 până în 1972, când m-am transferat în învățământ - la Academia de 

Studii Economice - am fost director, consilier, iar, în ultimii ani, consilier al 

ministrului. După ce s-au liniștit lucrurile am aflat amănunte asupra modului cum s-au 

desfășurat cercetările în privința mea. Din bunăcuviință nu voi aminti decât de un 

singur episod. Ion Păcuraru care urmărea toată acțiunea, fiind prieten cu directorul 

cadrelor, s-a adresat imperios acestuia cu cuvintele: „Să-l distrugi pe Trebici!" Punct. 

Am datoria să vorbesc despre M. Levente și despre perioada când a fost 

director general al Direcției Centrale de Statistică (1956-1962). Dacă M. Mănescu 

(1951-1956) a adus prejudiciile de care am vorbit-în primul rând, prin îndepărtarea 

vechilor statisticieni - M. Levente a făcut mult ca să redreseze DCS, să-i redea 

prestigiul de pe vremea lui S. Manuilă și A. Golopenția. Fiind ilegalist - recunoscut ca 

atare, avea audiența necesară la Gheorghe [Gheorghiu]-Dej care aproba propunerile și 

măsurile acestuia. Vicepreședintele Consiliului de Miniștri care coordona Direcția 

Centrală de Statistică era Alexandru Bârlădeanu, care îl aprecia pe M. Levente și îl 

sprijinea. 

M. Levente a reușit să aducă pe cei mai mulți din[tre] statisticienii care au fost 

concediați de M. Mănescu. A reorganizat aparatul central și teritorial al DCS, să 

modernizeze stația de mașini statistice. A reușit un lucru extraordinar în privința 

publicării datelor statistice. După ani de zile de interdicție a publicării acestora, în 1957 

apare primul Anuar Statistic, reluându-se tradiția de pe vremea lui S. Manuilă și A. 

Golopenția. De atunci, „Anuarul" apare în fiecare an, cu un volum variabil de date (în 

ultimii ani ai lui Ceaușescu) ajunsese un... caiet! A început să editeze „Breviarul 

statistic", apoi anuare speciale (industrie, populație etc.), buletine statistice 

trimestriale. S-au reluat legăturile internaționale și furnizarea datelor statistice către 

ONU, Organizația Mondială a Sănătății. 

A îmbunătățit salarizarea personalului instituției. Fapt neobișnuit: a dat 

dispoziție Serviciului de cadre ca să permită salariaților să-și vadă „dosarele” (măsură 
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cu adevărat curajoasă, cu toate încercările faimosului și sinistrului serviciu de a 

împiedica această măsură). 

Pe linie științifică a aprobat propunerea mea de a se ține o dată pe an o 

consfătuire științifică la care participau academicieni - O. Onicescu, Gh. Mihoc, 

Grigore Moisil, Aurel Avramescu, profesori, cercetători în domeniul statisticii din 

diferite instituții. A acceptat ideea ca Direcția Centrală de Statistică să editeze un 

Dicționar statistic-economic. Comunicările prezentate la consfătuirea științifică s-au 

publicat sub titlul: Studii de statistică. Lucrările Consfătuirii Științifice de Statistică - 

1961 (apoi 1962 etc.) Acțiunea s-a continuat și pe vremea când M. Levente nu mai era 

la conducerea Direcției Centrale de Statistică . L-am însoțit pe Levente la Moscova, la 

sesiunea Comisiei de Statistică a CAER. 

M. Levente a făcut mult pentru Instituția Centrală de Statistică, despre care voi 

da seamă în lucrarea Istoria statisticii românești. A avut colaboratori direcți pe M. Biji, 

P. Năvodaru, Eugen Barat. Instituția recuperase din prestigiul ei de altă dată. A lăsat o 

bună amintire în rândul salariaților. Fiind ministru al Comerțului Interior (1962-1968) 

a luat cu el o serie de statisticieni, buni profesioniști și devotați lui, cărora le-a 

încredințat funcții înalte în minister. Pe Eugen Barat l-a făcut ministru adjunct, 

„Domniile” următoare la Direcția Centrală de Statistică vor fi amintite succint. 

Prof. Mircea Biji (1962—1965) a continuat activitatea instituției, așa cum 

fusese organizată de M. Levente. S-au continuat consfătuirile științifice. S-a publicat 

primul dicționar, cu titlul Dicționar statistic-economic sub redacția prof. M. Biji, 1962. 

(Pe coperta interioară, redactor responsabil: Vladimir Trebici). Colectivul care l-a 

redactat cuprindea zeci de persoane atât din afara DCS, cât și din rândul specialiștilor 

instituției. 

Nefiind în grațiile lui Manea Mănescu, - pe atunci șef de secție la CC al PCR - 

M. Biji este „avansat” la gradul de secretar general al Consiliului Național pentru 

Știință și Tehnică - recent înființat, lăsând, la sfârșitul anului 1965, locul lui Constantin 

Ionescu. 

Noul director general, candidat în științe economice la Moscova, căsătorit cu o 

sovietică, fusese numit de M. Mănescu ca director în DCS, în 1953 sau 1954. După 

plecarea lui M. Mănescu. De la conducerea instituției a plecat și el, transferându-se la 

CC al PCR (1956-1965), devenind adjunctul lui Chivu Stoica la direcția economică. 
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A fost director general între anii 1965-1969. Pe vremea lui a apărut ediția a II-a a 

Dicționarului statistic-economic, 1969 (sub redacția dr. C. Ionescu, redactor 

responsabil, conferențiar V. Trebici). Pe timpul lui C. Ionescu s-a făcut recensământul 

populației și al locuințelor din 15 martie 1966, primul prelucrat cu calculatoare 

electronice. Se înființase Centrul Electronic al DCS, conducerea a fost încredințată 

unui eminent specialist, dr. ing. Nicolae Costake, ajutat de inginerii Filotti și 

Zamfirescu, foarte buni profesioniști. Rezultatele recensământului au fost publicate în 

numeroase volume. Lui C. Ionescu îi datorez decorarea mea cu „Ordinul Muncii cl. III 

în august 1969, cu ocazia celei de-a XXV-a aniversări a lui 23 August 1944. După 

1969, C. Ionescu a fost trecut la Institutul de Cercetări Economice, apoi secretar 

general al Academiei de Științe Sociale și Politice, înființată în 1970. Ceva mai târziu 

a fost transferat la ASE, unde era profesor docent la Catedra de cibernetică economică. 

După 1989, mai exact, după alegerile din 20 mai 1990, a fost numit secretar general al 

Senatului României. 

Petrache Buzoianu (1969-1972) venise de la CC al PCR la conducerea 

Direcției Centrale de Statistică, la propunerea lui M. Mănescu (ca și C. Ionescu). Era 

inginer; ca instructor al CC al PCR pentru instituția noastră cunoștea în oarecare 

măsură munca DCS și pe oamenii de aici. Eram consilier, am colaborat bine cu P. 

Buzoianu; mai adusese în postul de consilier pe Gheorghe (fost Lenin) Mănescu; 

împărțeam același birou. 

Curând după venirea ca director general (1972) a lui Ilie Șalapa - și acesta 

numit la propunerea lui Manea Mănescu - am părăsit instituția, la cererea mea, cu 

aprobarea lui M. Mănescu: m-a transferat din funcția de consilier al ministrului în cea 

de conferențiar suplinitor la Academia de Studii Economice, însuflețit [fiind] de mari 

speranțe. Așa se explică că am acceptat, nesilit de nimeni, să pierd enorm ca diferență 

de salarizare. Cum s-au realizat aceste speranțe voi arăta mai târziu. 

Într-o retrospectivă generală trebuie spus că Instituția Centrală de Statistică a 

urmat o involuție. Securitatea controla îndeaproape activitatea DCS, nu numai prin 

BDS (Biroul Documente Secrete), ci [și] prin prezența ei în fiecare direcție. „Secretul" 

cuprindea mereu alte categorii de date statistice, „vigilența" devenise mai activă. Am 

participat și eu la prelucrările făcute de reprezentanții Securității cu personalul DCS. 

În ciuda faptului că instituția era coordonată de Consiliul de Miniștri, apoi de Consiliul 

V.TREBICI



de Stat când M. Mănescu fusese numit vicepreședinte al acestuia - în fapt ea era 

subordonată nemijlocit CC al PCR, Consiliului de Control Muncitoresc. S-a restrâns 

mult furnizarea de date statistice către organismele internaționale. Această accentuare 

a politizării Instituției de Statistică poate fi ilustrată cu mai multe exemple. Voi cita 

unul singur: recensământul populației și al locuințelor din 5 ianuarie 1977. Potrivit 

tradiției, recensămintele se efectuează tot la 10 ani. Al nostru ar fi trebuit să aibă loc 

în 1976. S-a tot amânat. Decretul s-a dat în aprilie sau mai 1976, data fixată 5 ianuarie 

1977. Timp puțin pentru instruirea personalului, pentru formulare și instrucțiuni. 

Lucrul cel mai nefiresc a fost că Ceaușescu a numit ca președinte al Comisiei Centrale 

de Recensământ pe Emil Bobu, iar ca vicepreședinți alți doi sau trei membri ai 

Comitetului Politic Executiv. Recensământul - a declarat Ceaușescu - este o importantă 

acțiune politică. În teritoriu conducerea operațiilor de recensământ a fost încredințată 

organelor de partid. Instructajul recenzorilor s-a făcut sumar. Datele s-au publicat în 

1980, în două volume, Nu este deci de mirare că s-au ridicat semne de întrebare în 

legătură eu veridicitatea rezultatelor acestui recensământ. Despre folosirea datelor 

statistice am amintit în alta parte. 

        Addendum: „Limba de lemn” și geneza unui nomenclaturist 

 

Pentru istoricul perioadei despre care am scris, ar putea fi interesant să se 

cunoască câte ceva și din mărturia mea referitoare la subiectele anunțate în acest 

Addendum. 

Am lucrat ca redactor la „Probleme economice" (195 L—1953) și la „Revista 

de Statistică". Am colaborat cu principalele edituri și reviste. Am publicat însumi mult, 

începând cu 1948. Cunosc deci „limba de lemn", m-am exprimat și eu cu ajutorul ei. 

Modelul - ca și în alte privințe - era sovietic. 

La „Problemele economice" maestru [al] noului limbaj erau Marin Dima și 

Eugen Popescu-Jianu. Scriau cu mare viteză despre orice subiecte, respectând o 

anumita schemă. Una din aceste scheme era următoarea: începutul folosea o frază în 

care se evoca rolul lui Stalin („sub conducerea genială a marelui..."), apoi, mai puțin 

ditirambic, rolul Partidului Muncitoresc Român, al lui Gheorghiu-Dej. Tratarea 

subiectului cerea evidențierea realizărilor istorice ale URSS printre care creșterea 

puternică a nivelului de trai al oamenilor muncii - după care urma demascarea racilelor 
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sistemului capitalist, cu exploatarea sălbatică a clasei muncitoare, încheierea: 

anunțarea luptei coloniilor împotriva colonialiștilor (inclusiv a neo-colonialismului) și 

construirea unui nou sistem, având în față modelul URSS etc. 

Această rețetă era folosită cu succes în tratarea oricărui subiect. Redacția 

elabora și articole care erau semnate de persoane importante din conducerea partidului 

și statului. Articolele primite direct de la autori erau cenzurate și prelucrate în redacție. 

Desigur, ne inspiram din documentele de partid, din articolele de fond din „Scânteia", 

„Lupta de clasă" și alte publicații ale partidului. 

„Limba de lemn" se învăța ușor. Un procedeu frecvent folosit era cel al 

metaforelor și al calificativelor. Datele statistice reprezentau „graiul sobru și 

convingător al datelor statistice", „să dăm riposta fermă încercărilor dușmanilor 

socialismului". „Fără putință de tăgadă" revenea frecvent în limbajul nostru. Ca să fii 

convingător, trebuia să apelezi la „deosebit de..." („deosebit de pregnant"). 

Limba a fost siluita și în mare măsura denaturata. Având de trimis o 

comunicare în străinătate, m-am adresat unui prieten - anglist foarte ban - să mi-o 

traducă în limba engleză. După ce și-a aruncat privirea pe textul românesc, el m-a 

avertizat că din aceasta nu va rămâne decât jumătate; limba engleză nu permite 

folosirea atâtor adjective, a unor fraze care sună barbar etc. 

Recent, am întâlnit în Elveția o româncă, plecată de vreo 50 de ani. Continuă 

să citească mult în limba română, dar a făcut remarca: „Ce mult s-a schimbat limba 

română!" „Limba de lemn" are o vitalitate neobișnuită. Nu ne vom dezbăra curând de 

ea, după cum [nu] ne vom despărți de mentalitățile care au fost modelate în decurs de 

câteva decenii. 

Pentru descrierea genezei „nomenclaturistului" - mai mare sau mai mic - ar 

trebui să ai talentul lui La Bruyere (Caracterele) sau al lui N. Filimon. Considerațiile 

de mai jos sunt sugerate de tipul „ciocoiului nou", Dinu Păturică. O spun din experiență 

proprie, dar și din observațiile mele. Am fost doar „demnitar" de „stat", deși pentru 

scurtă vreme (un an și vreo 3-4 luni). 

Odată cu biroul somptuos, cu secretară și cu șofer la scară, te schimbi tu, dar 

se schimbă cei din jurul tău. Șoferul care te ia dimineața de acasă, îți deschide portiera 

mașinei și cu adânc respect îți spune „Să trăiți, tovarășe director general adjunct", 

invitându-te în mașină. La poarta instituției te întâmpină portarul, până atunci pentru 
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tine „nea Stan", cu același „Să trăiți, tovarășe...". Puțin intimidat și ușor contrariat, îi 

întinzi mâna (gest democratic, ca și cel de a te așeza la dreapta șoferului), pe care el 

nu îndrăznește ca să ți-o strângă. 

La birou, secretara ta te întâmpină cu un aer respectuos (doamna M. 

Lăzărescu), întrebându-mă dacă servesc cafeaua imediat. Mă informează în legătură 

cu programul zilei: ședință la conducere, ședință la Ministerul X etc., apoi, cu 

telefoanele primite. Ritualul se continuă cu convocarea directorilor din subordine care 

- obicei introdus încă de Manea Mănescu - vin cu caietele lor (la plecare, trebuie să le 

închidă în fișete) în care își notează „sarcinile” și „indicațiile” mele. De sărbători, „1 

Mai, 23 August, 7 Noiembrie și 30 Decembrie, ziua Republicii”, trimiteam și primeam 

felicitări.,, și aici exista un protocol bine stabilit. Dar recepțiile! Eram invitat la 

asemenea recepții oferite în cinstea sărbătorilor amintite. La acestea gradele inferioare 

de demnitari („ciocoii noi”) trebuiau să se comporte respectuos (de fapt, slugarnic) cu 

cei mai vechi și mai mari în grad („ciocoii vechi”). Vara plecam în concediu cu mașina 

instituției: existau vile sau case ale partidului, dar nu aveam încă stagiul [necesar] 

pentru a beneficia de ele. 

Fiind vorba de o castă închisă (ideea mi-a venit citind cartea lui Serge Hutin 

Societățile secrete) erau și alte semne distinctive și de recunoaștere. In prima perioadă 

erai sfătuit să devii pescar; sâmbăta sau duminica plecai la pescuit, nu oriunde, firește. 

După promovarea în grad și un anumit stagiu, erai admis în rândul vânătorilor. Aici, 

protocolul era foarte restrictiv, ca la cluburile engleze aristocratice. Mă inițiase M. Biji 

în aceste taine - nu am fost nici pescar și nici vânător - spunându-mi cu cât dispreț 

privea Ion Gheorghe Maurer pe pescari. Mai erau și alte privilegii și avantaje. 

Schimbarea cea mai importantă era comportamentul subalternilor, a foștilor 

colegi. Cei cu care te tutuiai, deveneau brusc respectuoși, nu îndrăzneau să ți se 

adreseze altfel decât cu „Dvoastră”. Anecdotele pe care le debitai - asta mi-a spus M. 

Levente - erau urmate de un râs entuziasmat (de hohote nu putea fi vorba), oricât de 

banale ar fi fost acestea. Același M. Levente: „Am devenit mai deștept, chiar mai 

frumos!” Sistemul funcționa la toate nivelurile, în sensul unic, de jos în sus. 

Nu este de mirare că propria ta personalitate, treptat-treptat, se schimbă. 

începeai să crezi că ai calități deosebite. Nu am avut răgazul ca să dobândesc aceste 

caracteristici - am fost demnitar doar un an și câteva luni - dar pot povesti un caz 
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instructiv, nu înainte de a-1 aminti pe eroul lui Cehov Subofițerul Prișibeev, Acesta, 

după 25 de ani de slujbă la împărat, este pus în retragere. Revine în satul său natal și 

începe să-și aroge un rol de cenzor, amintindu-le consătenilor că în regulamentele - pe 

care le știa pe dinafară - nu erau prevederi care să permită hora satului, adunări de fete 

și băieți, lumini aprinse în casele oamenilor. La caz de nevoie aplica bătaia, așa cum 

învățase în armată. Obștea sătească nemaiputând răbda regimul tiranic al lui Prișibeev, 

îl dă în judecată. Instanța judecătorească îl condamnă (o sentință blândă). Când iese 

din sala judecătoriei, observând poporul adunat, Prișibeev strigă din rărunchi: 

„Cetățeni, împrăștiați-vă!“. Nici acum nu înțelege că nu are nici un drept să se 

substituie autorităților legale. 

Or, cazul unui cunoscut era aidoma cu cel al lui Prișibeev. Imediat după se s-a 

întors de la studii, de la Moscova, a fost numit demnitar, calitate pe care a deținut-o 

apoi circa 25 de ani. Era în paralel și profesor. In paranteză fie spus, oricât de înalt era 

gradul la care ai ajuns în ierarhia statului și a partidului, împlinirea nu putea fi 

considerată încheiată dacă nu erai numit profesor, dacă nu obțineai doctoratul sau nu 

ajungeai la Academia Română. 

Personajul nostru revine la catedra în a cărei schemă figura; șeful catedrei era 

un fost subaltern al său. Nu era ședință sau altă împrejurare în care noul Prișibeev să 

nu-i dea indicații șefului de catedră. Exasperat, acesta îi spune fostului său stăpân: 

„Tovarășe X, aici eu sunt șef!“, spre stupoarea nemărginită a acestuia. S-a obișnuit cu 

greu cu această nouă situație. După alegerile parlamentare din 20 mai 1990 a redevenit 

iar demnitar și nedreptatea suferită câțiva ani s-a reparat! 

Poate că am insistat cam mult asupra acestui subiect. Geneza unui nomencla- 

turist, evoluția lui până a accede la statutul postelnicului Andronache (membru al 

CPEx.), va rămâne un subiect important pentru istoria politică, psihologia socială și 

alte discipline. 

Motivații, decizii, modificarea comportamentelor, dedublarea personalității, 

rolul mediului social, mentalitățile și multe altele. De-ajuns, cu această problemă. 

Experiența mea în învățământ 

M-am pregătit pentru cariera de profesor de liceu. Aceasta a fost opțiunea mea 

încă de pe băncile universității. De aceea am urmat și Seminarul Pedagogic Universitar 

din Cernăuți, iar din 1939 am fost numit profesor la Liceul militar „Ștefan cel Mare” 
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din orașul meu. Nu aveam alte ambiții, speram să obțin și doctoratul la aceeași 

universitate. Aș fi urmat cariera de profesor secundar, primind gradații, eventual și 

titlul de „profesor emerit”. Astăzi, aș fi fost „în rând cu satul” (ca în poezia lui O. 

Goga). Au intervenit războiul, prizonieratul - am fost scos din ciclul normal pentru 

șapte ani mi-am schimbat meseria etc. Dar opțiunea mea pentru învățământ nu s-a 

schimbat. Așteptam timpuri normale, după sfatul lui Aeneas către tovarășii lui de 

călătorie: „Servatis in rebus bonis”. („Păstrați-vă pentru timpuri bune”). Timpurile s-

au schimbat - dar nu în bine! - dar s-a ivit șansa reluării carierei didactice. 

Reforma învățământului din 1948 a urmărit mai multe obiective printre care 

crearea unui învățământ care să slujească partidului clasei muncitoare. Preluându-se 

modelul sovietic, învățământul punea un accent important pe ideologizarea lui, pe 

introducerea marxism-leninismului, drept concepție fundamentală. Acest lucru a 

afectat în special științele sociale, din rândul cărora făcea parte statistica. Aceasta 

fusese declarată știință socială, cu conținut de clasă, fundamentându-se pe 

materialismul dialectic și istoric, pe economia politică marxist-leninistă. Statistica 

matematică și teoria probabilităților au fost afectate în mică măsură, din cauză că 

ideologizarea aici nu se putea face decât în partea generală. Matematica putea cu greu 

fi declarată știința cu conținut de clasă. Statistica burgheză trebuia combătută și 

înlocuită cu statistica socialistă, după modelul statisticii sovietice, „cea mai înaintată 

din lume”. 

Spre deosebire de vechiul sistem, statistica a fost introdusă în învățământul 

juridic. La Institutul de Științe Economice și Planificare „V. I. Lenin” — care luase 

locul Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale — statistica, ca obiect de 

învățământ, căpăta o mare importanță. În afară de statistica teoretică - denumirea în 

programa de învățământ sovietic era Bazele teoriei generale a statisticii social-eco- 

nomice - s-au introdus „statisticile de ramură”: industrială, agricolă, a transporturilor, 

statistica social-culturală, statistica populației, statistica gospodăriei comunale. Teza 

generală era aceea că nici o muncă de planificare nu se poate face fără statistică, iar 

aceasta nu era posibilă fără evidență (I. V. Stalin). S-au creat discipline de planificare: 

industrială, agricolă, comercială etc., cărora le corespundeau simetric disciplinele de 

statistică. 
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Noul învățământ avea nevoie și de manuale noi. Singurul care era cunoscut în 

România era manualul lui N.  Georgescu-Roegen, Metoda statistică, 1933 (cu o prefață 

de prof. O. Onicescu). Fiind un manual care reflecta concepția burgheză, el nu putea 

fi folosit în învățământul după 1948. Mai mult, autorul manualului era „transfug" 

(părăsise România în condiții dramatice în 1947), „dușman de clasă". Soluția era deci 

folosirea pe scară largă a manualelor sovietice până ce vor fi elaborate manuale 

autohtone. 

Acesta era învățământul statistic începând cu anul 1948, învățământ căruia 

urma să-i slujesc. 

La Facultatea de Drept a Universității din București a fost introdusă statistica. 

Mai târziu, denumirea ei a devenit Statistica teoretică și juridică. În 1948, titularul 

acestei discipline a fost numit Mircea Biji, director general adjunct în Institutul Central 

de Statistică. Am fost numit asistent începându-mi cariera universitară în noile 

condiții. Cursul a început - mi se pare - în semestrul al doilea, prin ianuarie 1949. Eu 

îi pregăteam lecțiile profesorului M. Biji după manualele sovietice (A. J. Ejov, A. I. 

Boiarski). Profesorul nu cunoștea limba rusă. Primele lecții erau consacrate expunerii 

statisticii sovietice, a bazelor marxist-leniniste, a caracterului de clasă al acestei științe 

sociale. 
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Studenții proveneau din diferite medii sociale; criteriul originii sociale 

începuse să se aplice, dar nu putea acționa integral pentru studenții înscriși până în 

1948. Organizațiile „revoluționare" ale tineretului vegheau însă. Aproape în fiecare 

pauză aveau loc ședințe de „demascare" a dușmanilor care s-au strecurat printre 

studenți: cutare este fiu de fost moșier sau de industriaș, altul era fiu de chiabur, de 

fost polițist etc. De multe ori, profesorul M. Biji era invitat să întârzie intrarea în sala 

de curs, deoarece ședința de „demascare" nu se terminase încă. Foarte activi în această 

acțiune „revoluționară" erau: Ion Moiceanu, Luigi Hirschfeld și Sava Brotmann (peste 

puțini ani ei aveau să emigreze). Bineînțeles, la examen se prezentau nepregătiți; totuși 

M. Biji le dădea notă de trecere ținând seama de meritele politice ale celor trei. Citind 

cartea lui V. Ierunca, Experimentul Pitești, cred că am întâlnit și nume de studenți de 

la Facultatea de Drept din București. 

In toamna anului 1949 am fost propus conferențiar suplinitor la ISEP „V.I. 

Lenin" pentru „statistica teoretică". Prof. M. Biji l-a luat ca asistent pe C. Moineagu - 

și el de la Institutul Central de Statistică - care avea să fie apoi titularul cursului până 

la pensionare. Un eminent statistician, cu reale calități pedagogice, admirabil coleg. 

Viața lui s-a sfârșit tragic în ianuarie 1988, 

Cursul încredințat mie se adresa studenților de la secția de planificare 

industrială și la secția statistică, făcând parte din Facultatea de Planificare. Primisem 

și doi asistenți: Ștefan Donoaica, viitorul profesor de contabilitate, și Constantin 

Popescu, ulterior director la Direcția Centrală de Statistică. Aveam un număr mare de 

studenți. Era o nouă promoție aleasă după criteriul originii sociale, al activității 

politice. Era o mare deosebire între noii mei studenți și cei de la Facultatea de Drept, 

unde întâlneai mulți studenți, fii ai unor persoane cu statut de „fost". 

Disciplina era mare, frecvența la cursuri și la seminarii era aproape ca la liceu. 

Studenții erau respectuoși cu profesorii. Ei își aveau organizațiile de tineret, unii 

participau la brigăzile de muncă patriotică (Bumbești-Livezeni, Salva-Vișeu, Agnita-

Botorca), ceea ce le asigura șanse mari în mobilitatea profesională și politică. Unii au 

ajuns apoi să ocupe posturi importante. 

Predam cursul după manualele sovietice. Câteva lecții erau consacrate bazelor 

ideologice ale statisticii, proslăvirii statisticii sovietice, așa cum am arătat mai sus. 

Expunerea metodologiei era mai puțin ideologică. Media statistică, deși are aceeași 
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formulă în socialism și în capitalism, conținutul și funcția ei diferă; în socialism ea 

exprimă realitatea, în timp ce în capitalism ea falsifică realitatea. Urmau citatele 

respective din Marx, Lenin, Stalin. Aveam o cartotecă de circa 250 de citate din clasicii 

marxism-leninismului. La examene, se dădeau bilete, fiecare cu trei întrebări. Ultima 

era un mic exercițiu de calcul, M-am înțeles bine cu studenții mei; cu mulți am rămas 

prieteni până astăzi. La fiecare aniversare a promoțiilor 1950-1951 și 1952 sunt invitat, 

acordându-mi-se cinstea de a citi catalogul. Prin anii 1981 sau 1982, la banchetul care 

a urmat ședinței festive din Aula Academiei de Studii Economice, un fost student, 

acum ocupând un post important, povestește, cu mult umor, că la examenul de la 

statistica industrială, în biletul său figurau trei întrebări: una, cu Marx, despre media 

statistică, alta, cu Lenin, despre caracterul grupărilor statistice, ultima cu Stalin, despre 

caracterul „mediilor progresive". S-a râs mult; am râs și eu... 

În această scurtă perioadă 1949-1951 au apărut primele manuale autohtone de 

statistică. Primul este de Statistică teoretică (autori: M. Biji, C. Moineagu și V. 

Trebici), dactilografiat, 1950; al doilea - Curs de statistică industrială, partea I și 

partea [a] II[-a], Lite ISEP (autor: V. Trebici). În 1950 apare Manual elementar de 

statistică industrială, Editura de Stat. Manualul este fără autor pe copertă; autorul eram 

eu... 

S-ar putea crede că studenții învățau numai bazele ideologice ale statisticii 

socialiste și indicațiile clasicilor marxism-leninismului privind statistica. Nu este 

câtuși de puțin exact. Urmau lecțiile despre recensăminte și anchete statistice, despre 

mărimi relative și medii, variații, dispersii, corelații, serii cronologice, cu grijă deh nu 

cădea în capcana formalismului matematic burghez - de care am fost acuzat, pe nedrept 

și eu, ceva mai târziu. Se practica - și nu numai la statistică - un principiu care ar putea 

fi ilustrat astfel: „Dați Cezarului ce este al Cezarului, și lui Dumnezeu ce este al lui 

Dumnezeu”. Procedeul este de fapt o variantă a „gândirii duble” a lui G. Orwell. Erai 

deci obligat să spui câteva cuvinte despre clasicii marxism-leninismului, despre 

caracterul de clasă al statisticii, după care puteai expune liniștit metodologia statistică. 

Ca să fiu și mai clar, voi povesti discuția pe care am avut-o cu Grigore Livada, prin 

1950, cu studii de statistică la Roma, bun statistician și matematician, pe care îl adusese 

Gh. Mihoc la Institutul Central de Statistică, numindu-1 consilier. Mă întreabă într-o 

bună zi distinsul statistician Gr. Livada cum se predă statistica la ISEP, deoarece fusese 
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invitat el să țină un asemenea curs. I-am arătat un manual sovietic de statistică 

teoretică. După ce l-a răsfoit și s-a convins că formulele matematice erau aceleași ca 

în statistica „burgheză” pe care o învățase cu Corrado Gini la Roma, se înseninează la 

față și îmi spune o anecdotă cu tâlc. Cică era un moșier în Oltenia - era în perioada 

interbelică - care organizase o mare petrecere. L-a invitat pe șeful unui taraf de lăutari 

de pe moșia sa și i-a poruncit ca repertoriul acestuia să includă neapărat un șlagăr foarte 

cunoscut „Sonny-boy”. Ţiganul a început să-i spună boierului că nu cunoaște melodia 

respectivă. S-a supărat boierul din cale afară și l-a amenințat pe bietul lăutar cu pedepse 

cumplite, l-a venit lăutarului o idee salvatoare: la petrecere a cântat neobosit melodia 

poruncită de boier, cu o inovație. Textul îl improvizase lăutarul, având grijă ca refrenul 

să fie „Sonny-boy; Marx, Lenin, Stalin”. înțelesese bine sistemul. Nu numai la cursul 

de statistică, dar și alte împrejurări - la revista „Probleme economice” - am folosit 

sistemul „Sonny-boy“. Comic, nu? Ar trebui să ne transpunem în epocă ca să 

înțelegem bine situația. 

Am avut printre studenți unii care apoi au ajuns să ocupe posturi importante. 

Mi-a fost studentă Lica Gheorghiu, căsătorită cu Marcel Popescu, fost și el prizonier, 

apoi colonel, mai târziu ministru. Soarta a vrut ca el să devină subalternul meu la 

Direcția Centrală de Statistică, după ce divorțase de Lica... 

Am funcționat la ISEP „V. I. Lenin” numai doi ani universitari 1949-1951. 

Odată cu îndepărtarea mea de la Direcția Centrală de Statistică (15 iulie 1951), a avut 

loc și excluderea mea de la ISEP. Autorul: Manea Mănescu. 

După stagiul de la revista „Probleme economice” am revenit - grație aceluiași 

M. Mănescu - în învățământul statistic. Era în 1953 sau începutul anului 1954, când 

am fost numit preparator la Institutul de Științe Statistice (rector: prof. Z. Csendes, 

prorector: Marinache Vasilescu). Sunt între timp avansat la gradul de lector. Materia 

predată: statistica muncii și a salariilor. Institutul se desființează, devine Facultate la 

ISEP, apoi secție. Mai târziu, prin reorganizare, vom avea Facultatea de 

Cibernetică și Statistică. 

În(tre) 1949-1951 exista o singură catedră de statistică: o conducea de la 

început M. Mănescu, apoi prof. V. V. Protopopescu. Componența catedrei era 

eterogenă: vechi profesori de la fosta Academie Comercială (prof. Gr. Mladenatz, de 

pildă), dar și o serie de elemente noi. Fără pregătire, dar cu dosare bune. M. Mănescu 
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adusese la catedră - ba l-a făcut chiar șef al acesteia — pe Costică Mesinger, care era 

șeful Secției de statistică a Consiliului General al Sindicatelor, pentru că era membru 

de partid etc. Au mai fost și alții. 

Voi prezenta mai succint perioada 1954-1962. Cu gradul de lector am predat 

cursul amintit de statistică a forței de muncă. În acea perioadă funcționau două catedre: 

statistica teoretică și economică (M. Biji) și statistica ramurilor economiei naționale 

(M. Mănescu). Nu am fost lipsit de neplăceri, ceea ce m-a determinat să cer audiență 

la ministrul învățământului din acea vreme, profesorul IIie Murgulescu. Cu multă 

solicitudine m-a primit și mi-a rezolvat problema. Am fost șef de secție la Institutul de 

Cercetări Economice (1956-1958) și, paralel, lector la ISEP. M-am prezentat, în 1958, 

la concursul pentru ocuparea postului de conferențiar la statistica industrială. În ultimul 

moment, concursul s-a contramandat. 

Între anii 1958 și 1968 am predat cursul de Statistică teoretică și Statistică 

industrială la Facultatea Tehnico-Economică a Institutului Politehnic din București, în 

cadrul unei secții speciale, „Cursurile postuniversitare de ingineri economiști”. Durata 

cursurilor era de doi ani. Inițial, la cursurile de zi, formula era cu scoaterea din 

producție. Existau și cursuri fără frecvență. Condiția pentru a fi admis la aceste cursuri 

era să fii inginer, cu un stagiu de minimum 5 ani, și, bineînțeles, cu recomandarea 

organelor de partid. Calificarea obținută: inginer economist, căruia i se încredințau 

apoi funcții de conducere. Era, la altă scară, experimentul cu școala de directori de 

întreprinderi din 1948. Am cunoscut astfel câteva sute de ingineri. Cred și astăzi că 

acest sistem postuniversitar a fost bun. Mai mult, în cursurile care se predau aici, eram 

scutiți să „dăm Cezarului": totul se reducea la metodologie. 

Din perioada 1954-1962 (se va vedea mai încolo rațiunea acestei periodizări) 

am mai amintit faptul că am ajuns din nou conferențiar suplinitor. Niciodată însă nu 

am predat statistica industrială, deși aceasta era specialitatea pe care o dobândisem prin 

practică. Eram și autorul primului manual de statistică industrială. Cursul fusese 

preluat de Constantin Ionescu, Loghin Albu, apoi de Gheorghe Vasilescu și alții. 

În 1957 a apărut primul manual de statistică economică, sub redacția prof. 

Roman Moldovan, la care am avut o contribuție importantă, In(tre] anii 1959- 1961, 

am predat statistica economică la Facultatea de Finanțe, suplinindu-1 pe profesorul 

Gogu Rădulescu. În 1962, apare Dicționarul statistic-economic, sub redacția prof. M. 
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Biji, mie revenindu-mi rolul de redactor responsabil. Despre activitatea publicistică și 

cea științifică voi scrie cu alt prilej. 

Cum am ajuns demograf 

Cursul „Statistica populației" era predat de conferențiarul Ion V. Stoichiță, mai 

târziu, profesor doctor. Acesta își începuse cariera universitară ca asistent al lui Manea 

Mănescu. Fusese învățător undeva în Oltenia, s-a înscris apoi la ISEP, îl absolvise. 

Fiind remarcat de M. Mănescu, Stoichiță fusese luat ca asistent. Îi pregătea materiale 

didactice profesorului său. Nu-mi aduc aminte cu ce l-a supărat Stoichiță pe profesor 

[….] i-a fost luat cursul de „Statistica populației" și încredințat mie. Din anul 

universitar 1962/63 am început eu acest curs. Mărturisesc că a fost o șansă pentru mine 

întâlnirea cu demografia: i-am rămas credincios până astăzi și pot să spun că de treizeci 

de ani o slujesc, considerând că din toate profesiunile pe care le-am exercitat aceasta 

a rămas cea mai importantă. 

În acea vreme demografia nu era considerată drept știință, ca de altfel și 

sociologia. Prima era redusă la „Statistica populației", a doua era socotită superfluă de 

vreme ce exista „Materialismul istoric". Precum lupta dintre „nominalism" și „realism" 

în filozofia medievală, tot așa - „mutatis mutandis" - era lupta dintre partizanii 

statisticii populației și cei ai demografiei ca știință autonomă. După modelul colegilor 

sovietici aveam și noi partizani înverșunați ai statisticii populației - I. Stoichiță a 

susținut acest punct de vedere, consacrându-i teza sa de doctorat. Treptat însă punctul 

de vedere al susținătorilor demografiei a învins: câțiva ani mai târziu denumirea 

cursului „statistica populației" a fost înlocuită cu cea de „demografic", denumire sub 

care se predă și astăzi la Academia dc Studii Economice (ASE). Prin 1963, cred, s-a 

schimbat denumirea Institutului de Științe Economice și Planificare „V.I. Lenin" în 

„Academia de studii Economice", Era la începutul perioadei de „independență" a lui 

Gheorghe Gheorghiu-Dej față de Uniunea Sovietică. Acest curs se preda numai Ia 

Facultatea de Calcul Economic și Statistică, transformată mai târziu în Facultate de 

Cibernetică Economică și Statistică. După decembrie 1989, denumirea s-a schimbat 

din nou. 

La început foloseam cursul de statistică demografică al profesorului A.I. 

Boiarski, un apreciat statistician și demograf, recunoscut în statistica teoretică 

(împreună cu Iastremski, Starovschi, Hotomski), criticat mai târziu ca promovând 
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formalismul matematic și concepțiile statisticii burgheze. Era de asemenea autorul 

unui manual de statistica populației, criticat și acesta pentru aceeași vină. De aceea, 

noua ediție a manualului său de statistică demografică - mai târziu acesta a devenit 

„curs de demografie" - ținea seamă de aceste critici. Cum? Tehnica lui „Sonny-Boy"! 

Primele capitole se refereau la concepțiile clasicilor marxism-leninismului în 

demografie, legea populației în capitalism, formulată de K. Marx în critica lui Malthus, 

demascarea concepțiilor reacționare ale demografilor occidentali. După aceasta însă 

demografia era expusă cu metodele sale clasice. Aici Boiarski folosea chiar („horrible 

dictu") integrale. Este adevărat că începuse să se schimbe în URSS ceva în legătură cu 

matematica și statistica. 

Biblioteca Direcției Centrale dc Statistică avea numeroase cărți și reviste de 

demografie din Occident. Cu excepția unei cărți a marelui demograf și sociolog 

francez Alfred Sauvy (1898-1990), De la Malthus la Mao-Tse-Dun, acest material era 

pus la dispoziția cititorilor. Exista și literatura editată de ONU și organismele sale 

specializate: anuare demografice, manualele de metodologie, analize și studii, toate de 

cea mai bună calitate. 

Am început să folosesc deci demografia occidentală în cursul meu. Prima mea 

promoție a fost 1964, ilustrată de un Vasile Ghețău, cu un doctorat în economie, dar 

având un subiect din demografie, un Alexandru Bejan și colegul lor, Lazăr Mădăraș. 

Primul a rămas statornic și devotat în demografie. Ca director general în Comisia 

Națională pentru Statistică a condus recensământul populației și al locuințelor din 7 

ianuarie 1992. 

Ca să fiu sincer, învățam odată cu studenții, mai concret, învățam pentru fiecare 

lecție. Adevărul este că demografia îți oferă un univers fascinant. Socotită ca fiind 

disciplina cea mai „cantitativistă", demografia are un domeniu precis delimitat, dar 

mai ales o metodologie exactă, în plin proces de diversificare și modernizare, ceea ce 

conferă acestei științe un statut privilegiat. Existența unui material statistic abundent - 

recensămintele populației, statistica mișcării naturale, anchete, monografii - nesupus 

regimului de „secret“, era un alt avantaj, de care beneficiau atât profesorul, cât și 

studenții săi. Unii absolvenți și-au luat ca teză de diplomă subiecte din demografie. 

Mulți deci au îndrăgit această știință. Păcat că nu existau locuri de munca pentru 

absolvenții demografi; demografia românească a pierdut mult din această cauză. 
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Am reușit să elaborez notițe de curs. iar în 1969-1970 cursul meu (de uz intern) 

a fost multiplicat, cuprinzând circa 1000 de pagini, cu formule, grafice, adică în 

condiții poligrafice foarte bune. Cititorul de astăzi poate să-și dea seama - dacă are 

șansa să găsească un exemplar - că acest curs valorifica bibliografia demografică 

existentă la acea dată. Promoțiile succesive erau tot mai bine pregătite - profesorul 

făcea și el progrese - și am fi putut vorbi astăzi (1992) de o școală demografică 

românească. 

În perioada în care am predat demografia (1962-1977) am avut mai mulți 

asistenți; doi dintre ei au devenit, mai târziu, profesori de demografie: Virgil Sora și 

Ilie Hristache, alții au fost „sezonieri" pentru completare de normă (Eugen Pecican, 

Gheorghe Stoica), ilustrând astăzi alte discipline la ASE ... 

Voi vorbi numai despre primul. Când mi s-a prezentat, fiind repartizat ca 

asistent la cursul meu, era politicos, cuviincios și slugarnic. „Sunt fericit, domnule 

profesor, ca să lucrez cu Dvoastră". Verbul „a lucra" are două înțelesuri în limba 

românească. Aveam să mă conving personal de aceasta. 

Produs tipic al învățământului economic de la ASE (era absolvent al Facultății 

de Economie Generală, cea mai politică din toate facultățile), din timpul studenției a 

intrat în asociațiile studențești, în UTC. Drumul cel mai sigur pentru o carieră 

profesională rapidă, era politica. Nu a participat la nici o lecție a mea; ar fi fost timp 

pierdut. Altceva îl interesa, cum poate s-o ia înaintea mea. Lucrul - se va vedea în 

continuare - nu era așa de greu de realizat. Deși eram consilier la Direcția Centrală de 

Statistică, aveam cărți publicate etc., eram totuși vulnerabil. Nu eram membru de partid 

și nici dosarul meu nu era bun. S-a apucat acest Dinu Păturică să caute oameni care să 

poată furniza elemente negative despre mine. Pe față respectuos, dar în spate mă lucra 

eficient. Toate acestea le-am aflat mult mai târziu. Pentru devotamentul său față de 

partid și pentru serviciile furnizate unor organe, cariera lui V. Sora a fost strălucită: 

lector, conferențiar, apoi profesor. Mai mult, decan și șef de catedră. După decembrie 

1989, șeful Catedrei de Cibernetică Economică, titular al cursului de demografie. 

Singura schimbare după 1989: studenții s-au împotrivit ca el să mai fie reales decan. 

A reușit să ia el cursul principal de demografie, să mă plaseze la cursuri 

secundare: istoria statisticii, statistica nivelului de trai etc. 

Voi evoca încă un moment neplăcut. În 1972 m-am hotărât să mă transfer în 
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învățământ, bineînțeles cu aprobarea lui Manea Mănescu. Acesta coordona Direcția 

Centrală de Statistică și, în același timp, Catedra de Cibernetică Economică. De fapt, 

nimic la ASE nu se făcea fără aprobarea lui M. Mănescu. Socoteala mea era simplă, în 

1971 mi-am susținut doctoratul în filozofie, specialitatea sociologie, la Universitatea 

din București. Eram membru al Comisiei Naționale de Demografie, numit prin decret 

semnat de N. Ceaușescu (1971). Eram autorul unui număr de cărți, printre care 

Populația României și creșterea economică, Editura Politică, 1971 (propusă, de mai 

multe instituții, pentru premiul Academiei). Devenisem membru al Uniunii 

Internaționale pentru Studiul Științific al Populației (1971) și al Institutului 

Internațional de Statistică (1972). Fusesem invitat la Simpozionul de demografie, 

organizat la ONU, la Lyon (1971). Eram deci un nume afirmat în demografie, cunoscut 

și pe plan internațional. 

Deci, luând în considerare cele de mai sus, puteam cere ca să fiu transferat 

definitiv în învățământ, la ASE. Părăsisem postul de consilier al ministrului pentru cel 

de profesor al ASE care mi s-a promis de altfel. M. Mănescu era de acord. La 1 iunie 

1972 obțin deci transferul de la DCS la ASE. Mă prezint la concursul pentru ocuparea 

postului de profesor. Pe atunci, procedura era mai simplă. La propunerea catedrei, o 

comisie trebuia să întocmească referatele respective. Comisia mea era compusă din 

profesorii: Gheorghe Mihoc, Roman Moldovan și Constantin Ionescu. Asta se 

întâmpla în 1972. Referatele, toate pozitive, sunt înaintate la Rectorat, urmând apoi să 

fie supuse Senatului Universitar. A survenit însă ceva: referatele sau concluzia 

Comisiei au fost înaintate cu întârziere. Cel puțin așa ceva mi-a povestit profesorul C. 

Ionescu, asigurându-mă că problema se va rezolva. În iulie 1971, a avut loc plenara 

CC al PCR. Puținii ani de oarecare liberalizare iau sfârșit și începe „revoluția culturală" 

în România. Se schimbă - printre altele - procedura de numire a profesorilor. Se 

introduce sistemul aprobărilor de partid. Începând cu Comitetul de Partid al ASE, 

continuând cu Centrul Universitar, Comitetul Municipiului București și sfârșind cu CC 

al PCR. În cazul meu, lucrurile s-au poticnit la Comitetul Municipal București. S-ar fi 

rezolvat dacă nu interveneau pe căi oculte persoane care aveau interesul să blocheze 

„ascensiunea" mea. 

Am rămas cu norma întreagă în învățământ între anii 1972-1977. Prin transfer 

pierdeam jumătate din veniturile mele. Acceptasem acest sacrificiu cu speranța de a 
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mă putea dedica integral activității didactice și științifice. Reușisem destul de mult în 

acești ani. 

În 1972, fac parte din delegația Academiei de Științe Sociale și Politice care 

face o vizită în SUA. Sunt invitat la colocvii internaționale; fac parte din grupe de lucru 

internaționale pe teme de demografie. În perioada 1973-1974 sunt trimis oficial al 

României la sesiunile pregătitoare ONU pentru Conferința Mondială a Populației a 

ONU pentru Conferința Mondială a Populației (New York, San Jose). România 

devenise membră a Comisiei dc Populație a ONU. Se aprobase ca România să fie 

gazda conferinței mondiale (București, 19-30 august 1974). Fac parte din grupul 

desemnat de Comisia Națională de Demografie pentru pregătirea documentelor 

destinate. Sunt inclus în componența delegației României la conferință, conducătorul 

ei fiind prof. Theodor Burghele, ministru al sănătății și președinte al Comisiei 

Naționale de Demografie. 

În timpul lucrărilor conferinței se înființează Centrul de Demografie ONU - 

România, la 30 august 1974, în prezența secretarului general adjunct ONU și a 

primului-ministru, Manea Mănescu. Sunt numit profesor la acest Centru Internațional, 

cu limba de predare franceză, calitate pe care am deținut-o în perioada de funcționare 

a centrului (1974-1984). 

„Producția” mea publicistică era de asemenea notabilă: Populația mondială 

(1974); Mica enciclopedie de demografie (1975), Populația României și tendințele 

demografice (1976), în trei limbi, Demografia orașelor României (1977), în 

colaborare. Apar recenzii și note elogioase, în țară și în străinătate - una publicată de 

A. Sauvy în „Le Monde" - despre cărțile mele. 

În mod aparent paradoxal, pe măsură ce activitatea era tot mai mult apreciată, 

în aceeași măsură creștea rezistența organelor de partid față de numirea mea ca pro- 

fesor. In ziua de 14 septembrie 1974 (înălțarea Sfintei Cruci) se ținea obișnuita ședință 

de catedră la ASE, ședință festivă în ajunul deschiderii noului an universitar. Aceste 

ședințe ale catedrei de cibernetică economică se desfășurau în prezența profesorului 

Manea Mănescu, numit între timp și academician. Sfătuit de C. Ionescu sau M. 

Bulgaru, la sfârșitul ședinței mă adresez lui M. Mănescu, spunându-i că din 1949 sunt 

conferențiar suplinitor. Il rog să mă ajute la promovarea mea ca profesor (aveam 58 de 

ani). Răspunsul a fost sec: „Mai întâi, să te prezinți la concursul de conferențiar 
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definitiv și apoi vom mai vedea". 

O ultimă încercare s-a făcut, în 1974, la Comitetul Municipal (Gheorghe 

Cioară), pentru rezolvarea situației mele în învățământ. După asigurări de genul: „Noi 

vă apreciem", a urmat refuzul. Aș fi vrut să plec în străinătate. Mi s-a propus de către 

Secretariatul ONU să fiu consilier științific la Centrul Demografic ONU din Damasc, 

apoi în Africa. Aici refuzul era tot atât de categoric. 

Până în 1977, am fost folosit la ASE pentru cursuri secundare, precum: 

prognoza economică, statistica nivelului de trai și, numai parțial, demografia. În luna 

mai 1977 mă adresez rectorului Academiei de Studii Economice, Gheorghe Dolgu, 

rugându-1 să intervină pentru rezolvarea situației mele în învățământ. Mi-a răspuns că 

în condițiile în care Comitetul Municipal de Partid nu mi-a dat avizul de a rămâne 

conferențiar, el nu poate - în limitele competenței sale - să facă altceva decât să mă 

numească lector universitar. 

Am luat hotărârea de a mă pensiona, mai ales că se anunța o nouă reglementare 

a regimului pensiilor. La 1 iulie 1977, m-am pensionat. Aveam vârsta de 61 [de] ani! 

S-a sfârșit cariera mea didactică. Rămăsesem, ce-i drept, profesor la Centrul 

Demografic ONU - România, până în 1984. Eram solicitat de diferite instituții să țin 

cursuri de demografie. 

Noua situație de pensionar îmi dădea posibilități sporite pentru activitatea 

științifică și publicistică. Au apărut succesiv Demografia (1979), Tratat de 

demografie. Recenzat elogios în țară și în străinătate, acest tratat a fost solicitat să fie 

inacceptabil pentru mine. A apărut apoi Ce este demografia? (1982), în 1985 apare 

Mica enciclopedie de statistică, cu eminenții matematicieni Marius Iosifescu și 

Luminița Ursianu, cu vechiul meu prieten, prof. C. Moineagu, eu fiind și redactorul 

acestei lucrări. În 1986, apare Demografie și etnografie, în colaborare cu valorosul 

etnolog dr. Ion Ghinoiu. Cartea a fost premiată de Academia Română. În același an 

apare Demografia teritorială a României, în colaborare cu Ilie Hristache, fostul meu 

asistent, astăzi profesor de demografie la ASE. Am prezentat comunicări la diferite 

sesiuni internaționale. Am fost ales membru și membru de onoare la diverse societăți 

internaționale. În 1981 am fost ales președinte de onoare al Laboratorului de 

Demografie Istorică al Institutului de Istorie „N. Iorga“. 

Știu, m-am referit prea mult la persoana mea în această parte a însemnărilor 
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mele. A fost absolut necesar pentru a se putea înțelege o nouă etapă în viața mea 

profesională. 

După decembrie 1989 

 

Eram în Austria, în luna decembrie 1989 și primele zile ale lunii ianuarie 1990. 

Fusesem invitat de ginerele meu, Ion Marin, dirijor la Staatsoper Wien, și de fiica mea, 

Hrisanta,doctorandă la Universitatea din Viena. Am urmărit desfășurarea 

evenimentelor din decembrie la radio și televiziune. Am cunoscut entuziasmul și 

admirația austriecilor pentru poporul român, pentru faptele sale de eroism. Poate voi 

scrie altă dată pe larg despre acele impresionante manifestări de simpatie. 

La începutul lunii ianuarie 1990 m-am întors în țară. Speranțele mi-au renăscut. 

Aveam 74 [de] ani, mă consideram în stare să fac încă multe pentru învățământul 

demografiei și cercetarea științifică. Înaintez un memoriu rectorului ASE, Constantin 

Bărbuleseu, cu rugămintea de a reexamina concursul din 1972, prin care Comisia 

instituită atunci recomanda numirea mea ca profesor. În subsidiar, declaram în 

memoriu că stau la dispoziția instituției pentru orice activitate, sugerând că aș fi 

bucuros ca să fiu numit conducător de doctorat în demografie. Aceasta se întâmpla în 

martie 1990. Senatul Universitar a aprobat ca să fiu admis ca îndrumător pentru 

doctorat. Urma să se pronunțe Catedra de Cibernetică Economică, al cărei șef era... 

Virgil Sora. S-a opus cu înverșunare. Din inițiativa profesorului Gheorghe Boldur-

Lățescu, adjunctul șefului de catedră, a avut loc ședința catedrei, unde s-a votat în 

umanitate ca să fiu conducător de doctorat, dar nu la demografie, ci la disciplina 

„statistica social-economică“, la Catedra vecină, de Statistică Teoretică și Economică. 

Mă așteptam ca Facultatea de Cibernetică Economică, catedra din care făcusem 

parte, din proprie inițiativă să facă propunerea de reparare a situației mele în 

învățământ. Se opunea V. Sora. Prorectorul de atunci, Gheorghe Dodescu, îmi spunea 

cu oarecare imputare: „Nu știu ce are Sora cu Dvoastră”. Aveam dezavantajul de a nu 

fi primit avizul Comitetului Municipal de Partid. Pentru V. Sora măsura era în vigoare. 

Îmi dau seama că, de fapt, prea puține lucruri s-au schimbat la ASE. Cadrele didactice 

cu legături notorii cu Securitatea, activiști de partid, slabi profesional, s-au retras din 

învățământ, dar pentru scurtă vreme. Au revenit curând, sunt profesori și conducători 
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de doctorat. Este limpede că lucrurile se schimbă foarte încet. Lupta dusă de eminentul 

profesor și admirabilul om de caracter care este Gheorghe Boldur-Lățescu, secondat 

de câteva cadre didactice tinere și de unii studenți înregistrează unele succese... 

Ce a mai survenit în viața mea între anii 1990- 1992? 

Am scris un serial de articole în care încercam să evaluez consecințele 

demografice ale totalitarismului comunist. Am acceptat să țin un curs de demografie 

la o universitate particulară . Am propus înființarea Comisiei de Demografie a 

Academiei Române, fiind ales președinte al acesteia. 

La 13 noiembrie 1990 am fost ales membru corespondent al Academiei 

Române, fiind propus de Secția de Științe Economice, Juridice și Sociologice. 

Inițiativa a aparținut academicianului V. Malinschi, dar însușită de toți membrii secției. 

În februarie 1991 am fost delegat de către Ministerul Afacerilor Externe al 

României la sesiunea Comisiei Populației ONU, la New York, în legătură cu pregătirea 

Conferinței Internaționale asupra Populației, programată pentru 1994, la Cairo. 

În anul 1991, a apărut cartea mea Genocid și demografie la Editura Științifică. 

În octombrie 1991, am luat parte la Congresul European de Demografie, de la Paris. 

În 1990, odată cu reactivarea „Societății pentru Cultura și Literatura Română 

în Bucovina”, înființată la 1 mai 1862 de un grup de intelectuali bucovineni, în frunte 

cu frații Gheorghe și Alecu Hurmuzachi, am fost ales președinte de onoare al acesteia. 

Am scris câteva studii despre Bucovina și lucrez, împreună cu mai mulți colegi, la 

Enciclopedia Bucovinei. 

Adunarea generală a Academiei Române din ziua de 10 noiembrie 1992 m-a 

ales membru titular. Am fost, de asemenea, propus conducător de doctorat în sistemul 

Academiei Române cu 10 locuri de candidați. „Ce ți-ai mai putea dori suflete al meu?“ 

aș putea exclama..., mi s-a oferit un curs de demografie la Facultatea de Sociologie, 

Psihologie și Pedagogie a Universității din București. Pregătim primul număr al 

„Revistei române de demografie". Am în plan un Dicționar demografic în patru limbi, 

o Istorie a populației României, o Istorie a demografiei românești și altele. 

Timpul nu mai are răbdare! Cu mine, bineînțeles. Trebuie să-l chivernisesc 

bine. Am marea bucurie de a fi constituit un grup de tineri - sociologi și demografi - 

care să se consacre demografiei. Un rol important este rezervat tânărului Dumitru 

Sandu, doctor în sociologie, conferențiar la Facultatea de Sociologie. Sunt convins că 

V.TREBICI



va fi personalitatea complexă la care se gândeau Anton Golopenția și Henri H. Stahl, 

de a întruni cele trei calități: sociolog, demograf și statistician, cărora D. Sandu îi 

adaugă și pe cea de informatician. Mari speranțe îndreptățește Smaranda Mazei, 

câștigată și ea pentru demografie. Nu mai vorbesc de Vasile Ghețău care își continuă, 

cu succes, chemarea de demograf. Mai sunt și alții. Li se vor alătura cei ce sunt astăzi 

doctoranzi, elemente entuziaste. Se va reuși să se creeze o cohortă de demografi care 

să alinieze, în anii următori, demografia românească la demografia internațională. 

Dar despre demografie ca și despre Bucovina voi scrie separat. În activitatea 

mea viitoare ele rămân cele două mari priorități cărora le închin anii ce-i mai am de 

trăit din mila Domnului. 

 Postfață 

Nu m-am exersat până acum în genul memorialisticii. M-am hotărât să evoc 

perioada prizonieratului nu fiindcă ar fi interesantă, ci pentru că i-am promis lui Anton 

Golopenția. 

Spre surprinderea mea însemnările din memorie depășesc intenția inițială: am 

extins perioada, uneori am făcut divagații. Fiind vorba de narator, de viața lui, cu 

întâmplări, când frumoase, când triste, nu a putut fi respectată întru totul obiectivitatea. 

Cu tot efortul naratorului, nu au putut fi evitate diversele capcane: metaforele, 

sociologismul vulgar, reminiscențele „limbii de lemn". Fiind un „dicteu din memorie" 

s-ar putea să se fi strecurat unele inexactități sau repetări. Aici mă dezvinovățesc 

invocându-1 pe Homer care, și el, din când, în când moțăia („Quando quo bonus 

dormitat Homerus"), încurcând uneori personajele și cronologia. 

S-ar putea să nu fi putut evita un alt pericol. Scriind, de-a lungul deceniilor, 

„autobiografii" și „suplimente" pentru diferite instituții, pentru „serviciile de cadre", 

de trista faimă, să fi fost determinat - absolut inconștient - să scriu ca și cum ar fi trebuit 

să mă justific în fața cuiva, să conving despre anumite lucruri. Or, nu am de dat 

socoteală decât lui Dumnezeu și unor oameni pe care îi respect, bineînțeles, și 

conștiinței mele. Am evitat să vorbesc despre mine, în sensul unor caracteristici sau 

analize psihologice sau psihanalitice. Poate vreodată să scriu Mărturisiri, ca document 

sufletesc. M-am ferit să judec oamenii cu care s-a întretăiat traiectoria vieții mele cu 

expresii tari sau vulgare. Cu atât mai mult am ocolit caracteristici de tipul: 
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..marginalizat", „umilit", „persecutat"; las pe alții să judece aceste lucruri. Prin anii 

1979 sau 1980, Radu Beligan, pe care l-am cunoscut la niște prieteni, mi-a mărturisit 

că Gogu Rădulescu - cu care era în relații de prietenie - i-ar fi spus: „Trebici, un mare 

nedreptățit!" 

Am meditat nu o dată asupra a ceea ce înseamnă nedreptățit. Egocentrismul, 

instinctul de conservare ne fac să avem o părere bună despre noi înșine și să 

considerăm orice act care ne este dezavantajos, făcut de semenii noștri, ca fiind o 

nedreptate. Cred că într-un plan mai înalt — pe care nu-1 cunoaștem - lucrurile sunt 

altfel orânduite. Cutare om „rău" ți-a produs necazuri. Dar tu? Tu cum ești? Nu ai să-

ți reproșezi nimic? Nu cumva îți exagerezi necazurile și neplăcerile uitând multe 

lucruri nedrepte pe care le-ai săvârșit tu? 

Ca să nu lunec într-o zonă periculoasă mă opresc aici cu aceste considerații 

care le stau bine eroilor lui Dostoievski. 

Experimentul cu aceste însemnări... s-ar putea să-mi sugereze ca în viitor să 

„decupez" din istoria prezentată anumite capitole, întâmplări sau fapte pe care să le 

dezvolt autonom. Aș putea folosi procedee științifice în acest scop. Așa ar putea fi o 

monografie cu titlul Integrarea Bucovinei în România Mare, o alta consacrată liceului 

meu: perioada austriacă (1808-1918) și perioada românească (1919-1943). Acestea ar 

fi studii cu o documentare serioasă. Aș putea încerca „portrete" de personalități pe care 

le-am cunoscut bine de-a lungul vieții. Aici se cer calități care îmi lipsesc, în special 

cele literare. Unele întâmplări ar putea constitui materia unor evocări de tipul celor 

încercate de Ion Neculce în O samă de cuvinte. 

Se ivesc ispite de care eu trebuie să mă feresc, deoarece mai am de scris două-

trei cărți de demografie și să-mi dau „obolul" la Istoria Bucovinei. Sunt multe de făcut, 

timpul este puțin, iar secerișul (cum se spune în Evanghelie) este aproape. 

Faptul că am reușit să scriu aceste însemnări în 22 de zile trebuie explicat. 

Fiind la Lugano-Massagno - o localitate de o frumusețe și un pitoresc 

nemaiîntâlnit de mine - cu un cer senin, în luna decembrie, cu lacul minunat, de pe 

care se ridică uneori o pâclă, ambianța a însemnat un permanent îndemn să scriu și să 

termin ceea ce am promis. Alături, Ion își pregătește stagiunea de la Metropolitanul 

newyorkez, cu seriozitatea și disciplina care îl caracterizează; aparate electronice, 

înregistrări muzicale și pianul marca Steinway et Sons, sosit de la New York, în zilele 
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când mă aflam aici. Fiică-mea, Hrisanta, în altă cameră, lucrează de zor la teza sa de 

doctorat: un subiect de bizantinistică, cu elemente de muzică bizantină, pe care 

urmează s-o susțină la Universitatea din Viena. Uneori se așază amândoi la pian și 

cântă la patru mâni. Soția stă și citește cărți recent apărute la București. Acasă nu ar 

avea timp. 

De la masa la care lucrez îmi arunc privirea pe fereastră. Din apartamentul 

copiilor - situat pe coama unui munte - am panorama orașului, a lacului, a munților 

veșnic înzăpeziți. 

Le mulțumesc lor, în gând, îi mulțumesc lui Dumnezeu și ... închei aceste 

însemnări. 

Ele nu ar fi fost cu putință fără acest concurs de minuni... 

Lugano-Massagno Duminică, 27 decembrie 1992 (de ziua Sfântului Ștefan) 
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