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Felul în care este abordată femeia, în general, de către regimul represiv denotă 

statutul social secundar pe care aceasta îl avea (și încă îl are, la nivelul mentalității 

curente). Analiza noastră îşi propune să arate modul în care deţinutele se comportă 

în condiţii foarte dure de încarcerare, precum şi felul în care statutul social le 

influenţează percepţia asupra regimului de detenție. Regimul comunist din România 

le-a tratat pe femei în funcţie de statutul social secund pe care îl aveau în societatea 

tradiţională autohtonă. Întrucât se urmărea anihilarea politică a „duşmanilor”, iar 

femeile nu ocupau decât în mod accidental funcţii în administraţie, ele au fost 

considerate mai puţin periculoase din punct de vedere social și politic. Arestările 

femeilor se circumscriu, în bună măsură, practicii bolşevice a contaminării întregii 

familii de banditism și profilaxiei ideologice. Pe de altă parte, e de presupus că 

responsabilii ideologici considerau femeile mai puţin rezistente din punct de vedere 

fizic şi psihic decât bărbaţii, mai sensibile la şantajul moral şi sentimental. Supoziţia 

ideologică este, însă, ruptă de realitate. În practică, femeile sunt cel puţin la fel de 

rezistente ca bărbaţii. Chiar în anchete, acolo unde fizic trauma intervine mai rapid, 

compensează prin rezistența spirituală. Există mărturii ale unor bărbaţi din loturi 

mixte, care arată că femeile s-au comportat deseori mai demn în anchete şi au 

refuzat să colaboreze. Ceea ce nu face decât să sublinieze că în anchete şi în celulă 

bărbaţii şi femeile sunt la fel, se comportă la fel; excepţiile pozitive şi negative se 

nuanţează datorită naturii umane comune şi nu specificităţilor legate de diferenţa de 

sex. „Sexul tare” şi „sexul slab” găsesc aplicabilitatea în regimul de detenţie în 

funcție de personalitatea umană, psihomentală, socială şi/sau culturală. Un bărbat 

„tare” din punct de vedere fizic poate ceda cu uşurinţă presiunilor psihice și morale, 

aşa cum o femeie „slabă” (întotdeauna o femeie este mai slabă din perspectiva forţei 

fizice) se poate ţine „tare”, înfruntând umilirile, tortura fizică, violul. Mărturia 

Aurorei Dumitrescu-Ille, fostă deținută, confirmă acest punct de vedere: 

Ştiţi că închisorile de femei nu difereau, nu diferă cu nimic de cele de bărbaţi. 

Nu am fost tratate în mod special din cauză că eram femei, nu am fost menajate mai 

mult, din cauză că eram femei, eh, cum să spun, din contră, bănuiesc că s-a uzat de 

1 Comunicare susținută în cadrul simpozionului național Memorialistica românească: între 

documentul istoric şi obiectul estetic, Iași, 27–28 iunie 2018. 
* Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, București. 
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sensibilitatea noastră fizică şi psihică pentru a stoarce nişte mărturii (Bălănescu, 

Dumitrescu-Ille 1998).  

Adriana Georgescu – o tânără intelectuală, abia devenită avocată, şefa de 

cabinet a premierului Nicolae Rădescu, arestată încă din 1945 – a fost torturată 

bestial, violată de anchetatori, umilită trivial în timpul anchetelor și procesului. 

Principala ei „vină”: a fost secretara ultimului prim-ministru democrat al României 

și nu a cedat insistențelor de a „colabora cu ancheta” în vederea arestării și 

condamnării tuturor celor care au avut vreo legătură reală sau imaginară cu 

guvernarea Rădescu. Adriana este un exemplu extrem de tărie morală, de voinţă de a 

fi şi a se comporta într-un anume fel şi numai în acela. Bărbatul şi femeia supuşi 

sistemului concentraţionar se întâlnesc în miezul comun al umanităţii lor, acolo unde 

tăria de caracter nu se hrăneşte şi nu se sprijină pe forţă, ci din resorturile interioare. 

Alexandru Paleologu, fost deținut politic el însuși, oferă imaginii femeilor care au 

trecut prin închisoare sau au fost nevoite să facă faţă condiţiilor regimului comunist 

o aură ireală, pronunţat romantică:  

n-am încetat a fi emoţionat şi foarte ruşinat de exemplul ăsta magnific, lipsit de 

ostentaţie şi lipsit de retorică, pe care l-au dat toate femeile, nu numai ale societăţii 

acesteia [femeile din înalta societate, aristocrate], în general femeile din lumea 

românească…  

Una din evocările lui Paleologu se referă, cu admiraţie, la Lizi Florescu, soţia 

unui colonel căutat de Securitate (erou pe front, devenit în optica regimului, criminal 

de război), care a fost arestată şi torturată timp de un an pentru a divulga unde este 

soţul său. Retroactiv, aceasta a considerat că rezistenţa fizică în timpul torturilor din 

anchetă a depins de suportarea primelor minute de durere, apoi, că dacă iubirea este 

profundă, curajul este fără limită: „Nu există decât o singură umilinţă – aceea de a 

spune ce vor ei să spui. Restul nu e umilinţă, e doar un cumplit inconvenient fizic” 

(Paleologu, Tănase 1996: 166−169). Așa cum poate fi suportat și violul, dacă miza 

este demnitatea umană: „Rochia mea e murdară şi ruptă. Aş vrea să râd dar, şi în 

interiorul meu, mă simt murdară şi ruptă” (Georgescu 1999: 129). Din câte 

cunoaștem, o singură femeie anchetată a vorbit până acum despre violul la care a 

fost supusă de anchetatori, și ea este Adriana Georgescu. Probabil, a fost singura 

care a avut tăria de a retrăi umilința și suferințele morale povestindu-le. Dar numai 

după o perioadă de blândă persuasiune după ce s-a exilat la Paris, exercitată de 

prietena ei, Monica Lovinescu, traducătoarea sub pseudonim (Claude Pascal) a 

volumului de mărturii2.  

Voinţă puternică, iubire, demnitate, mândrie: valori universal-valabile, nu 

specifice femeilor. Este cazul celor două femei, mamă și fiică, Olimpia Birkle și 

Rodica Botez (la data arestării, ulterior Marta). Soția și fiica medicului legist 

Alexandru Birkle, membru al delegaţiei României în comisia internaţională care a 

examinat cadavrele ofiţerilor polonezi ucişi la Katyn, de către sovietici, și care după 

23 august 1944 a fost urmărit de sovietici pentru a fi arestat şi lichidat; condamnat în 

2 Adriana Georgescu-Cosmovici, Au Commencement était la fin. La dictature rouge à Bucarest, 

Hachette, Paris, (noiembrie) 1951; Securitatea a tradus prima parte a acestor memorii după textul 

apărut în „Revue de Paris”, octombrie 1951, cf. ANIC, Fond CC al PCR – Cancelarie, dos. 96/1951, 75 

file. 
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contumacie pentru crime de război. Ca represalii, Securitatea le-a arestat și chinuit 

pe soţia şi fiica acestuia, pentru complicitate. Olimpia, de profesie medic, a fost 

reținută din ordinul Direcției Generale a Securității Statului (DGSS) la 16 august 

1952, pentru o perioadă de 60 de luni; a executat detenția la Jilava, Pipera, 

Văcărești-spital și Mislea. Rodica, tot medic, la data arestării funcționând la 

Medgidia-Canal, cu domiciliul la „Spital Năvodari Canal Dunărea[-Marea 

Neagră]”3, căsătorită cu Sergiu Botez, medic, a lăsat în urmă o fetiță de câteva luni, 

pe care o alăpta. A fost internată pe baza Procesului-verbal de internare nr. 17 al 

Ministerului Securității Statului (MSS) din 28.X.1952; motivul oficial al internării: 

„făcea ședințe cu mai mulți doctori din spital. Legionari”. Durata internării: 60 de 

luni. A executat detenția la Jilava, Bragadiru, Domnești, Târgșor, Mislea. În dosarul 

penal al Rodicăi Birkle am întâlnit pentru prima oară, în documentele Securității, 

numele Gherla substantivizat comun: „23.II.954/Se aprobă 2 zile gherlă/lt. indescfr.” 

sau: „Nr. 12/Din 13.01.1954/Biur. Supraveghere și regim Către Formațiunea 0690 

Mislea/Raportez: Deț. Botez Rodica [subliniat cu stiloul celui care a scris rezoluția] 

a dat dovadă de indisciplină față de șefa de atelier, cer a fi pedepsită cu 1 zi de 

gherlă./Șef Biur. Sup. și Regim ss indesc.”4. Pedepsirea cu „gherlă” a Rodicăi Birkle 

se datorează caracterului său demn, așa cum reiese și din interviul pe care l-am 

realizat în 1999, în legătură cu protejarea tatălui său, despre care nu a divulgat unde 

este ascuns. Am relatat în altă secțiune a studiului mai amplu dedicat femeilor cum i 

s-a înscenat Rodicăi Birkle împușcarea pe marginea drumului, în pădure, felul în 

care a fost umilită de securiștii supraveghetori, prin folosirea unor expresii triviale, 

greu de îndurat pentru o femeie neobișnuită cu un astfel de limbaj și de tratament. 

Am mâncat la bătăi, de nu se mai poate. Şi, la-nceput, aveau ei obiceiul ăsta, 

te-apucau de păr, aşa, şi te trăgeau şi rămâneau cu smocul. Când am ieşit din puşcărie 

şi m-am văzut în oglindă, şi-am văzut că de fapt eu nu mai am păr aici [arată 

tâmplele], nu mai am că l-au scos din rădăcină – şi eu şi mama, aici, partea asta, 

suntem chele, adică era, mama, săraca. Nu era o durere foarte mare, deci am putut să 

rezist la chestia asta. Frica am pierdut-o în momentul în care am crezut că mă-

mpuşcă. 

O altă posibilă explicaţie a rezistenţei femeilor în anchete rezidă în 

dimensiunea maternă, observație valabilă nu doar pentru cazurile în care, asemeni 

bărbaților, acestea sunt terorizate pentru a da informații legate de membrii familiei, 

ci și pentru situațiile mai rare în care deținutele erau însărcinate în momentul 

arestării și au născut în detenție. Din cele câteva cazuri mai cunoscute, deducem că 

micii deținuți au stat împreună cu mamele lor până în jurul vârstei de 11−14 luni. 

Unii dintre acești micuți au fost predați altor membri ai familiei (tatălui, Dan 

Berindei – în cazul Ruxandrei Berindei, cumnatei Ilenei Opriș-Samoilă – în cazul 

Ilenei Opriș, actuală Budimir) (Bălănescu, Samoilă 2007)5, alții au fost „pierduți” în 

labirintul orfelinatelor, la indicațiile Securității. Grija pe filieră maternă este 

3 ACNSAS, Dosar Penal nr. 6611, vol. 4, f. 1 v. 
4 Ambele pedepse consemnate în ibidem, f. 44. 
5 Au mai născut în închisoare Alexandrina Teglariu-Voinea, Ana Bazilescu, Valentina Iecobici, 

Adela Herișescu-Gesticone, Margareta Hidoș-Șu ș.a.; pentru cazul Berindei, de văzut Lavinia Betea, 

Am făcut Jilava în pantofi de vară. Convorbiri cu Ioana Berindei, București, Editura Compania, 2006. 
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proiectată uneori asupra altora, aflați în aceleași condiții, trădând o educație a 

autocontrolului și eleganței: 

Trebuie să spun că am născut fără să scot un ţipăt. Nu departe de geamul 

celulei femeilor era celula bărbaţilor bolnavi. Îmi era ruşine să fac „cârc” – mie îmi 

arde să nasc şi ei sunt atât de bolnavi după chinurile anchetelor... Acum câţiva ani, un 

inginer Stănescu m-a găsit, a venit la noi şi mi-a povestit că ei, bărbaţii, când au auzit 

în noapte: „Domnule miliţian, naşte gravida, aduceţi un doctor!”, s-au îmbrăcat şi 

emoţionaţi aşteptau să ţip de durere. Dar eu am născut gâfâind ca o locomotivă. 

Atunci au crezut că am murit şi au cântat în surdină „Tristă Duminică”... (Betea 2006: 

166). 

Nu în ultimul rând, modul în care au fost tratate în detenţie se bazează – aşa 

cum par să indice cele câteva mărturii ale înalţilor responsabili stalinişti – pe 

prejudecata că femeia este mai puţin dotată intelectual6. Modalitățile în care femeile 

arestate și anchetate au fost evaluate ca tip de comportament şi atitudine faţă de/şi în 

regimul comunist a fost eronat, regimul care li s-a aplicat a fost același cu cel aplicat 

bărbaților, cu excepţia reeducării de tip Piteşti şi unor diferenţe circumstanţiale. De 

ce acest experiment nu a vizat şi femeile, vom încerca să analizăm în alt studiu. 

Pentru o înțelegere aplicată a rolului și rostului femeii în peisajul ideologic-represiv, 

din perspectiva statutului ei social, putem stabili câteva tipologii:  

a. deținuta cu activitate politică (membră de partid) 

b. deținuta rezistentă/opozantă (implicată direct/grupuri de sprijin) 

c. deținuta mamă/soție/fiică/soră de „dușman al poporului” 

d. deținuta din motive confesionale 

e. deținuta din necesități profilactice 

Indiferent de implicările și poziționările în câmp social și politic, femeia 

vizată de atenția Securității este, întâi de toate, mama/ soția/ fiica/ sora/ iubita/ 

prietena/ subalterna/ vecina unui bărbat care prezintă mai mult interes pentru 

instituțiile represiunii comuniste. 

a. Deținuta cu activitate politică (membră de partid) 

Adriana Georgescu – intelectuală, proaspătă avocată, şefa de cabinet a 

premierului Nicolae Rădescu, arestată încă din 1945 – despre care am amintit deja. 

Nu a cedat, nu a colaborat cu ancheta, cum se spunea în limbajul consacrat. 

Principala ei vină în raport cu noul regim politic: era secretara ultimului prim-

ministru democrat al României, grl. Nicolae Rădescu. Adriana Georgescu este unul 

dintre rarele cazuri de femeie-deţinut politic a cărei arestare se datorează exclusiv 

propriului său statut (politic). 

b. Deținuta rezistentă/ opozantă (implicată direct/ grupuri de sprijin) 

Elisabeta Rizea – ţărancă din satul Nucşoara, jud. Muscel (Argeş), a făcut 

parte din grupul de sprijin al Organizaţiei „Haiducii Muscelului”, condusă de col. 

Gh. Arsenescu şi lt. Toma Arnăuţoiu, în care activa şi soţul ei. Înzestrată cu o 

inteligenţă nativă remarcabilă şi cu omenie pe măsură, Elisabeta nu şi-a divulgat 

bărbatul, rudele, consătenii şi vecinii din alte sate, în ciuda anchetelor bestiale la 

care a fost supusă, nu i-a „vândut”, după cum se exprimă chiar ea. Profilul moral al 

acestei țărănci este unul de excepţie, din speţa sacrificială: 

6 A se vedea Lavinia Betea, Maurer şi lumea de ieri, Arad, Editura Ioan Slavici, 1994. 
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Și a tras Cârnu un scaun lângă masă, m-a legat cu mâinile la spate după spătar, 

cu frânghie, așa, după aia a suit scaunul pe alt scaun, aveam coadă (...) și a urcat scau-

nele pe masă și mi-a legat coada acolo sus în cârlig. Și era un lanț și a băgat lanțul 

aici, după frânghie, cum eram legată la mâini. (...) «Domnule, împușcați-mă, tăiați-mi 

capu’, scoateți-mi ochii, tăiați-mi limba, nu știu de ei, nu mă întrebați, că nu știu! Nu 

mă chinuiți, nu mă lăsați fără mâini, mai bine împușcați-mă!.» (…) Când m-a urcat de 

tot acolo, mi-a dat drumul la coadă, mi-a dezlegat părul și m-a lăsat numa-n mâni. Da 

păr tot nu am... Și după aia m-a dat jos, m-a dezlegat la mâini, era o căldare de apă pă 

sobă acolo și a muiat un sac în apă, l-a stors, mi-a luat fota aia după mine și-a pus sa-

cu așa, peste mine. Și a băgat pă mâna dreaptă un d-ăla dă cauciuc, așa, cu șnur... 

Brie, doamnă, și m-a făcut toată numai dungi groase cât mâna... Cum ziceți să-l iert? 

Pot? Nu pot! (Nicolau, Nițu 1993: 53−54). 

c. Deținuta mamă/ soție/ fiică/ soră de „dușman al poporului” 

Este categoria cea mai bine reprezentată, din motive lesne de decriptat. 

Totodată, femeile anchetate din această categorie pot fi regăsite și în alte categorii. 

Aurora Dumitrescu-Ille, care face parte din categoria menționată la punctul b, spune 

că la Mislea se putea vorbi, discuta, puteau fi aflate foarte multe lucruri, „era o lume 

de calitate, că nu era oricine băgat acolo, era şi foarte mult umanism, şi foarte multă 

înţelegere pentru durerile celuilalt”. Ce a impresionat-o pe mărturisitoare în mod 

deosebit a fost cazul unei ţărănci, care avea şase ani de condamnare. Aceasta era 

mereu foarte supărată, din cauza băiatului ei, care făcuse parte din lotul Şuşman, 

organizația de rezistență omonimă din munţii Apuseni.  

Şi băiatul… probabil… a trecut pe la maică-sa pe acasă şi i-o dat mama, mama 

lui, o pâine. Acuma nu se poate înţelege treaba asta, era o tragedie să dai copilului tău 

o felie de pâine. Şi când a fost prins lotul a arestat-o pe mama şi probabil c-a negat 

sau nu ştiu ce s-a-ntâmplat, dar a confruntat-o cu băiatul ei mort, împuşcat… de ei. 

„Ăsta ţi-e băiatu’?” Şi i-a dat şase ani de puşcărie. Femeia aceea nu făcuse nimic, 

dăduse copilului ei o bucată de pâine... (Bălănescu, Dumitrescu-Ille 1998). 

Aurora Dumitrescu-Ille mai spune că „au fost închisori în care s-a făcut 

educaţie, în care s-au format caractere la cei mai tineri”, în astfel de închisori, 

precum Mislea, „am reuşit să ne formăm capacitatea de a răbda”. Recunoaștem 

îndeobște, în societatea tradițională, întemeiată pe familie formată din bărbat și 

femeie, că femeia este factorul de coeziune al micii unități sociale. Ceea ce literatura 

ideologică numește „celula de bază a societății”. Când această „celulă” își sporește 

membrii prin apariția copiilor celor doi membri fondatori, rolul unificator, coeziv, al 

femeii este cu atât mai puternic, putem vorbi despre femeie ca liant al familiei; chiar 

și atunci când este despărțită forțat de familie, aceasta își nutrește rezistența fizică și 

morală gândindu-se la copii, soț, părinți. Rezistă cu gândul de a avea grijă de ei într-

un viitor al libertății, deși incert. 

d. Deținuta din motive confesionale 

La acest punct putem opera cu două subcategorii mari: credincioasele 

instituționalizate (călugărițe ortodoxe, romano-catolice, greco-catolice ș.a.) și 

mirene. Un reper în cazul călugărițelor ortodoxe este cazul Mănăstirii „Tudor 

Vladimirescu”, relevant prin exemplaritatea dovedită, în special, de Maica Mihaela 

(Marieta Iordache) – secretara Mănăstirii. Studentă la ANEF (Academia Națională 

de Educație Fizică), frumoasă, cultivată, foarte credincioasă – acestea sunt 

87



principalele calități ale tinerei Maria (Marieta) Iordache, după cum spun cei care au 

cunoscut-o. Educația conservatoare a apropiat-o de viața monahală. Mărturiile celor 

care au cunoscut-o în detenție converg spre aceleași concluzii, în ciuda 

caracterizărilor Securității, care a folosit false informații, dovedind cât de necredibile 

se pot dovedi documentele din arhivele acestei instituții și că ele trebuie confruntate 

în permanență cu alte surse ori tipuri de izvoare istorice. Într-un referat din 1 

septembrie 1953, ofițerul reține că Marieta este „fosta concubină a legionarului Titi 

Gâță, unul dintre asasinii lui Armand Călinescu”7. „Informația” apare de cel puțin 

două ori în dosarul informativ. În realitate, Titi este prescurtarea numelui Ecaterina 

Gâță, șefa Cetățuilor legionare, arestată și anchetată până la asasinat, în 1949, după 

unele surse fiind „bătută, violată și torturată bestial”. La fel ca Marieta, și despre 

Ecaterina se spune că era virgină (în momentul arestării se pregătea să devină 

monahie); în timpul anchetei i-ar fi fost mutilați sânii și introdus un fier în vagin. 

Povestea este verosimilă, ura ideologică era mare în anii consolidării regimului 

comunist. Dovadă și violarea Adrianei Georgescu. Suferințele fizice și morale 

suportate de Marieta Iordache în detenție indică în opinia noastră prezența unui 

cancer genital. A murit pe 20 aprilie 1963 în penitenciarul Miercurea Ciuc, fără să-și 

dezmintă educația și credința, constituind un model de devotament și iubire pentru 

colegele ei de celulă; a refuzat consultul ginecologic, în numele respectării 

drepturilor pe care le avea ca deținută politic, așa cum reiese din cererea adresată 

directorului închisorii8. Pedepsirea pe criterii ideologice este subliniată și de 

condamnarea ei la de 25 de ani de muncă silnică, spre deosebire de stareța 

Mănăstirii, Maica Veronica (Vasilica Gurău), despre care sursele din dosarul 

informativ spun că nu ar fi fost legionară, și care a fost condamnată la 8 ani de 

închisoare corecțională.  

e. Deținuta din necesități profilactice 

Familiile foștilor demnitari din perioada interbelică constituie un segment 

important al acestei categorii, în care se mai încadrează subcategorii precum 

legionarii arestați sau rearestați (unii ridicați din domiciliul obligatoriu primit după 

ultima detenție) în timpul ultimului val de arestări din 1958. Profesoara de franceză 

Ştefania Olga Teodora Marinescu Potârcă9 a avut neşansa de a deveni în anii de 

început ai regimului comunist şi element şi dubioasă. Cea mai evidentă „vină” a ei 

consta în calitatea de soţie a unui „duşman al poporului”, Virgil Potârcă – oltean 

naţional-ţărănist din Pleniţa, Dolj, fost ministru al Justiţiei, al Agriculturii, al 

Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor, arestat şi condamnat administrativ cu Lotul 

demnitarilor în noaptea de 5/6 mai 1950, şi care avea să moară în penitenciarul 

Sighet, la 6 iunie 1954. Naţionalizarea din 1948 a aruncat familia Potârcă în stradă. 

Deoarece „elementele dubioase” nu inspirau încredere, după arestarea capului 

familiei, Dorina este scoasă cu cei doi copii minori din apartamentul închiriat. 

Pentru a izola „răul” întruchipat de vechea clasă politică, femeia este încărcată în 

7 ACNSAS, Fond Informativ, dos. nr. 234104, ff. 78−86. 
8 cf. Flori Bălănescu, Andrea Dobeș, Miercurea Ciuc, în Octavian Roske (coord.), România, 

1945−1989, Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. II, F−O, Institutul Național pentru 

Studiul Totalitarismului (INST), București, 2012, p. 483−487. 
9 Dorina Potârcă, Amintirile unui „element dubios”, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2011. 
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camion, cu tot cu copii, şi dusă de Securitate în domiciliu obligatoriu în cartierul 

bucureștean rău famat „Crucea de piatră”.  

Omnipotenta Securitate avea nenumărate organe pentru depistarea 

„elementelor”, astfel încât, în noaptea de 14 spre 15 aprilie 1952 este arestată şi 

Dorina, alături de alte câteva zeci de persoane, cu Lotul familiilor foştilor demnitari. 

Cei doi copii, Tudor – 13 ani, şi Voica – 9 ani, rămân în grija bunicii şi vor avea un 

traseu dramatic până la revenirea mamei. Tudor o conduce pe mama lui la poartă, 

încercând să joace rolul bărbatului rămas în casă: „Curaj, mămico!” Dramatismul 

situaţiei nu constă atât în cei doi ani de puşcărie, ci în această expresie rostită de un 

copil într-o atare împrejurare, unul dintre mulţii copii ai României comunizate 

maturizaţi forţat într-o ţară forţată la absurd de către teroarea ideologică. În timp ce 

mama îngrozită că i-au rămas copiii fără niciun părinte munceşte istovită, batjocorită 

şi umilită în lagărele de la Ghencea, Popeşti-Leordeni, Pipera, copilul ei – un elev 

strălucit – este dat afară din toate şcolile din România şi obligat să devină muncitor 

la rangă în metalurgie, la numai 13 ani, „cu mânuţele lui de pictor şi intelectual”.  

Ce aveam de declarat noi, nişte femei pricăjite, unele bătrâne, altele abia ieşite 

din copilărie? Şi, de fapt, ei ştiau tot, sau aproape tot, şi hotărârea fusese deja luată în 

privinţa noastră. Totul era de formă (Potârcă 2011: 82). 

În universul carceral, politicele erau considerate sub demnitatea penalelor. 

Oricât de paradoxal, cele 24 de luni de condamnare administrativă primite de Dorina 

Potârcă nu doar pedepseau ceva ce nu exista, ci aveau rostul de a umili pe unii şi a 

da satisfacţie grobiană altora: „Noi nu v-am pus la zid. Vrem să vă ucidem prin 

muncă”. Acelea care scapă vor fi nişte reeducate prin muncă, reeducarea fiind 

scopul sistemului concentraţionar. Chiar autoarea mărturiei pare să fie convinsă de 

acest lucru, ieşind din puşcărie în aşa-numita libertate, care nu este decât „o puşcărie 

mai vastă”. Dorina a ieşit din penitenciarul pentru femei Dumbrăveni, după 

executarea celor 24 de luni, eliberându-se de coşmarul fizic al locurilor de detenţie 

prin care trecuse, fără să uite că subconştientul traumatizat se elibera noaptea în 

baracă, prin vise, redându-i speranţa şi puterea de a se întoarce la copiii ei. Mamele 

deținute politic și femeile mai tinere au înfruntat anchetele grele și condițiile celulare 

sau de muncă forțată cu un stoicism neverosimil, cu gândul la eliberare, motivate de 

existența copiilor rămași de cele mai multe ori fără niciun sprijin, sau pur și simplu 

motivate de tinerețe, de speranța refacerii vieții. Este un aspect valabil pentru toate 

categoriile, indiferent de gradul de școlarizare, statut social etc. Dorina Potârcă și-a 

refuzat orice emoție artistică, poezia deliberată, forme de evadare ce ar fi sustras-o 

de la ţelul unic, acela de a rezista pentru a-şi reîntâlni copiii. O altă soție – Elena 

Brătianu, soţia istoricului Gh. Brătianu – le întâmpina pe noile venite cu „C’est 

l’enfer! C’est l’enfer!”. Alta, Jeana Necşeşti spunea visătoare: „Dorina, te gândeşti 

tu că acum pe Coasta de Azur mimozele sunt în floare?”. Dorina îi răspundea: „Las 

targa jos dacă îmi mai pomeneşti de aşa ceva!”  

Femeile care au lăsat fără voia lor acasă copii minori sau părinţi bătrâni și-au 

hrănit rezistența cu grija pentru aceştia, în ciuda unor condiţii de muncă forţată şi de 

trai inimaginabile, în ciuda lipsurilor şi bolilor – accidentale sau cronice. Însă dintre 

cele tinere, unele au murit în închisoare, cel mai adesea în urma unor afecţiuni grave 

datorate schingiuirii din anchete şi lipsei asistenţei medicale, pedepsei cu izolarea. 
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Controlul de sine al femeii în închisoare se datorează câtorva factori sesizabili în 

urma studierii unui număr relevant de mărturii, edite și inedite, și dosarelor de 

anchetă și informative: 

1. prin educaţie, prin cultură, prin deschiderea oferită de statutul social, prin 

nivel intelectual, de cele mai multe ori completate de un pronunţat sentiment al 

datoriei: Adriana Georgescu, Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu, Dina Balş, Lena 

Constante ș.a. 

2. prin revoltă manifestă: Aspazia Oțel Petrescu, Ileana Samoilă, Aurora 

Dumitrescu-Ille, Oana Orlea ș.a. 

3. prin credinţă: călugăriţele de toate confesiunile și credincioase pur şi 

simplu: Nicole Valéry-Grossu, Sabina Wurmbrand ș.a. 

4. prin sentimentul datoriei faţă de o cauză legitimă, partinică sau credinţă faţă 

de familie (bărbat, copii, părinţi urmăriţi şi/sau arestaţi) – de obicei ţărăncile din 

grupurile de susţinere a luptătorilor din rezistenţa armată: Elisabeta Rizea, 

legionarele (Titi Gâţă, Marieta Iordache – Maica Mihaela, Liliana Protopopescu 

etc.), Aristina Pop-Săileanu, Rodica Marta-Birkle şi mama ei, Olimpia Birkle ș.a. 

5. prin aplatizare, prin falsa împăcare cu situaţia, prin defetism, printr-o 

reeducare difuză şi sinuoasă în care cea reeducată are convingerea că a reuşit să 

ocolească propria-i distrugere (Felicia Mucea-Moraschi, Maria Jeana Cartojan etc.). 

Categoriile 1−5 pot deveni interşanjabile, în funcţie de împrejurări. 

6. prin recuperarea unor rezerve de demnitate resuscitate în închisoare 

(amantele unor diplomați sau oameni politici, prostituate de lux ş.a.). 
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Some Considerations on Women’s Social Status  

as Reflected in the Securitate’s Inquests 
 

 This study investigates the communist regime’s approach on Romanian female 

political prisoners from the perspective of a secondary social status. Women were 

occasionally employed in administration, wherefore they were considered less dangerous for 

the new regime. Their arrest was used by the Securitate not only in the Bolshevik practice to 

incriminate the whole family on “ruffiniasm”, but also in the strategy of the ideological 

profilaxis. Compared to men, the presumption of a physically and mentally weak resistance, 

as well as of a greater sensitivity to moral and emotional blackmail was however rescinded 

by their conduct during inquests and detention. 
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