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Gulagul românesc, univers al extremelor
Preluat de la regimurile totalitare anterioare, respectiv dictatura regală a lui
Carol al II-lea și cea militară a mareșalului Ion Antonescu, sistemul de penitenciare
și lagăre din România comunistă a suferit o transformare radicală în ceea ce privește
condițiile de recluziune destinate deținuților politici odată cu consolidarea
democrației populare. Astfel, după efectuarea de arestări masive începând cu luna
mai a anului 1948, închisorile au devenit rapid supra-aglomerate iar drepturile de
care deținuții politici se bucuraseră până atunci au fost suprimate brusc, începând cu
toamna aceluiași an (Marinescu 1996: 118–120). În acest sens, s-au interzis cu
desăvârșire obiectele de scris, revistele, ziarele și cărțile. Orice manifestare
religioasă de grup a fost de asemenea interzisă iar capelele din penitenciare închise
și transformate în magazii. Drepturile la corespondență, vorbitor și pachet au fost
limitate drastic și nu de puține ori anulate complet, pentru ani de zile (Marinescu
1996: 118–120).
Terorizarea deținuților a fost ordinea de zi a vieții de încarcerat, realizată prin
supraveghere obsesivă, efectuarea de percheziții inopinate și pedeapsa cu izolarea
pentru motive derizorii. Umilințele, amenințările și bătaia au fost metode curente
folosite de gardieni (Marinescu 1996: 68–69). Frigul și înfometarea au fost două
constante ale gulagului românesc, datorită cărora sute și mii de deținuți și-au pierdut
viața. La acest genocid, artizanii sistemului represiv au participat și cu neacordarea
asistenței medicale, dar și prin încarcerarea deținuților în condiții execrabile, în
celule supraaglomerate sau în strictă izolare. Munca silnică, dusă până la epuizare,
îmbolnăvire și chiar moarte, a fost și ea o extremă la care au fost supuși deținuții
politici din lagăre. Spectrul reeducării, cu toată gama utilizată împotriva deținuților
politici, le-a cauzat sechele fizice și mai ales psihice pe întreaga viață. Întrucât nu
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urmărim să realizăm un „inventar” complet al suferințelor la care au fost supuși
deținuții politici în gulagul românesc, ci doar să conturăm o imagine de ansamblu,
tragem linie pentru a arăta că tot acest univers al extremelor le-a creat încarceraților
nevoia acută și constantă de a-i rezista, uneori cu orice preț (Ioniță 2017: 5).
Rezistența în detenție
Modurile de rezistență ale deținuților politici pe parcursul detenției lor au fost
multiple și au depins atât de tipul și intensitatea represiunii la care au fost supuși cât
și de calitățile lor morale, psihice și fizice puse la încercare.
Solidaritatea a avut un rol esențial pentru supraviețuirea deținuților, dar și
pentru afirmarea demnității lor. Manifestată sub forma cedării blidului de mâncare
pentru un coleg mai înfometat, ajutarea unuia mai neputincios la corvezile muncilor,
cedarea unui medicament greu procurat pentru altul mai bolnav, sau a unei haine
călduroase din garderoba extrem de redusă, solidaritatea a salvat vieți, a alinat
suferințe, a creat prietenii și a dat speranță (Ianolide 2012: 133, 177–178, 281).
Spiritualitatea, întotdeauna complementară solidarității, a avut și ea un rol
central în viața cotidiană a deținuților politici. Rugăciunile, rostite individual sau în
grup, celebrarea liturghiei creștine, practicarea postului, a spovedaniei și
împărtășirea, lecturarea și învățarea pe de rost a rugăciunilor și a pasajelor sau chiar
a capitolelor întregi din Biblie, au fost mijloace constante la care deținuții au apelat
pentru echilibrul lor sufletesc pus la grea încercare. Credința în Dumnezeu le-a dat
celor mai mulți forța de a nu claca psihic, și mai ales speranța de a rezista mai
departe. Participarea la marile sărbători creștine, în special Crăciunul și Paștele, au
constituit perioade extrem de revigorante pentru deținuți din punct de vedere moral,
și care au angrenat uneori sute de condamnați, ba chiar un întreg lagăr sau
penitenciar (Ianolide 2012: 56–57, 128–132, 313).
Grevele și protestele față de condițiile inumane ale detenției, organizate în
grup sau manifestate individual, au fost și ele forme de rezistență la care deținuții au
recurs în momentele lor de disperare (Andreica 2000: 29–30). Evadările din lagăre și
închisori, sau chiar din arestul Securității, au constituit de asemenea o formă de
rezistență la represiune, chiar dacă extremă, datorită riscurilor la care s-au expus
puținii temerari, soldate nu de puține ori cu moartea. Colportarea noutăților din
spațiul recluziunii, sau a știrilor naționale și internaționale, a fost iarăși o formă de
rezistență pentru mulți deținuți, atât pentru faptul că i-a scos din atmosfera
monotonă a detenției, cât și din starea de izolare față de lumea de dincolo de gratii,
menținându-le speranța pentru o schimbare în bine (Marinescu 1996: 42–43).
Umorul a funcționat și el ca o terapie defensivă față de condițiile abrutizante ale
încarcerării. Manifestat cel mai adesea sub forma hazului de necaz, umorul a avut
aproape întotdeauna un efect reconfortant, destinzând atmosfera dramatică a
anchetelor, a condițiilor de exterminare lentă, sau dezamorsând șocul condamnării și
atmosfera tensionată a încarcerării (Paleologu 1996: 181).
În fine, cultura, manifestată sub forma învățării dintr-o largă varietate de
subiecte sau sub forma creațiilor literare, a avut și ea rolul de rezistență, fiind o
preocupare care i-a scos pe deținuți din cotidianul mizer. Același rol l-au avut și
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activitățile de creație artistică, fie sculptura în os, tricotatul hainelor sau broderia
(Marinescu 1996: 208, 213).
Toate aceste mijloace de rezistență au fost practicate complementar sau
succesiv și, fără să forțăm stabilirea unei ierarhii complete în ceea ce privește
importanța lor, se conturează totuși un numitor comun pe care îl indică chiar
supraviețuitorii gulagului românesc. În acest sens, Mitropolitul Bartolomeu Anania,
opinează că „în general, două au fost armele defensive prin care deținuții politici au
putut supraviețui spiritual: credința și cultura” (Anania 2011: 47). La rândul său,
întrebat cum a rezistat regimului de muncă forțată din penitenciarul Gherla, fostul
deținut politic Mihai Păvăluță avea să arate într-un interviu că:
Principalul element care ne-a menținut acolo a fost credința în Dumnezeu și,
pot să pun eu, pe locul 2, a fost poezia detenției, care memorată, învățată așa... ne-a
întărit, ne-a menținut (Budeancă 2008: 55).

Un alt deținut politic, Nicolae Purcărea, întrebat și el cum a rezistat timp de
20 de ani în regimul inuman al pușcăriilor comuniste, indică aceleași două motive:
Cu ajutorul lu` Dumnezeu. Pentru că rugăciunea era aceea care ne dădea nouă
putere zilnică, energia de a mai depăși o zi. Și, pe lângă rugăciune, al doilea lucru era
poezia. Rugăciunea și poezia au fost elementele de bază care au salvat sufletul nostru.
Altfel, prăbușirea era îngrozitoare (Budeancă 2009: 187).

În același sens converg numeroase alte mărturii pe care deținuții politici din
România le-au dat cu privire la rezistența lor pe durata încarcerării, mai cu seamă în
cazul celor cu ani îndelungați de recluziune. Și totuși, se pune întrebarea: de ce un
rol atât de important dat culturii, și în particular poeziei, dintre toate formele de
rezistență la care au recurs?
Cultura ca răspuns la teroarea detenției
Smulgerea brutală din viață socială activă și condamnarea la o existență
aproape vegetativă, mai ales în penitenciare, a cauzat tuturor deținuților politici
nevoia acută de a găsi preocupări prin care să „evadeze” cumva din cotidianul mizer.
În acest sens, fostul deținut politic Constantin Iulian arată că:
Regimul de celulă ne-a obligat la o activitate, cât de cât, intelectuală care a
constat în învățarea, unii de la alții, a unor poezii, noțiuni de limbi străine, filosofie, în
special filozofie creștină, matematică și în general tot ce aveau oamenii păstrat în
memorie și care putea interesa pe cei din jur. Astfel ușuram trecerea apăsătoare a
timpului care opera distructiv asupra sistemului nervos și așa suprasolicitat. Ispitele și
gândurile negre trebuiau într-un fel îndepărtate pentru a nu ne prăbuși sufletește
(Iulian 2012: 147).

Așa se explică de ce, la scurt timp după intrarea în regimul de penitenciar, sau
chiar pe parcursul desfășurării anchetelor, majoritatea deținuților au început să
organizeze între ei activități intelectuale sub formă de povestiri, conferințe, șezători
culturale, cursuri de scurtă sau lungă durată și chiar seminare pentru aprofundarea
cunoștințelor predate.
În primul rând, existența acestor activități a depins de componența fiecărei
celule. În general, acolo unde a existat un profesor, un scriitor sau un preot, se forma

429

premisa manifestărilor în plan cultural. Dacă în celule existau și tineri, atunci se crea
premisa pentru un auditoriu extrem de fidel, cu o mare doză de interes în a asimila
cunoștințe pe termen lung. Tinerii, mai ales cei smulși de pe băncile facultăților sau
liceelor, au avut o mare deschidere față de a învăța de la cei mai în vârstă nu doar
din dorința de a evada din cotidianul mizer dar mai ales pentru a compensa cumva
întreruperea studiilor cu ceva util pentru viitorul lor, în speranța eliberării. Acest
interes deosebit avea să îl observe și ieromonahul Vasile Vasilache, pe durata
încarcerării sale în penitenciarul Gherla, între anii 1961–1964:
Printre tinerii deținuți, și aceștia erau destul de mulți, unii erau cu vârsta de
20−25 de ani neîmpliniți. […] Mă minuna îndeosebi interesul lor de a învăța limbi
străine, scriind scurtele reguli gramaticale pe fundul castronului, pe care-l ungeau cu
săpun, după care scriau cuvintele pentru rememorare cu un cui sau cu o așchie de
lemn. Astfel unii învățau limba franceză, alții engleza, ori germana, dar nici unul nu
am întâlnit, care să învețe limba rusă. Din literatura română și universală învățau
poezii și poeme întregi cu care-și mângâiau spiritele lor și ale celor ce ascultau. Alții
urmau cursurile de înalte studii matematice, de algebră, trigonometrie și astronomie
cu Doru Novacovici, fost profesor la Politehnică (Vasilache [1987]: 43).

În cadrul acestor activități nu au lipsit nici deținuții de certă valoare
intelectuală, atâta timp cât primele valuri de arestări operate de comuniști au vizat
decapitarea elitei interbelice, fie ea politică, militară, culturală sau religioasă.
Oameni de stat, profesori, scriitori, ofițeri ai armatei române, clerici sau doctori, toți
aceștia au constituit nucleul dur al al acestor activități intelectuale care s-au
transformat într-o rezistență prin cultură de cursă lungă.
Surprinzător este că la aceste preocupări au subscris în timp toate celelalte
categorii socio-profesionale de deținuți, inclusiv țăranii. Din acest punct de vedere,
țăranii au fost marea revelație pentru intelectuali. Fostul deținut politic Ioan Ianolide
relatează în memoriile sale că în detenția sa de aproape 23 de ani a întâlnit numeroși
țărani și muncitori
al căror suflet înzestrat natural și necorupt s-a dezvăluit la contactul cu
intelectualitatea din temnițe. Am participat la discuții aprinse pe probleme abstracte
între intelectuali și la care un țăran ce asista a pus punct cu o observație simplă și fără
reproș. Am văzut intelectuali care se lăsau îndrumați atât religios cât și intelectual de
oameni simpli dar cu înaltă trăire și cu mintea luminată (Ianolide 2012: 333).

Un exemplu relevant îl oferă scriitorul Hans Bergel, care, în octombrie 1960,
avea să întâlnească în colonia de la Baia Sprie un țăran macedonean, ce făcea
închisoare de aproximativ 10 ani, „un om integru, deștept și mândru; vorbea
întotdeauna calm, înclinându-și capul înainte și privindu-și interlocutorul drept în
ochi. Cine nu știa că oile fuseseră rostul vieții lui putea crede că are o calificare
înaltă, că lucra în silvicultură, poate chiar în Științele naturii sau în cele exacte”
(Bergel 1995: 11–12). La rândul său, fostul deținut politic Luca Dumitrescu a avut
ocazia să stea în aceeași celulă cu Ciotic Constantin, un alt țăran macedonean din
Dobrogea, care știa pe de rost toate Tristele lui Ovidiu și cel puțin jumătate din
Eneida lui Vergiliu. Acest țăran fusese încarcerat un an în aceeași celulă cu
profesorul de limba latină Alexandru Samoilă, de la care învățase să vorbească
„binișor” latinește, iar gramatica o stăpânea foarte bine (Dumitrescu 1990). Fără a
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generaliza mai mult decât este cazul, considerăm că impactul preocupărilor culturale
asupra țăranilor și muncitorilor de rând, majoritatea analfabeți la intrarea în detenție,
reflectă cel mai fidel intensitatea și amploarea acestui tip de rezistență.
Însă ceea ce a contribuit din plin ca această formă de rezistență să capete
amploarea unui veritabil fenomen social, a fost mutarea deținuților dintr-o cameră în
alta sau transferul dintr-un penitenciar în altul, evenimente care au creat numeroase
ocazii prin care aceștia au făcut schimburi de cunoștințe dintre cele mai diverse
domenii, mai ales că au existat numeroase cazuri de deținuți care, după ce au trecut
de faza acumulării de cunoștințe, au devenit la rândul lor profesori pentru alți
deținuți (Marinescu 1996: 98).
„Arsenalul” didactic al deținutului politic
Și totuși, acest fenomen nu ar fi fost posibil fără ajutorul unui vast arsenal
didactic, care să suplinească interzicerea creionului, hârtiei, a cărților, revistelor și
ziarelor dar și interzicerea comunicării deținuților cu cei aflați în celule diferite.
Improvizațiile la care au recurs aceștia au fost dintre cele mai neobișnuite. În acest
sens și-au confecționat suporturi de scris din calupuri de săpun, din bucăți de sticlă
sau tablă, au scris pe pereții celulelor și pe uși, pe talpa bocancilor, pe curelele de la
pantaloni, chiar și pe materiale textile, cu un instrumentar variat: ace de cusut, cuie,
bucăți de sârmă, așchii de lemn, cioburi de sticlă, toate acestea cu ajutorul unor
emulsii realizate dintr-un amestec de apă, praf D.D.T.2, praf de var și săpun
(Ianolide 2012: 77). Din tot acest arsenal subversiv, cea mai uzuală metodă de scris
a fost cea pe fundul gamelelor de mâncare, lăsate de obicei în celulă, la dispoziția
deținuților. Un alt procedeu, considerat de unii deținuți mai puțin riscant, a fost
scrierea cu emulsie de săpun și praf de var sau praf D.D.T. pe talpa bocancului.
Scrisul cu acul pe calupurile de săpun, date regulat de administrația închisorilor, a
fost și aceasta o metodă răspândită. Mai eficient, dar mai riscant, a fost scrisul pe
sticlă, fie sub forma bucăților de geam sau a recipientelor medicale, la acest
procedeu recurgând cei mai curajoși dintre deținuți. În memoriile sale, fostul deținut
politic Mihai Derdena descrie în amănunt procedeul care
presupunea procurarea unei sticluțe goale cu capacitatea de circa 125 de milimetri, ce
conținuse medicamente sub formă de tablete. Sticluța trebuia să nu fie rotundă, ci
dreaptă, cu patru fețe, două mai largi și două mai înguste. Pe toate le ungeam cu
salivă, apoi întindeam un foarte fin strat de săpun (ni se dădea cu regularitate săpun de
rufe ca să ne spălăm, în timpul băii, lenjeria de corp). Apoi, cu o bucată de zeghe
ștergeam peretele văruit. Pe urmă, cu multă grijă și cu mare atenție, scuturam cârpa
îmbâcsită de praf fin de var pe fiecare dintre cele patru fețe ale sticlei. În cele din
urmă, cu un foarte ascuțit bețișor de lemn tare și nu prea uscat puteam scrie sute de
cuvinte pe sticla aceea cu patru suprafețe netede și albite. După ce memoram totul, o
ștergeam și o refoloseam, așa cum se procedează cu orice tablă sau tăbliță. A păstra
însă sticla – tăbliță și bețișorul condei presupunea un risc deosebit chiar dacă aceste
2
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ustensile se păstrau, de regulă, ascunse în paiele din pernă sau în cele din saltea
(Derdena 2015: 135).

În marile centre de detenție Jilava, Aiud și Gherla s-a practicat constant
scrisul pe pereții celulelor, devenite cu timpul veritabile enciclopedii, astfel încât
„date istorice, formule matematice, chimice, astronomice, tablouri sinoptice, versuri,
pagini de dicționar, maxime celebre zgâriate cu un cui se amestecau într-o geometrie
bizară” (Călinescu 1994: 128). La Aiud de exemplu, nu a fost perete de cameră sau
celulă care să nu fi avut scrise coloane întregi de cunoștințe. Unul din numeroșii
„redactori de perete” din această închisoare a fost și tânărul profesor Atanasie
Berzescu, în perioada anilor 1950−1957, activitate pe care în memoriile sale o
descrie astfel:
Cu un ac sau cu un cui bine ascuțit scriam pe peretele alb tot ce ne însușeam de
la dascălii noștri sau ce primeam de la unul la altul prin viu grai. Poezii întregi scriam
cu vârful de ac sau de cui, în ordine și cu migală, pe peretele alb ca hârtia (Berzescu
1999: 204).

Din acest motiv, pereții au constituit nu doar un suport extrem de eficient
pentru a învăța și răspândi mai departe cunoștințele acumulate, dar și unul surpriză,
odată cu mutarea deținutului într-o nouă celulă. Desigur, această situație nu a fost
niciodată tolerată de administrația închisorilor, pereții fiind văruiți la anumite
intervale, dar de fiecare dată rescriși de deținuți (Ianolide 2012: 77).
De departe însă, pentru păstrarea și transmiterea de lungă durată a
cunoștințelor dobândite sau a creațiilor literare din detenție, mijlocul de scris cel mai
căutat a fost hârtia. Uneori, când erau procurate bucăți de hârtie ori carton, provenite
de la puținele medicamente oferite deținuților grav bolnavi, sau din mărfurile
ambalate de la atelierele de muncă forțată, ele erau sustrase și apoi scrise cu cerneală
improvizată din permanganat de potasiu, pentru a fi difuzate mai departe. În lagăre,
hârtia era procurată în special de la sacii de ciment folosiți în construcții. De pildă,
în lagărul de la Grind, deținuți politici își procurau materiale pentru scris de la
colegii lor deținuți care lucrau la curățenie în birourile administrației sau în lucrări
de construcții. Aceștia aduceau bucăți mici de hârtie, mai ales de la saci, dar și
bucăți de creion care erau aruncate ca gunoi. Cu aceste materiale deținuții își
confecționau carnețele în care scriau o gamă largă de subiecte (Muțiu 2014: 151). În
afară de aceste metode, au existat și altele, mai puțin populare. De exemplu, unii
deținuți din Aiud au început să folosească încă din 1949 cârpele avute la dispoziție
drept suport de scris, pe care scriau cu un tuș fabricat din cenușă și apă, cu ajutorul
unor bețigașe (Diaconescu 1998: 73). De asemenea, s-a practicat la scară redusă și
scrisul prin coaserea cu acul a unor materiale textile, fie bucăți de cearceaf, batiste
sau pânză. Celebră a rămas și scrierea codificată pe ață, în sistem Morse, invenție a
profesorului George Manu folosită cu succes în Zarca Aiudului (Andronescu 2009:
144–146).
Un rol esențial pentru transmiterea de informații între deținuți l-a avut
sistemul de comunicare prin Morse, practicat sub diverse forme care s-au
îmbunătățit în timp. Morsele bătut în perete sau în țeava de calorifer, a fost metoda
prin care deținuții au reușit să spargă izolarea de la o celulă la alta și de la un etaj la
altul al unei închisori. Fostul deținut politic Ioan-Victor Pica, întemnițat o perioadă
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la Aiud avea să arate în memoriile sale ce se transmitea de obicei cu ajutorul acestui
sistem, în care punctul era redat printr-o bătaie scurtă, iar linia prin două bătăi scurte
consecutive:
Cu ajutorul morselui se transmiteau vești, conferințe, poezii. Prin morse am
învățat „Luceafărul” lui Eminescu, „Scrisorile” etc. Știam la un moment dat
majoritatea poeziilor lui Eminescu, Bacovia, Minulescu, unele poezii de Blaga, fără să
mai vorbesc de poeziile create în închisoare (Pica 2000: 193).

Tipologia locurilor de recluziune și amprenta lor asupra activităților
culturale
În ciuda acestui arsenal extrem de variat de scriere și comunicare, modul în
care s-au desfășurat activitățile culturale a depins în mod esențial de tipul locului de
recluziune dar și de perioadele de ușoară destindere sau de înăsprire a condițiilor de
viață în cadrul aceluiași penitenciar sau lagăr. O primă mare diferență este între viața
de lagăr și cea de penitenciar, în primul caz deținuții fiind supuși regimului de
muncă silnică, în timp ce în penitenciare au fost supuși regimului de „inactivitate
silnică”, cu excepția situațiilor în care deținuții au fost scoși la lucru chiar și în
cadrul penitenciarelor (Brânzaș 2001: 18). Din acest motiv, în penitenciare, mai ales
la Aiud, Jilava, Gherla, Târgu Ocna, Văcărești, Mislea sau Târgșor, activitățile
culturale au fost mult mai intense comparativ cu cele desfășurate în lagăre, unde
resursele de energie și timp ale deținuților au fost extrem de mici din cauza
regimului de muncă silnică la care erau supuși constant, câte 10, 12 și chiar 17 ore
pe zi (Muraru, Mareș et al. 2008: 213, 223, 230). Astfel, activitățile intelectuale din
lagăre, acolo unde s-au putut organiza, erau susținute în mersul muncii, sau după
terminarea programului de lucru, sau cu ocazia întreruperilor de lucru ca urmare a
intemperiilor. Alteori puteau fi susținute nestingherit în barăcile de inapți. De
exemplu, în colonia de muncă Constanța-Stadion, cu un colectiv de aproape 500 de
deținuți politici cazați în trei barăci, s-a înființat clandestin „o școală de nivel
superior”, cu profesori universitari care după orele de muncă împărtășeau celorlalți
deținuți cunoștințe de filosofie, științe politice, istorie, limbi străine, drept,
agronomie și teologie. Auditoriul era larg, deoarece majoritatea deținuților din
această colonie erau tineri, cu sete de cunoaștere (Salcă 2000: 27). Printre
conferențiarii de la Stadion se aflau și trei profesori universitari de marcă: Axente
Sever Popovici, Alexandru Herlea și Radu Ștefan. Pe lângă munca silnică de cioplit
în piatră, deținuții de la Stadion au executat și lucrări de artă, tot ca modalitate de
evadare din cotidianul mizer (Salcă 2000: 28).
O altă diferență a modului de desfășurare a activităților culturale a fost aceea
dintre penitenciarele mari și cele mici. În cele mari, unde existau compartimentări
largi, cu colective de peste 20 deținuți într-o cameră, se puteau organiza activități
intelectuale cu participarea mai multor deținuți, cu abordarea de subiecte din
domenii mai variate, iar riscurile ca deținuții să fie prinși au fost mai mici, atât
datorită zgomotului de fond general tolerat de gardieni, dar și a posibilității de a ieși
din câmpul lor vizual de supraveghere. În penitenciarele mici, din contră, activitățile
culturale au fost mai reduse și s-au purtat nu doar în cercuri mai restrânse, dar și cu
riscuri mai mari, datorită regimului de supraveghere mult mai strict, gardienii având
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posibilitatea de a interveni prompt pentru orice abatere de la regimul impus
(Marinescu 1996: 97–98).
Diferențe ale modului în care s-au desfășurat activitățile culturale au fost
cauzate și de separarea deținuților politici pe sexe, atât pe camere, în cazul
penitenciarelor de tranzit și al centrelor de anchetă, cât mai ales în penitenciare
separate pentru femei, respectiv Mislea, Miercurea Ciuc și Dumbrăveni. Deși
separația a fost de bun augur, nelăsând loc unor abuzuri și mai mari, așa cum s-a
întâmplat în Rusia sovietică, situația aceasta a făcut ca deținuții politici să aibă
incomparabil mai mari șanse de a se afla în preajma intelectualilor, drept urmare
având posibilitatea de a învăța dintr-o arie mult mai vastă de domenii decât
deținutele politic. Pe de altă parte, bărbații au fost nativ mai înclinați spre studiu,
creație literară și dezbatere de idei, în timp ce femeile au fost mai înclinate spre
activitățile artistice dar și cele intelectuale din sfera științelor umane, în special
povestirea de romane, punerea în scenă a unor piese de teatru, organizarea de serbări
și învățarea de limbi străine. Fosta deținută politic Ana Maria Marin, avea să
constate încă din primele zile de la sosirea la închisoarea Mislea că deținutele
practicau intens croitoria, cu mijloace și materiale improvizate. De asemenea,
deținutele intelectuale învățau gramatica limbilor germană, franceză, engleză și
latină în ciuda faptului că nu aveau creion și hârtie (Marin 2017: 61–62)
Însă, indiferent de pregătirea intelectuală, împletitul și broderia au reprezentat
pentru deținutele politic activități care, prin natura lor de a cere atenție, migală și
imaginație, le alinau dorul față de familie, le alungau deznădejdea și le aduceau
satisfacția lucrului terminat. Prin urmare, febrilitatea acestor preocupări nu era
neapărat motivată de necesitatea creării unei garderobe decente pentru a face față
frigului din închisoare, ci reprezenta o evadare din cotidianul mizer, acționând ca o
terapie prin artă. Fosta deținută politic Maria Roșca Brahonschi avea să descrie
astfel panorama acestei particularități a detenției feminine:
Dacă s-ar putea strânge pentru o expoziție tot ce s-a cusut în închisoare –
lucruri confiscate pe la percheziții și unele scoase afară – prin varietatea lor, prin
frumusețea și numărul masiv ar putea sta cu cinste alături de cele provenite de la cea
mai vestită școală de broderie românească ce a fost la curtea lui Ștefan Vodă, când în
dorul soților plecați în lupte, domnițele se strângeau și brodau împreună odoare pentru
bisericile pe care domnitorul obișnuia să le ridice după fiecare biruință [...] Ce nu s-a
cusut în închisoare! Semne de carte, coperți de carte, cărți, perdele de iconostas,
tablouri, icoane, cordeluțe, cordoane, gulere, traiste mari, traiste mici, tăvi, păpuși, ii
(Roșca 1997).

Manifestările culturale și încorsetările regimului carceral
Intensitatea activităților culturale a depins inerent și de intensitatea represiunii
la care deținuții au fost supuși. De exemplu, odată cu venirea lui Nicolae Moromete
(Maromet) la conducerea penitenciarului Jilava s-au înmulțit perchezițiile și
restricțiile de program, totodată organizându-se frecvente bătăi cu scopul terorizării
deținuților, astfel că aceștia au fost nevoiți să-și reducă semnificativ activitățile
culturale pentru a nu suporta consecințe și mai grave (Vanghele 1992). Toată această
perioadă a durat din 1949 până în 1952. În iarna anului 1953−1954, după plecarea
lui Nicolae Moromete, deținuții au beneficiat de o relativă libertate în ceea ce
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privește activitățile organizate în camere, inclusiv culturale, în ciuda unui regim
constant de înfometare. De exemplu, cu învoirea paznicilor, deținuții din camera 8
de la Reduit, în număr de peste 150, au avut voie să susțină lecții din variate
domenii, însă cu discreție, retrași în câte-un colț al camerei, sus pe prici. Lecțiile
predominante au fost cele de limbi străine, iar „Eminescu a fost și aici prezent, mai
ales prin poeziile lui, dar și opera politică” (Trifoiu 2001: 124–125). Seara se țineau
conferințe, se povesteau romane, filme, amintiri din trecut etc. care erau ascultate de
toți deținuții din cameră, dar aveau loc și „prelegeri cu adevărat ca la Universitate”,
cum a fost un ciclu de expuneri susținut zilnic de profesorul de psihologie Nicolae
Mărgineanu, cu un auditoriu de până la 20 de ascultători (Trifoiu 2001: 124–125).
Un exemplu și mai concludent de fluctuație a activităților intelectuale în
funcție de intensitatea regimului de represiune a fost penitenciarul Pitești, între anii
1948–1953. Dacă din august 1948 și până în la începutul lunii noiembrie 1949,
deținuții studenți din fiecare celulă au putut să-și organizeze programe de rugăciune
și ore de învățat limbi străine, teologie, sau matematică, inclusiv dezbateri, regimul
s-a schimbat dramatic începând cu noiembrie 1949, când s-a declanșat acțiunea
reeducării prin violență continuă, moment care a marcat încetarea treptată a oricărei
activități intelectuale de grup (Calciu-Dumitreasa 2007: 40–41, 48). La fel, nu putem
vorbi despre o rezistență prin cultură în locurile și perioadele în care reeducarea prin
tortură a fost „exportată”, respectiv la Gherla, Canal sau Ocnele Mari. Un alt
exemplu în extremis a fost micul penitenciar Râmnicu Sărat, în perioada anilor
1957–1963. În ciuda faptului că aici au fost încarcerate o serie de personalități ale
vieții politice interbelice, în tot acest timp nu s-a putut organiza nici o activitate
intelectuală de grup, datorită regimului extrem de dur impus de comandantul
penitenciarului, Alexandru Vișinescu, între care izolarea și tăcerea au fost duse la
paroxism, motiv pentru care penitenciarul a și căpătat supranumele de „Închisoarea
tăcerii” (Muraru, Mareș et al. 2008: 440–453). În orice caz, ori de câte ori au avut
șansa unui regim mai puțin represiv, deținuții s-au străduit să-și organizeze viața de
celulă astfel încât să perceapă trecerea timpului mai ușor, iar activitățile culturale,
artistice și spirituale au reprezentat mijloacele cele mai eficiente în lupta cu uzura
psihică de zi cu zi.
Cultura, între limitele și calitățile moral-intelectuale ale deținuților
Un alt factor care a influențat în mod semnificativ desfășurarea activităților
culturale a fost calitatea morală a deținuților, delatorii și conflictualii făcând aproape
imposibilă organizarea activităților de grup. Aproape întotdeauna, odată cu
depistarea unui informator în celulă, se crea o atmosferă tensionată, ceilalți deținuți
autocenzurându-se constant în comportament și exprimare pentru a nu suporta
eventualele pedepse disciplinare aplicate de administrație. O astfel de situație avea
să o experimenteze și elevul de 19 ani Valerian Begănescu la scurt timp după
arestarea sa. Încarcerat în penitenciarul Galați la începutul lunii ianuarie 1951,
Begănescu a fost repartizat după comunicarea sentinței într-un salon supraaglomerat și în care atmosfera era extrem de apăsătoare datorită prezenței unui
deținut informator. Un singur coleg a îndrăznit să se îndeletnicească cu împletitul
unui pulover dar pentru această activitate a fost „turnat” și drept urmare pedepsit cu
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patru zile de izolare la „neagra”. În aceste condiții, a fost imposibilă orice activitate
culturală (Begănescu 1993). Un pic mai târziu, același deținut a fost mutat în alt
salon al penitenciarului, unde atmosfera era cu totul alta, datorită faptului că o
treime dintre deținuți erau tineri, iar „prezența turnătorilor” nedetectată. Aici se
învățau fără teamă limbi străine, poezii, matematică, se povesteau experiențe de
viață, se împleteau pulovere și se confecționau cruciulițe din os (Ibidem). La fel și
deținuții cu „o viață sufletească și intelectuală săracă” sau dezechilibrați psihic de
condițiile detenției, fie ei timorați, ursuzi, anoști, violenți sau înnebuniți de-a dreptul,
au creat o atmosferă greu suportabilă pentru ceilalți deținuți și implicit inhibitoare
pentru formarea activităților intelectuale. O astfel de atmosferă a fost nevoit să
suporte avocatul Vasile Lazăr odată cu transferul său la Aiud începând cu 10
septembrie 1949, când a fost repartizat pe Celularul închisorii într-o celulă mică, de
numai 6 mp, și în care se aflau deja patru deținuți, aflați într-o stare acută de
înfometare. Din această cauză, trei dintre aceștia ajunseseră „niște ursuzi care
vorbeau numai despre mâncare”, astfel că în această formație „zilele se scurgeau
monotone din cale afară”, cu excepția unor scurte momente de povestiri (Lazăr
2000: 99–101). Încercând să întrețină o atmosferă mai senină, Lazăr a început în
scurt timp să-i introducă pe ceilalți în probleme de drept penal, cu exemplificări atât
din procese cu caracter politic cât și de drept comun, continuând apoi cu povestiri
din romanele scrise de Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Ionel Teodoreanu și alții.
După ce și-a epuizat bagajul cultural i-a provocat și pe ceilalți „să contribuie la
umanizarea vieții de celulă” prin împărtășirea cunoștințelor, însă rezultatele nu au
fost cele așteptate, cei trei complăcându-se „într-o muțenie enervantă”. În aceste
condiții a petrecut Lazăr aproape 6 luni din condamnare, perioada aceasta
rămânându-i în amintire ca o „viață stearpă, lipsită de orice jaloane” (Lazăr 2000:
100).
Mai mult decât toate aceste limite a contat bagajul cultural al fiecărui deținut,
acesta fiind factorul cheie de care a depins longevitatea activităților intelectuale, mai
ales atunci când deținuții erau lăsați în aceeași formație pe termen lung, de luni de
zile. Fostul deținut politic George Ungureanu chiar îi împarte simbolic pe deținuți
după nivelul lor de cultură, dându-l ca exemplu de „sac fără fund” pe profesorul
universitar Alexandru Mironescu, arestat în lotul Rugului Aprins, și cu care a
împărțit aceeași celulă în penitenciarul Aiud:
Stând ani de zile cu aceiași oameni, în același spațiu restrâns, fără niciun fel de
informare despre cele ce se petrec dincolo de gratii, ești nevoit să asculți povestea
vieții unuia și altuia, cu toate peripețiile ei. La unii sacul era fără fund, la alții, potrivit,
sau un săcușor cu câteva aventuri de dragoste, din tinerețe. Cei cu sacul fără fund au
fost norocul celorlalți. Tinerii care au venit în contact cu aceștia, au devenit bogați
sufletește. Printre cei cu sacul fără fund, se găseau oameni de mare cultură, care
simțeau plăcere deosebită să dea cât mai mult la alții din cunoștințele lor. În celula
197, cel care era sac fără fund în ceea ce privește cunoștințele era profesorul
universitar Alexandru Mironescu. Om blând, binevoitor, dispus să vorbească zi și
noapte despre diverse probleme pe care i le ceream: fizică, matematică, literatură,
limbi străine, călătorii prin marile orașe ale apusului, despre bogățiile de prin marile
muzee, despre figuri de personalități etc., etc. Autor a două romane: Oamenii nimănui
și Destrămare, acest om, dacă era solicitat să ne vorbească despre ceva, era în stare să
ne vorbească douăzeci și patru de ore, fără întrerupere. A fost un om care a contribuit
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într-o măsură foarte mare la menținerea moralului celor din celulă. Ca el, sigur au mai
fost și alții, care au contribuit la luminarea minții, la întărirea nădejdii în salvare, cu
deschiderea de cale în credință, către Dumnezeu (Ungureanu 2009: 145–146, 150–
151).

Închisoarea ca universitate
Ideea de închisoare ca universitate este redată de numeroși memorialiști ai
detenției și ea nu se rezumă doar la înțelesul de închisoare ca școală a vieții, ci mai
ales la acela de loc în care s-a studiat intens și în mod organizat, ca un modus vivendi
prin care deținuții au urmărit să dea un sens superior suferinței.
Închisoarea Jilava, cea mai mare din țară, și care a funcționat ca loc de tranzit
dintr-un penitenciar, sau ca loc de așteptare în vederea judecării sau rejudecării, era
considerată în limbajul deținuților politici drept „universitatea pârnăilor” (Politzer
2004: 157). În memoriile sale, Petre Pandrea chiar denumește penitenciarul Ocnele
Mari drept „Academia de sub pământ” sau „Universitatea de sub pământ” (Pandrea
2011: 144). În același registru, fostul deținut politic Iancu Saul numește micul lagăr
de la Stoenești, drept „Academia Stoenești” (Saul 1996: 119).
Drept urmare, prin comparația închisorilor politice cu veritabile universități,
deținuții au urmărit să reliefeze activitatea de studiu intens, din variate domenii,
susținute de multe ori la un înalt nivel de exigență. În acest sens, intelectualii
organizau cursuri cu teme specifice formării lor dar și domeniilor de care fuseseră
pasionați în libertate. În funcție de nivelul lor de pregătire, dar și de interesul
audienței, cursurile puteau fi ținute câteva zile sau săptămâni la rând, ori chiar luni
de zile, apoi repetate, mail ales la schimbarea colectivului de cameră. Unul din cele
mai elocvente exemple de tenacitate a fost cel al profesorului universitar Ion
Petrovici, fost ministru al Culturii Naționale și al Cultelor în guvernul Ion
Antonescu, funcție datorită căreia în ianuarie 1949 a fost condamnat la 10 ani
temniță grea. La Aiud, profesorul Petrovici a ținut cel puțin în perioada anilor
1952−1954 cursuri constante de logică și istoria filosofiei pe care le-a început în
Zarcă, unde a fost închis în aceeași celulă cu doi foști miniștri antonescieni,
continuându-le apoi după ce a fost trimis pe Celular (Țepelea 2011: 196–198).
Cursurile le preda metodic în camera sa de osândă, cu un colectiv de 30–40 de
deținuți, începând cu ora 11. Când se dădea semnalul pentru începerea cursului,
toate conversațiile deținuților încetau, iar cei de pe priciul de jos se apropiau de
profesor, în timp ce deținuții de pe priciul de sus primeau colegi din extremități, prin
rotație. Concomitent, unul sau doi dintre deținuți se postau în dreptul ușii pentru a
intercepta eventualii pași ai gardianului de serviciu. Dacă nu exista nici un pericol
profesorul își începea cursul despre filosofia lui Imanuel Kant print-o reconectare cu
lecția precedentă. Receptivitatea deținuților depindea în mare măsură de vârsta și de
pregătirea lor profesională: cei mai tineri erau cei mai interesați, urmărind expunerea
zilei cu „tăblița” pe genunchi, pentru a-și lua notițe, cei mai în vârstă o primeau ca
pe un medicament revigorant după trecerea monotonă a timpului, pe când țăranii o
ascultau „ca pe o predică ori o cuvântare”. Desigur, audiența nu era perfectă și se
întâmpla ca unii deținuți mai bătrâni sau mai bolnavi să ațipească din cauza oboselii,
scoțând inclusiv sunete deranjate de sforăit profund ,iar alții, cu mai puțină pregătire
intelectuală, se întâmpla să rămână cu privirea pierdută. Profesorul observa toate
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aceste neajunsuri, însă continua imperturbabil explicațiile, cu date și raționamente.
Uneori, deținuții de pază de la ușă semnalizau pericolul apropierii unui gardian iar
cursul se întrerupea brusc. Atunci profesorul se scuza cu părere de rău, anunțând
continuarea cursului după masă ori a doua zi. Dintre deținuții din cameră erau unii
care stătuseră împreună cu profesorul Petrovici mai mulți ani, și prin urmare erau în
ani diferiți de studiu, la nivel avansat. Dintre aceștia erau recrutați „asistenții”
profesorului care țineau uneori seminare după terminarea cursului, pentru asimilarea
mai bună a materiei predate (Țepelea 2011: 196–198).
Dar cursurile profesorului continuau și în timpul scurtelor plimbări din curtea
închisorii. Fostul deținut politic Gabriel Țepelea, care a împărțit cu Petrovici aceeași
cameră mai mai bine de un an la Aiud, avea să rememoreze că:
În timp ce gardienii erau atenți la «ghinete» și «ghinetari», profesorul
înconjura curtea, cu discipoli înghesuiți în jurul lui, unii mai în vârstă ținându-și mâna
drept pâlnie, alții mai tineri, încercând să noteze pe furiș un ciob de sticlă dres cu
săpun și praf D.D.T., cu un ac, ori un cui, termeni grecești, nemțești, cu un cuvânt,
termeni filosofici. Căci Ion Petrovici întemeiase aici o „Academie” după modelul
platonician. O academie în aer viciat, pândită în orice moment de represalii, dar
dornică să suplinească nevoia de lectură, evadarea într-o lume a ideilor. Da, mințile
transcendeau zidurile, sucurile gastrice neostoite erau, pentru un timp, uitate prin
această călătorie în lumea ideilor (Țepelea 2011: 194–195).

Alteori, activitățile culturale din camerele mari luau forme mai complexe, cu
participarea mai multor deținuți conferențiari, pe subiecte mai variate. La
penitenciarul Ocnele Mari, de exemplu, deținuții intelectuali din camera VI, cu un
colectiv de peste 40 de deținuți, au organizat în perioada anilor 1948−1952 multiple
activități culturale iar la propunerea lui Mihail Manoilescu, fost ministru de externe,
„președinte” al „Academiei” Ocnele Mari a fost ales, în unanimitate, celebrul avocat
Petre Pandrea. Pentru rolul de președinte, Pandrea avea sarcina de a da cuvântul, de
face scurte introduceri despre tema dezbătută și de a fixa ciclurile cu subiectele de
discuție care urmau pentru zilele următoare (Pandrea 2011: 116, 144). Pe lângă rolul
organizatoric, Petre Pandrea dădea și lecții de limba germană unui grup numeros,
care se extindea uneori la întregul colectiv al camerei. Textele pentru lecții și le
pregătea timp de o oră, în fiecare dimineață. Pandrea stăpânea excelent limba
germană, pe care o învățase în timpul studiilor de doctorat și specializare juridicofilosofică urmate la Berlin, Heidelberg și Munchen între anii 1926–1932, când a
funcționat și ca atașat de presă la Legația Română din Germania. Aceste lecții
susține de-a lungul a aproape patru ani petrecuți la Ocnele Mari i-au și atras
apelativul de Herr Professor (Pandrea 2011: 412). Un alt conferențiar la Ocnele
Mari a fost și profesorul Ilie Ioan, șeful național-țărăniștilor pe Oltenia, care a ținut
cursuri regulate de literatură română (Pandrea 2011: 135). La rândul său, Daniel
Goj, student la arhitectură în momentul arestării, fiind dotat cu o memorie
surprinzătoare, a susținut zece conferințe despre „chestiunea macedoneană”, cu
detalii istorice și geografice abundente. În timpul acestor conferințe n-au lipsit nici
dezbaterile despre asimilarea macedonenilor în cultura neogreacă, bulgară, sârbă sau
românească, desfășurate uneori cu tensiuni și orgolii rănite (Ibidem: 414−415).
De departe însă, închisoarea Jilava a rămas cel mai propice loc pentru
organizarea de conferințe, datorită camerelor mari, în care erau înghesuiți uneori și
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peste 200 deținuți într-o cameră, în ciuda faptului că supra-aglomerația a întreținut o
atmosferă constant pestilențială, prin urmare extrem de greu suportabilă, mai ales
vara (Brătianu 1996: 70–71). Transferat la Jilava pe 2 aprilie 1954, Bernard Politzer
a trăit unul dintre cele mai violente șocuri din viața sa după introducerea în
complexul de camere 9–12 al reduitului, date fiind condițiile precare de existență.
Aici erau închiși oameni din cele mai diverse categorii socio-profesionale și
orientări politice, dar la vremea aceea se distingeau două grupuri compacte,
respectiv „domnii sioniști” și „domnii legionari”, adversari ideologici ireductibili în
libertate, și care acum conviețuiau cu toții „într-o atmosferă de pace și de activitate
intelectuală”. Pentru Politzer, surpriza și mai mare a fost să vadă că la nici o
săptămână de la sosire,
s-a organizat un mare simpozion, intitulat „Importanța secolului al XIX-lea în științe
și în arte” […] Simpozionul a durat două zile, numărând o audiență în jur de 100 de
persoane, înghesuite pe priciuri sau culcate pe burtă în șerpărie. Au fost prezentate
câteva zeci de conferințe, îmi amintesc, de istorie, filozofie, științe juridice și militare,
biologie și muzică. Totul din memorie și fără o singură pagină de notițe (Politzer
2004: 158).

Concluzionând, putem spune că atributul de închisoare ca universitate a fost
caracteristic în special marilor penitenciare din țară, respectiv Jilava, Aiud, Gherla,
dar și penitenciarelor Sighet, Văcărești, Târgu Ocna, Caransebeș și Mislea, acolo
unde densitatea intelectualilor și a studenților a fost cea mai mare, în celelalte
penitenciare din țară activitățile intelectuale de grup având o distribuție rarefiată,
constrânse fiind atât de componența mai mică a deținuților din celule și a
probabilității mai mici de a se afla intelectuali grupați împreună, cât mai ales de
regimul mai intens de supraveghere.
Poeții și poezia detenției
În centrul rezistenței prin cultură practicată în lagărele și închisorile din
România comunistă s-a aflat aproape permanent și cu o intensitatea deosebită
interesul pentru poezie. Lucrul acesta este explicabil prin faptul că suferința
recluziunii, cu tot șirul de suplicii fizice și psihice, a creat deținuților o stare de
sensibilitate, făcându-i mult mai atenți la emoții, aspect care a crescut în mod
surprinzător apetitul față de poezie și cântec (Begănescu 1993). Iar poezia, fie ea
repetată, transmisă altor deținuți, comentată sau proaspăt creată, a reprezentat nu
doar o evadare din cotidianul mizer dar mai ales un îndemn la rezistență, în special
poeziile lui Radu Gyr. Fostul deținut politic Theodor Lavi, arată în memoriile sale
că:
În existența noastră mizeră, umilită, de degradare omenească, de expulzare din
condiția umană, era o mângâiere că există un univers al Parnasului, o lume a
frumosului cu imagini și metafore, cu vibrări emotive diafane. Nu voiam, nu puteam
să acceptăm o lume compusă din suboameni ca anchetatorii, gardienii, agenți care-ți
spionau viața particulară și o orânduire bazată pe tortură, pe intimidare, pe
uniformizare și lozinci. Metafora poetică era și ea o evadare din calea marelui tăvălug
(Lavi 1979: 224).
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Așa se explică de ce oameni care nu au avut nicio tangență cu poezia până la
arestare, au devenit în detenție mari pasionați ai genului, unii dintre ei învățând zeci
și sute de poezii, iar alții debutând ca poeți chiar din cauza condițiilor de recluziune
(Boilă 2004: 36–37). Astfel, pe lângă poeții consacrați din libertate, între care Radu
Gyr, Nichifor Crainic și Andrei Ciurunga, s-au bucurat de o mare notorietate și
prețuire în detenție, zeci și zeci de condamnați politic au debutat ca poeți tocmai din
cauza condițiilor de încarcerare. Constantin Aurel Dragodan, Dumitru Oniga,
Demostene Andronescu, Ștefan Tumurug, Ioan Andrei (Ioan Ploscaru), Mihai
Buracu, Aurelian Bentoiu, Dumitru Radu Udar, Zahu Pană, Petru Baciu, Virgil
Mateiaș, Aurel Baghiu, Nicolae Caratană, Mihai Făget și Viorel Gheorghiță sunt
doar câțiva dintre poeții care prin poeziile lor au făcut viața confraților de suferință
mai ușoară.
Rolul crucial jucat de poeții detenției în rezistența celorlalți deținuți îl
sintetizează mai bine cunoscutul preot ortodox Gheorghe Calciu-Dumitreasa,
panoramând apetitul pentru poezia carcerală ca fenomen de masă:
Prezența unor poeți în închisoare a fost pentru noi o salvare. Chiar dacă unii nu
gustau sensul mistic al poeziilor, însă prin frumusețea lor, prin estetismul lor, au fost
salvatoare pentru noi, ca de altfel orice preocupare intelectuală […] Toți învățam
poezii. Era calea noastră de mângâiere când eram singuri. Spuneam poeziile acestea,
le repetam, căutam sensul lor și asta ne consola de foarte multe dureri ale singurătății
(Calciu-Dumitreasa 2007: 69).

Din păcate, cea mai mare parte a poeziilor create în detenție s-a pierdut
definitiv, datorită represiunii de lungă durată la care au fost supuși autorii lor (Pica
2000: 136). În ciuda acestui fapt, ele și-au îndeplinit sensul primordial pentru care a
fost create: rezistența în detenție. Mai mult decât atât, opinăm că prin ceea ce s-a
publicat până în prezent, a fost salvat esențialul ca viziune asupra experienței
carcerale.
Însă mai mult decât toate pierderile a rămas modelul. Despre acest model
vorbește și Petre Pandrea în legătură cu tot ceea ce a întreprins la Ocnele Mari,
împreună cu ceilalți deținuți:
Ce-am realizat în acțiunea de la Ocnele Mari? N-am făcut poduri, n-am zidit
fântâni, n-am croit stadioane și n-am durat șosele pentru secole și milenii, ca strămoșii
mei, latinii. Am ajutat să construim, în „comunitatea de dragoste și destin”, o
Academie de sub pământ, o adevărată catedrală de cultură academică [...], într-un
moment de vitejie și năpastă, ca să rămână o pildă urmașilor noștri despre forța,
echilibrul și înțelepciunea generației mele răstignite prin răzmerițe, războaie și
revoluții. […] Eram conștient de pilda pe care trebuia s-o dăm. Pilda de măreție a
omului valah în suferință, atât pentru dușmanii asupritori, cât și pentru semenii mai
slabi. Era pildă pentru copiii noștri. Pentru țară. Pentru umanitate (Pandrea 2011:
117–118).

S-a pierdut acest model pentru generațiile contemporane? Mai poate fi el
cultivat în memoria colectivă? Dacă da, atunci cum? Nu putem da răspunsuri
ultimative la aceste întrebări, și în nici un caz simpliste. Dar putem afirma că
deținuții politici care și-au asumat suferința recluziunii cu demnitate, au creat un
model de rezistență morală și o cultură de o sensibilitate unică, reafirmând prin
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acestea supremația spiritului asupra condiției biologice, pusă la cea mai grea
încercare a secolului XX: pușcăria politică. În opinia noastră, aceasta este marea lor
moștenire lăsată posterității.
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Resistance through Culture in the Communist Carceral Space
from Romania, Reflected in the Detention Memoirs
The extremely harsh conditions to which the political prisoners of communist
Romania were subjected during their detention forced them to find immediate survival
solutions. Therefore, their resistance in detention was manifested in various forms: solidarity,
spirituality, strikes and protests, escapes, but also through the organization of cultural
activities. Even more, there were many political prisoners who resembled the prisons they
went through with true universities, especially Jilava, Aiud, Gherla, Văcărești and Târgu
Ocna, where they had the chance to acquire knowledge from a wide area: literature, foreign
languages, history, philosophy, theology, art, agronomy, geography, mathematics, biology,
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physics, etc., or simply life experiences. Held with discretion and taking various forms, from
spontaneous discussions on topics of general interest, to university-level conferences and
long-term courses, all these cultural activities have humanized the oppressive universe,
making it more bearable for all those whom freedom would never have brought together:
teachers with peasants in the same cell, career soldiers as bed neighbors of workers and
officials, or students in the same barrack with doctors, priests, and state officials. All of them
shared their knowledge, often through ingenious and subversive methods, and sometimes
with great risk and severe consequences. More than that, the suffering of the detention
induced a prolific passion for creating and disseminating poetry, resulting in a vast
underground culture known today as “the poetry of communist prisons” or “prison poetry”.
The present study aims at a historical contextualization of this remarkable social
phenomenon and a demonstration of the major role played by culture for the resistance of the
political prisoners during their detention.
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