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Prefaţă*

Evenimentele pe care le prezentăm aici se petrec la
Piteşti, în România, la vreo sută de kilometri depărtare de
Bucureşti, într-o închisoare relativ modernă, construită
între cele două războaie. Regimul comunist, proaspăt
instalat cu ajutorul trupelor sovietice, a adăpostit aici prin
autoritatea sa experienţa penitenciară pe care o reconstituie Virgil Ierunca. Ceea ce s-a petrecut acolo între
1949 şi 1952 – complet ignorat de Occident – merită
un loc aparte în înspăimântătorul repertoriu al ororilor
concentraţionare ale veacului al XX-lea.
În acea perioadă, închisorile sunt pline. Şantierul
penal al Canalului Dunăre–Marea Neagră a inaugurat,
pe de altă parte, gulagul românesc. Partidele, altele decât
cel comunist, au fost interzise de puţină vreme, iar poliţia politică stăpâneşte în mod absolut. S-au făcut mii de
arestări şi deportări, fără să mai vorbim de asasinate. La
Piteşti, sunt închişi mai cu seamă tineri, studenţi, liceeni,
arestaţi pe diverse motive, dar bănuiţi cu toţii de „gândire
* Această prefaţă însoţeşte traducerea franceză, Virgil Ierunca,
Piteşti, laboratoire concentrationnaire, Michalon, Paris, 1996,
pp. 11–15 (n. ed.).
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neloială“. Închisoarea va deveni locul „reeducării“ lor
politice şi morale. Vor fi bătuţi, umiliţi, torturaţi, până
ce vor declara ei înşişi că se căiesc şi că s-au schimbat:
au devenit „oameni noi“.
Ideea reeducării prin închisoare nu e specifică regimurilor comuniste. Înainte de a fi un element al panopliei revoluţionare, ea a făcut parte din morala socială
burgheză, aplicată cu scopul reînscrierii delincventului
în rândul „oamenilor cinstiţi“. Ea n-a obţinut niciodată
rezultate spectaculoase, dar nici n-a avut, în acel cadru,
ambiţii universale. Dimpotrivă, reeducarea revoluţionară
îşi propune să reinventeze umanitatea în general: tragedia sa penitenciară poate fi dedusă tocmai din acest
proiect mesianic. Căci revoluţia îşi populează închisorile
cu propriii săi adversari politici, făcând din această uriaşă populaţie obiectul pedagogiei sale totalitare.
Experienţa, de o violenţă absolută îndreptată împotriva trupului şi sufletului, avusese deja loc în U.R.S.S., cel
puţin în ce priveşte tortura şi obsesia mărturisirii, ce caracterizează interogatoriile şi procesele anilor ’30: ideea de
reeducare e prezentă, mai mult sau mai puţin, în imensa
teroare stalinistă, într-atât e ea de consubstanţială cu
valoarea dată recunoaşterii de către acuzat a propriilor
erori şi greşeli. Ea va ocupa însă un loc şi mai de frunte
în China lui Mao Tzedun, aşa cum ne este ea descrisă de
Jean Pasqualini1, atât de important e rolul pe care-l joacă
mărturisirea publică făcută de deţinut şi nesfârşita verificare a sincerităţii căinţei sale.
1. Jean Pasqualini, Prisonnier de Mao, Gallimard, 1975.
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„Fenomenul Piteşti“ aparţine aceluiaşi repertoriu, la
care vine însă cu o trăsătură specifică: utilizarea sistematică a torturării deţinuţilor de către alţi deţinuţi. Ideea
îi aparţine pedagogului sovietic Makarenko (1888–1939),
specialist în delincvenţa juvenilă şi partizan al reeducării
deţinuţilor tineri cu ajutorul deţinuţilor mai vechi, aflaţi
pe calea cea bună, dar făcând parte din aceeaşi clasă de
vârstă. Autorităţile se slujesc în aplicarea „teoriei“ de unul
dintre aceşti pocăiţi, Eugen Ţurcanu, tânăr fascist devenit
comunist în 1944, arestat în 1948 şi închis la Piteşti,
unde dă viaţă unei Organizaţii a deţinuţilor cu convingeri
comuniste. După aprobarea de către conducerea partidului comunist a proiectului generalului Nikolski, şeful Securităţii, Ţurcanu are mână liberă ca, în numele reeducării,
să dezlănţuie în interiorul închisorii o teroare absolută.
Virgil Ierunca povesteşte una dintre cele mai cumplite experienţe de dezumanizare pe care le-a cunoscut
epoca noastră. Deţinuţi torturaţi cu un sadism de-a dreptul extravagant – dacă sadismul poate fi astfel –, torţionarii
lor impunându-le să tortureze la rândul lor, ca să li se
conteste însăşi calitatea de victime. În ultima fază a ciclului, nefericiţii sunt constrânşi să-şi tortureze cei mai buni
prieteni, ca dovadă a convertirii lor lăuntrice. Exceptând
micul grup originar strâns de Ţurcanu, care a constituit
doar cercul călăilor, toată lumea de la Piteşti a fost în acelaşi timp victimă şi călău. Toată lumea a fost torturată,
toată lumea a torturat. Cei morţi acolo şi cei care au supravieţuit au fost privaţi până şi de propria lor nefericire.
Virgil Ierunca a avut curajul să intre în acest infern şi
să-i devină istoric, pentru edificarea generaţiilor viitoare.
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Secolul luminilor l-a gândit cu obstinaţie pe om în
libertatea sa dintâi, cea dinaintea societăţii. Veacul nostru, al XX-lea, ne obligă să-l privim pe omul social pradă
unei barbarii colective.
FRANÇOIS FURET
(traducere din limba franceză de S. Skultéty)

„Problema de căpetenie este de a învinge amnezia.
Trebuie ca totul să se plătească, altfel nu există viitor. […] Pierderea adevăratei memorii echivalează
cu a pierde simţul realului. […] Trecutul nu poate
fi falsificat. […] Fiecare dintre cei care au fost exterminaţi are, mai departe, cuvântul lui de spus.“
NADEJDA MANDELŞTAM

Memoriei
lui Ovidiu Cotruş,
fără de care aceste rânduri
nu ar fi fost cu putinţă

Ne aflăm mereu sub semnul lui George Orwell, care
– o ştim cu toţii –, în cartea sa 1984, punea printre instrumentele-cheie ale statului comunist Ministerul Adevărului, menit să rescrie, în fiecare zi, Istoria. În crematoriile
acestui minister dispăreau, clipă după clipă, nu numai
documentele adevărate asupra trecutului, dar şi versiunile
succesive ale puterii.
Dispăreau şi dispar. Ceea ce se numeşte în Răsărit disidenţa se defineşte, în primul rând, prin apelul la memorie, prin smulgerea documentelor din crematoriul acestui
minister, prin metamorfozarea cenuşii în faptă. Soljeniţîn nu şi-a reconstituit altfel Gulagul; a cules mărturie
după mărturie, cu riscurile pe care le ştim, la umbra unui
Minister al Adevărului ce continua să cearnă trecutul şi
istoria după înrădăcinate metehne.
Toată lumea cunoaşte azi Arhipelagul Gulag. Toată
lumea mai ştie că, sub denumirea posibilă de Arhipelag
M.A.I., el s-a întins şi asupra României. Ceea ce n-a ajuns
însă – încă – la cunoştinţa tuturor este că în Arhipelagul
românesc a existat o insulă a ororii absolute, cum alta n-a
mai fost în întreaga geografie penitenciară comunistă:
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închisoarea de la Piteşti1. Acolo a început, la 6 decembrie
1949, o experienţă de o sumbră originalitate, denumită
reeducare şi tinzând la distrugerea psihică a individului.
Experienţa aceasta, care a ţinut până în august 1952,
întinzându-se şi asupra altor închisori din România, a fost
şi mai acoperită de tăcere, şi mai înfundată în uitare decât
celelalte crime săvârşite în închisorile din România, mai
ales din două motive. Mai întâi, cenzura oficială a funcţionat cu atât mai drastic cu cât procesul cu ţapi ispăşitori înscenat de comunişti n-a putut să fie destul de bine
pus la punct spre a se desfăşura la lumina zilei şi a acredita versiunea dorită de partid.
Apoi, şi aici stă, fără îndoială, cheia tăcerii, victimele
reeducării au fost nevoite să devină, la rândul lor, călăi.
Or, călăul – chiar împotriva voinţei şi firii lui – nu se grăbeşte niciodată să-şi mărturisească crimele. De-a lungul
experienţei de la Piteşti, categoria martorului inocent a
fost pur şi simplu suprimată.
Totuşi, un fel de murmur subteran a circulat în închisorile din România despre reeducarea de la Piteşti. Cartea
lui Dumitru Bacu, primul document despre Piteşti şi
care rămâne o referinţă, este alcătuită din aceste mărturisiri individuale, fărâmiţate, transmise din gură în gură,
de la ureche la ureche, prin închisori, fără o vedere de
ansamblu, imposibil de avut atunci, dar care are imensa
calitate a autenticităţii (Dumitru Bacu a fost el însuşi
deţinut politic, izvoarele sale fiind de primă mână) şi a
1. Largi fragmente din aceste pagini au fost transmise în
1975–1976 la Radio „Europa Liberă“. Prima ediţie a acestui text
a apărut în colecţia „Limite“, Paris, 1981.
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bunei-credinţe. Numai că ea a apărut în 1963 în ediţie
românească (şi, mai recent, în limba engleză, în Statele
Unite), când foarte puţini martori direct implicaţi se hotărâseră să vorbească. Aşa încât ne propunem s-o completăm – continuând de altfel să ne referim la ea – printr-un
dosar despre reeducarea de la Piteşti care ne-a sosit, mai
recent, din ţară. S-ar putea ca asupra unor detalii să mai
existe incertitudini sau aproximaţii în acest dosar – şi
cum ar putea să fie altfel, date fiind condiţiile în care a
fost dusă, în ţară, o astfel de anchetă? –, dar el ni se pare
a cuprinde totuşi esenţialul1.
Înainte de a intra în substanţa vie şi intolerabilă a experienţei de la Piteşti, să stabilim schema ei prealabilă.
În frunte cu Nikolski, general, comandant suprem al
Securităţii româneşti timp de şaisprezece ani (fiind la pensie, se plângea că regimul nu-i recunoaşte meritele), Securitatea a pus la punct un plan pentru lichidarea rezistenţei
morale a tinerilor deţinuţi politici, slujindu-se de un
nucleu de deţinuţi conduşi de Eugen Ţurcanu, ce urma
să pună în aplicare, în domeniul dreptului comun, cunoscutele teorii ale lui Makarenko. Infractorul, conştient că
e un element declasat, care nu mai are altă salvare decât
sprijinul partidului, îşi ia sarcina de a-i reeduca pe alţii,
care au fost în situaţia lui, şi de a-i pune pe drumul cel bun.
1. Mărturia lui G. Dumitrescu, Demascarea, apărută în limba
română în Occident în 1978, deci când lucrarea de faţă era încheiată, nu ni se pare să modifice cele cuprinse aici. Cartea trebuie
însă citită neapărat, deoarece, în acest domeniu în care mărturiile sunt atât de rare, din motivele pe care le-am analizat, descrierea unei experienţe directe e de neînlocuit.

