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Comunizarea a fost un fenomen impus la întreaga scară a societăţii. Caracteristica 

sa esenţială este dată de construcţia unui nou model social şi politic în care exercitarea 

puterii se face în mod absolut. Controlul puterii de stat, exercitarea acesteia nelimitat şi 

impunerea modurilor economic, social şi politic proprii în vederea atingerii scopurilor 

afirmate este miezul fierbinte al fenomenului. Construcţia societăţii comuniste s-a făcut 

pe temeiul forţei şi păstrează tot timpul raporturile de forţă cu societatea
1
. Regimurile 

totalitare de orice nuanţă, ori au sugrumat  instituţiile statului ori le-au transformat în 

organisme parastatale, folosindu-le drept relee de transmitere a voinţei Puterii către 

populaţie. În România, această disoluţie a „societăţii civile” a cunoscut, faţă de celelalte 

ţări ale lagărului socialist, accente specifice datorate ritmului etapizat de acaparare a 

puterii politice de către comunişti
2
. 

Schimbările în politica României din perioada comunistă sunt strâns legate de 

cele ce au avut loc în Uniunea Sovietică. Perioada 1945-1965 înregistrează două orientări 

ale politicii PCR-ului şi anume în perioada 1945-1956, aceea de „supunere oarbă” faţă de 

directivele Moscovei, chiar dacă nu erau în interesul statului român, şi (1957-1965) aceea 

de exprimare a unei autonomii şi libertăţi faţă de Moscova, politică ce a evoluat treptat 

influenţată şi de schimbările din Uniunea Sovietică (moartea lui Stalin în 1953 şi venirea 

lui Hruşciov) şi de antipatia dintre Dej şi Hruşciov. 

Principalul instrument politic folosit de Uniunea Sovietică în spaţiul românesc a 

fost Partidul Comunist Român, care nu ar fi ajuns la putere fără sprijinul sovietic
3
. Actul 

de la 23 august 1944 a propulsat Partidul Comunist din România în guvern, acest fapt 

reprezentând primul pas spre putere. 
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În elita partidului s-au înfruntat, de la început, două curente, intern şi extern, 

ierarhia fiind stabilită abia cu ocazia Conferinţei Naţionale din octombrie 1945. Dintre 

cei rămaşi în ţară se remarcă Lucreţiu Pătrăşcanu, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Constantin 

Pârvulescu, Teohari Georgescu, Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, Ion Gh. Maurer şi Emil 

Bodnăraş. În cealaltă tabără s-a situat grupul Ana Pauker – Vasile Luca, venit odată cu 

armata sovietică. Liantul dintre cele două facţiuni, dincolo de lupta acerbă pentru putere 

care le-a separat, a fost efortul comun în vederea îndeplinirii planului de stalinizare a 

României
4
.   

Pentru a înţelege lupta lui Dej pentru dominaţia în partid şi felul cum s-a menţinut 

în fruntea lui până la moartea sa, în martie 1965, trebuie să luăm în considerare relaţia 

partidului cu Uniunea Sovietică. Această relaţie era, la sfârşitul anilor ’40 şi începutul 

anilor ’50, de dependenţă absolută. Supunerea totală faţă de Stalin a caracterizat acţiunile 

lui Dej din perioada 1944-1953, când a jucat după scenarii date de dictatorul sovietic
5
.  

A existat un conflict între aşa-numiţii „interiori”, conduşi de Gheorghiu-Dej, şi 

„exteriori” avându-i în frunte pe Ana Pauker şi Luca, persoane care au petrecut anii de 

război la Moscova
6
. Această împărţire nu este tocmai corectă pentru că datorită loialităţii 

lui Dej faţă de Moscova a reuşit acesta să-şi eclipseze rivalii „exteriori”. La baza luptei 

pentru putere dintre Dej şi Ana Pauker nu a stat o confruntare ideologică, ci un conflict 

personal între cei doi. Tot în sprijinul acestei idei este şi eliminarea de către Dej a trei 

tovarăşi, potenţiali rivali la putere: doi dintre ei – Ştefan Foriş şi Lucreţiu Pătrăşcanu 

(care erau din gruparea interiorilor) – au fost executaţi, iar al treilea – Ana Pauker – a fost 

anihilat politic. 

Faptul că Dej a ajuns în această poziţie s-a datorat, în parte, calităţilor sale de 

tactician răbdător şi manipulator experimentat. Consolidarea puterii a depins şi de 

abilitatea de a evita să dea stăpânului sovietic vreun motiv de a-i pune la îndoială 

loialitatea. Dej era cu atât mai expus suspiciunilor lui Stalin, deoarece era singurul care 

nu fusese pregătit la Moscova, reprezentând astfel o „entitate” necunoscută. Pentru 

compensarea acestui dezavantaj Dej a făcut două lucruri: în primul rând, s-a înconjurat de 
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agenţi NKVD care stătuseră în puşcărie în timpul războiului, numindu-i în funcţii 

importante din serviciile de Securitate şi din Ministerul de Interne şi oferindu-i lui Stalin 

o garanţie a loialităţii sale. Printre aceştia se aflau Pantelimon Bodnarenko, Serghei 

Nikonov, Mişa Postanski etc. În al doilea rând, Dej a folosit toate ocaziile pentru a 

exploata inevitabilele greşeli din acţiunile rivalilor săi, oferindu-i lui Stalin motive de 

îndoială faţă de respectivii şi, în acelaşi timp, înmulţindu-şi propriile dovezi de credinţă. 

Dacă Stalin era singura persoană care-i putea cere socoteală lui Dej, atunci acesta din 

urmă putea să facă tot ce poftea, cu condiţia să aibă „acordul stăpânului”. 

Instaurarea regimului totalitar în România a fost impusă de U.R.S.S. şi s-a realizat 

printr-un scenariu bine definit. După lovitura de stat din 23 august 1945 un nou pas în 

vederea instaurării regimului comunist a fost  desfiinţarea partidelor politice. Acest lucru 

s-a realizat cu ajutorul Securităţii si a dus la arestarea şi condamnarea liderilor partidelor 

tradiţionale (Maniu şi Mihalache fiind condamnaţi la muncă silnică pe viaţă, pedeapsă 

comutată în închisoare pe viaţă). 

În septembrie 1947, ministrul de externe Gheorghe Tătărescu fusese silit să 

demită câteva sute de angajaţi ai ministerului său, considerându-i a fi pro-occidentali, iar 

la 7 noiembrie el şi alţi membrii ai cabinetului au fost înlăturaţi din funcţii la insistenţele 

lui Groza. Regele a fost obligat să-i accepte pe Ana Pauker şi Vasile Luca la Ministerul 

de Externe respectiv Finanţe, iar la 13 decembrie Emil Bodnăraş a devenit ministrul 

Forţelor Armate. 

La 21 decembrie 1947 regele s-a întors în ţară, iar 9 zile mai târziu Groza şi Dej i-

au cerut regelui să vină la Bucureşti, de la reşedinţa sa de la Sinaia, şi l-au obligat să 

abdice. În aceeaşi zi de 30 decembrie 1947 a fost proclamată Republica Populară 

Română; astfel s-a realizat următoarea etapă a planului de instaurare a regimului totalitar 

comunist. 

După ce primii doi ani de după război porţile partidului au fost deschise cu 

generozitate, ideologia luptei de clasă a demarat progresiv verificarea propriilor membrii, 

operaţiune intitulată curăţenia partidului
7
. Proclamarea Republicii Populare române şi 

realegerea în februarie 1948 a lui Dej ca secretar general a dus la impunerea unui caracter 
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de elită partidului şi au fost introduse criterii stricte privind calitatea de membru de 

partid. Nu era admis nici un membru al „forţelor clasei exploatatoare”
8
, cei ce făceau 

cerere de intrare în partid trebuiau verificaţi şi era obligatoriu „stagiul de candidat”. 

Aplicarea acestui program s-a realizat prin instituţionalizarea noului regim 

comunist, prin crearea unei structuri de partid care a supravegheat fiecare domeniu de 

activitate. S-au înfiinţat secţii ale Comitetului Central – pentru femei, tineri, ţărani, 

sindicate, transporturi, aprovizionare, industrie şi comerţ – cu structuri corespunzătoare la 

nivel local. Sentimentul elitismului şi al exclusivităţii a servit la sporirea unităţii în partid, 

deşi au existat disensiuni interne care au fost rezolvate de Dej prin îndepărtarea lui 

Teohari Georgescu, Vasile Luca şi a Anei Pauker
9
. 

Următorul pas în impunerea modelului totalitar sovietic în România a fost 

adoptarea Constituţiei Republicii Populare Române în 13 aprilie 1948 şi introducerea 

sistemului judecătoresc de sorginte sovietică. Parlamentul, numit Marea Adunare 

Naţională, avea o singură cameră, definită ca „organul suprem al puterii în stat”. Un 

prezidiu compus dintr-un preşedinte, un secretar şi 17 membrii, acţiona în numele 

Adunării atunci când aceasta nu se afla în sesiune, ceea ce se întâmpla des, în timp ce 

Consiliul de Miniştri era organul executiv suprem. Aceste organisme se aflau supuse 

autorităţii Partidului Comunist
10

. 

Partidul a acţionat cu rapiditate pentru transformarea României urmând modelul 

sovietic şi folosind normele şi practicile staliniste. Naţionalizarea întreprinderilor 

industriale, a băncilor şi societăţilor de asigurări, a minelor şi întreprinderilor de transport 

în anul 1948 a permis, pe lângă introducerea planificării centralizate cantitative şi 

distrugerea bazei economice a celor stigmatizaţi ca duşmani de clasă. 

Pentru conducătorii comunişti, orice refacere completă a societăţii impunea 

eradicarea religiei şi distrugerea Bisericilor
11

. Biserica, prin autonomia pe care o are faţă 

de stat, prin prestigiul de care se bucură în rândul populaţiei, prin mesajul universal şi 

morală, având mai presus de stat puternice legături de solidaritate, devine, astfel, locul 
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firesc de refugiu al unei eventuale opoziţii, un fel de bazin colector în care se adună 

nemulţumiţii şi toţi cei ce caută, într-un fel, o soluţie alternativă. În ochii comuniştilor, 

clădirea unei noi societăţi părea imposibilă fără supunerea şi controlarea Bisericii. 

Experienţa în materie a „fratelui mai mare” sovietic arăta că acest lucru era extrem de 

greu de înfăptuit. Controlul bisericilor ortodoxe, atât în Bulgaria, cât şi în România şi 

Iugoslavia, s-a făcut mai repede, având în vedere legăturile cu Patriarhia Moscovei, deja 

supusă statului sovietic
12

.  

Biserica Romano-Catolică a reprezentat o formă de rezistenţă anticomunistă ce a 

avut la bază principii de ordin religios, care s-a manifestat diferit faţă de celelalte mişcări 

de rezistenţă existente în România. Această rezistenţă a fost înfrântă într-un mod foarte 

brutal, însă nu în totalitate. 

Comportamentul mult mai agresiv al comuniştilor faţă de Biserica Romano-

Catolică se explică şi prin structura centralizată a acesteia, puternica ei subordonare faţă 

de Roma şi solidaritatea dintre diferitele comunităţi din întreaga lume
13

. „Papa Pius al 

XII-lea vedea în comunism răul absolut, astfel că ciocnirile dintre cele două instituţii au 

fost constante şi violente”
14

. 

Represiunea anticatolică a avut ca rezultat arestări
15

 şi crime. Deşi au existat 

numeroase tentative iniţiate de comunişti, nu a fost posibilă o înţelegere între PCR şi 

Biserică. Înţelegerea între comunişti şi Biserica Catolică nu a fost posibilă, clerul catolic 

neacceptând compromisul. Statutul legal al Bisericii Romano-Catolice, din punct de 

vedere al legii din 1948 privind confesiunile, era ambiguu. Cea de-a doua ca mărime 

dintre bisericile supravieţuitoare din România nu era nici legală, nici ilegală, adică 

nerecunoscută, însă tolerată
16

. 

Înlăturarea partidelor politice şi a regelui Mihai, urmată de proclamarea 

Republicii Populare Române, a fost o etapă în instaurarea statului totalitar. Următorul 

mare inamic rămas în calea comunismului era Biserica, cu precădere cea catolică. 
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În august 1950, PMR a trecut la desfiinţarea judeţelor şi a plaselor, realizând o 

nouă împărţire administrativă a teritoriului României, urmând identic modelul sovietic, 

noile unităţi administrative locale fiind acum regiunile şi raioanele. În „planul pentru 

restructurarea organelor de partid şi a aparatului lor în urma raionării teritoriului RPR” se 

preciza faptul că prin înfiinţarea regiunilor şi raioanelor se vor înfiinţa şi organe de partid 

care să conducă întreaga activitate, economică şi politică, socială şi culturală, de pe 

teritoriul respectiv. În locul Comitetelor de Partid Judeţene şi de Plasă s-au creat 

Comitetele de Partid Regionale, Orăşeneşti şi Raionale
17

. În aceste condiţii, principala 

funcţie de bază a aparatului PMR a devenit cea de prim secretar de raion. 

Au fost confiscate micile proprietăţi agricole şi la 2 martie 1949 proprietatea 

asupra pământului a fost luată complet din mâinile particularilor
18

. După distrugerea 

partidelor politice s-a interzis şi presa aferentă lor. Mijloacele de informare publică au 

intrat total sub controlul statului. Bibliotecile şi librăriile au fost epurate de titlurile 

necorespunzătoare din punct de vedere politic, activităţile ziariştilor, scriitorilor, artiştilor 

şi muzicienilor au fost puse sub controlul Secţiei de Agitaţie şi Propagandă a Comitetului 

Central al Partidului. 

În viziunea ideologilor marxişti, munca trebuia să fie un „factor important în 

procesul formării omului nou”, având atât o funcţie educativă, cât şi una creatoare 

(„construcţia unei lumi noi”)
19

. În procesul educativ comunist instrumentul principal al 

educaţiei era „un colectiv viu de muncă”. Munca era una din trăsăturile de bază ale 

colectivului socialist
20

. În România, statutul şi condiţia muncitorilor nu erau hotărâte de 

către muncitorii înşişi, ci de două organizaţii: Confederaţia Generală a Muncii şi Oficiul 

de Repartizare a Forţelor de Muncă, înfiinţat în martie 1949, care „are scopul plasării şi 

calificării forţelor de muncă devenite disponibile”
21

. Confederaţia Generală a Muncii s-a 

constituit la 30 ianuarie 1945. Congresul General al Sindicatelor Unite cerea abrogarea 

legii pentru reglementarea conflictelor de muncă, aceasta fiind considerată „reacţionară” 
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şi „antiromânească”, iar conducerea oficiilor de plasare era luată de către reprezentanţi ai 

sindicatelor (adică comunişti şi social-democraţi)
22

. Cel mai important dintre multele 

decrete care reglementau condiţia muncitorului era Codul Muncii din 8 iunie 1950. Menit 

să pună în practică planul cincinal, el reglementa înţelegerile şi angajările colective, 

normele, câştigurile şi salariile, orele de muncă şi de odihnă
23

. 

S-au organizat lagăre de muncă pentru cei ce nu se supuneau noului regim. Cea 

mai mare concentrare a acestora a fost în zona Bărăganului, la jumătatea drumului dintre 

Bucureşti şi Marea Neagră. Această regiune slab populată a înregistrat o creştere masivă 

a populaţiei la începutul anilor ’50, ca urmare a deportărilor în masă ale românilor, dar 

mai ales ale sârbilor şi germanilor care erau consideraţi un risc de către rapoartele 

securităţii, dată fiind tensiunea dintre Iugoslavia şi România
24

. 

Pe lângă fenomenul deportării au fost organizate şi un număr semnificativ de 

închisori cu destinaţie pentru anumite categorii de deţinuţi. De exemplu Sighet, în nordul 

Maramureşului, a fost ales „dat fiind vecinătatea cu Uniunea Sovietică” drept centru de 

încarcerare a celor pe care regimul îi considera a fi cei mai periculoşi opozanţi ai săi
25

. 

Închisoarea din Piteşti a devenit renumită pentru un experiment de o originalitate sadic-

grotescă, aplicat pentru prima dată acolo la 6 decembrie 1949, denumit reeducare, 

experimentul a fost folosit cu câteva luni înainte la închisoarea de la Suceava. 

Cu toată loialitatea lui Dej faţă de Stalin şi Uniunea Sovietică el făcea distincţie 

între URSS şi modelul sovietic. După moartea lui Stalin Dej a optat pentru modelul 

sovietic şi nu pentru Uniunea Sovietică, conducându-şi partidul şi ţara pe un nou drum, 

de autonomizare faţă de „stăpânul sovietic”. Raţiunile lui Dej au fost în primă fază de 

natură economică şi s-au manifestat prin refuzul de a accepta pentru România, în cadrul 

CAER, rolul de „grânar” al statelor industrializate ca RDG şi Cehoslovacia
26

. 

Ruptura de Moscova s-a făcut treptat, fiind alimentată de antipatia reciprocă 

dintre Hruşciov şi Dej, care a atins punctul culminant în 1957, cu ocazia vizitei 

conducătorului sovietic în România, când s-a observat răceala dintre cei doi lideri. La 
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Moscova s-a lansat planul de creare a unei regiuni economice cuprinzând o mare parte 

din Republica Socialistă Sovietică Moldovenească, o parte din România şi o parte din 

Bulgaria. Acest plan a fost condamnat public în presa românească
27

. 

O serie de măsuri antiruseşti s-au introdus în 1963, printre care închiderea 

Institutului „Maxim Gorki” din Bucureşti, eliminarea limbii ruse ca materie obligatorie în 

şcoli şi înlocuirea numelor ruseşti ale străzilor şi ale unor clădiri publice cu nume 

româneşti. Toate acestea anunţau o autonomie mai mare faţă de Moscova
28

. 

Înlăturarea lui Hruşciov de la Conducerea PCUS, la 14 octombrie 1964, i-a oferit 

lui Dej o nouă şansă de a consolida ruperea de Moscova. Exploatând schimbarea 

conducerii, l-a convocat pe ambasadorul sovietic la 21 octombrie 1964 şi i-a cerut să 

retragă consilierii KGB din România. Discuţiile dintre Brejnev şi Dej au continuat până 

la sfârşitul lunii noiembrie în legătură cu retragerea consilierilor sovietici din Bucureşti. 

Conducerea sovietică a cedat şi, în decembrie 1964, consilierii au fost retraşi, 

permiţându-li-se să ia cu ei tot ce adunaseră în apartamentele rechiziţionate
29

. 

La sfârşitul lui ianuarie 1965 Dej a început să dea semne că este grav bolnav. În 

ziua de 19 martie, la ora 16 şi câteva minute, secretarul partidului a intrat în comă, iar 

după două ore a murit. O oră mai târziu s-a anunţat vestea la radio
30

. Astfel se încheia 

prima parte a regimului totalitar din România. Dej a fost urmat de Nicolae Ceauşescu, 

continuator al politicii de autonomie faţă de Uniunea Sovietică. Un regim plin de 

asasinate şi de distrugere a vechilor valori ale poporului şi ale societăţii româneşti şi care 

a făcut să fim tributari mentalităţii inoculate în acea perioadă. 

Trupele sovietice au transformat partidul comunist într-o forţă politică majoră în 

ţară, iar prin intermediul acestui instrument au fost aduşi la putere Gheorghiu Dej şi 

„tovarăşii” săi. Regimul comunist din România, la fel ca toate regimurile politice din 

Europa de Est, s-a bazat în mod deosebit pe folosirea terorii ca instrument al puterii 

politice. Această teroare s-a manifestat în două faze distincte: în prima fază au fost 

eliminaţi adversarii din calea consolidării puterii, iar în cea de-a doua s-au aplicat metode 

pentru a asigura obedienţa, după înfăptuirea schimbării „revoluţionare”. Indiferent de 
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evoluţia relaţiilor dintre Bucureşti şi Moscova, natura represivă a regimului Dej a rămas 

în principal aceeaşi, precum şi comportamentul violent faţă de cei arestaţi şi anchetaţi. 

După 1964, românii au fost marcaţi mai cu seamă de frica de Securitate decât de 

teroarea de tip stalinist, iar regimul Ceauşescu, în pofida revoltătoarelor încălcări ale 

demnităţii umane şi ale dispreţului faţă de drepturile omului, nu s-a folosit niciodată de 

tactica arestărilor în masă sau a deportărilor interne masive: acestea fuseseră trăsăturile 

distinctive ale celei mai mari perioade a epocii Dej. 

 

Anexa 1 

 

 

În cele ce urmează prezentăm un caz de persecuţie a unui preot catolic, pentru a 

evidenţia procedeul de monitorizare, urmărire şi arestare a celui în cauză. Este vorba 

despre preotul Ioan Pârţac, născut la 25 ianuarie 1927, în comuna Răchiteni. Din 

octombrie 1957 a fost preot în parohia catolică din Iaşi
31

. 

Ancheta desfăşurată de Securitatea din Iaşi împotriva preotului Ioan Pârţac s-a 

declanşat din cauza existenţei a două note informative ale unui informator al Securităţii, 

numit Horia. Prima datează din 7 aprilie 1958 şi reproduce unele pasaje dintr-o predică a 

preotului, iar a doua notă din 21 iulie 1958
32

, fiind redactată în urma unei declaraţii făcută 

de preot informatorului respectiv. Aceste note au dus la decizia Securităţii de a infiltra în 

anturajul preotului doi informatori cu nume de cod Horia şi Sandu Grigore, cu scopul de 

a câştiga încrederea preotului, ca apoi să ofere informaţii poliţiei politice. Direcţia 

Regională a Securităţii Iaşi hotăra, la 14 martie 1959, deschiderea dosarului individual de 

urmărire informativă a preotului Ioan Pârţac, invocând, următoarele: „Desfăşoară 

activităţi duşmănoase împotriva regimului nostru prin discuţiile ce le poartă cu 

credincioşii catolici, precum şi în predicile ce le ţin. A colecţionat cărţi de unii autori 

interzişi. Aceste cărţi, preotul Ioan Pârţac le dă la studenţi şi credincioşi pentru a le 

citi”
33

. Ca „dovezi neîndoielnice”, Securitatea invoca notele informative ale agenţilor 

Horia şi Sandu Grigore, precum şi fotocopii după cărţi interzise, motiv pentru care 

preotul Pârţac Ioan era trecut la categoria de evidenţă operativă „instigare şi difuzare de 

materiale interzise”, cu acuza de suspect de activitate duşmănoasă desfăşurată sub masca 

cultului catolic. Securitatea propunea deschiderea dosarului informativ, în scopul 

stabilirii activităţii duşmănoase a preotului împotriva regimului comunist, a legăturilor 

sale suspecte, a cărţilor interzise pe care le avea în bibliotecă, precum şi a elementelor pe 

care le citau, tipul de educaţie pe care îl făcea studenţilor şi elevilor
34

. 
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Conform planului de compromitere şi demascare a preotului Ioan Pârţac, agentul 

Sandu Grigore, student la Facultatea de Filologie de la Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi, a primit ordin de la ofiţerii coordonatori ai operaţiunii să-i identifice pe 

studenţii şi elevii care, cu ocazia orelor de catehizare primeau, sub formă de împrumut, 

literatură religioasă şi istorică
35

. 

În perioada premergătoare arestării preotului Ioan Pârţac, agentul Sandu Grigore a 

redactat şase note informative
36

. Conform acestor note, Ioan Pârţac a fost determinat să-şi 

exprime punctul de vedere cu privire la situaţia politică externă, la represiunea 

antireligioasă practicată de regimul ateu comunist, îngrădirea libertăţii religioase pentru 

studenţi şi elevi, îngrădirea libertăţii de conştiinţă pentru profesorii români obligaţi de 

regim la o îndoctrinare forţată a elevilor şi studenţilor, pericolul pentru conştiinţa elevilor 

şi studenţilor catolici a propagandei comuniste atee
37

. Aceste rapoarte conţin şi liste cu 

studenţii catolici din Iaşi care frecventau biserica, observaţii despre lecţiile de cateheză, 

concursurile pe teme religioase organizate de acesta în baza bibliografiei consultate la 

biblioteca parohiei
38

. 

Raportul lui Sandu Grigore din 15 aprilie 1959 a fost cel mai periculos deoarece, 

potrivit acestei note din raport, la 10 aprilie 1959 Sandu Grigore a descoperit, în 

biblioteca parohiei, caietul care servea la evidenţa împrumuturilor de cărţi utilizat de 

preotul Pârţac şi care conţinea numele studenţilor ce împrumutaseră cărţi, data 

împrumutului, titlul lucrării şi eventuala adresă sau număr de înregistrare
39

. 

Pe baza acestui caiet de evidenţă au fost arestaţi toţi studenţii care împrumutaseră 

lucrarea Problema muncitorească. Nota din 25 aprilie 1959 indică numele a trei elevi 

catolici de la şcoala profesională CFR din Iaşi, care studiaseră această lucrare
40

. 

Operaţiunea de urmărire informativă s-a încheiat la data de 1 mai 1959, iar timp 

de 20 de zile preotul Ioan Pârţac a fost supravegheat operativ de către ofiţeri de 

securitate. În cele 20 de zile care au premers arestării sale, securitatea a propus 

Departamentului Cultelor anularea deciziei privind transferul celui acuzat la seminarul 

din Iaşi
41

. 

La 7 mai 1959, conducerea Ministerului Afacerilor Interne şi-a dat acordul 

privind arestarea preotului Ioan Pârţac
42

, operaţiunea desfăşurându-se în noaptea de 20 

spre 21 mai 1959. 

Scena arestării a fost descrisă într-o notă informativă a agentului Horia din 29 mai 

1959: „În noaptea de 20/21 mai 1959, a fost arestat părintele Ioan Pârţac, vicar al parohiei 

catolice din Iaşi. Faptul ni l-a povestit în dimineaţa de 21 mai sora Iucunda, bucătăreasă 

la parohie << Pe la orele 12 noaptea au venit vreo 6 civili care au bătut la preotul 

Bachmeier. El n-a vrut să deschidă la început, dar apoi le-a dat drumul. L-au sculat pe 
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părintele Pârţac şi i-au început a face percheziţii. Noi am plecat pe jos şi l-am văzut alb ca 

varul şii curgeau broboane de sudoare pe faţă>>”
43

. 

Procesul preotului Ioan Pârţac a avut loc în iulie 1959, iar prin sentinţa nr. 427 din 

22 iulie 1959, a fost condamnat la 8 ani de închisoare corecţională pentru „răspândirea de 

publicaţii interzise”. Sentinţa a rămas definitivă după ce Tribunalul Militar al regiunii a 

doua militare Bucureşti, prin decizia nr. 2283 din 1 septembrie 1959, i-a respins 

recursul
44

. 

În ziua pronunţării sentinţei, preotul Ioan Pârţac a fost predat penitenciarului Iaşi 

pentru executarea pedepsei de 8 ani închisoare. Cât a fost în arestul securităţii din Copou 

a fost supus la numeroase interogatorii, ultimul în data de 26 iulie 1959
45

. 

Prin decretul nr. 411/1964, preotul Pârţac a fost graţiat de restul pedepsei, fiind pus în 

libertate
46

. După eliberarea sa, Securitatea Iaşi a emis hotărârea de trecere în evidenţă a 

preotului Ioan Pârţac pentru „activităţi politice de după 23 august 1944”, aflându-se sub 

urmărire operativ-informativă în toate parohiile unde a activat după 1964
47

. 

 

Anexa 2 

 

 

1. Notă redactată de agentul Horia la 11 aprilie 1958. 

În ziua de 7 aprilie, la orele 6 după amiaza, Liturghia a fost celebrată de către 

părintele Ioan Pârţac, vicarul parohiei. La predică, părintele Pârţac a vorbit poporului 

despre duşmanii învierii lui Hristos de-a lungul veacurilor. „Astăzi, dacă privim în jurul 

nostru, vedem numai duşmani şi parcă ne e ruşine să vorbim de marele mister al învierii. 

Mulţi afirmă că ştiinţa va lichida religia, cu Biserica. Oh! Orbilor şi nepricepuţilor! Nu 

vedeţi astăzi bisericile mai pline ca oricând cu oameni, credincioşii din toate straturile 

sociale, în ciuda propagandei de la tot pasul împotriva Bisericii? Nu vedeţi credinţa, care 

e astăzi îngrădită, cum încolţeşte în sufletul credincioşilor, mai curată şi mai plină de 

viaţă ca oricând?” 

Apoi, în încheiere, a adăugat: „aşa cum azi n-a mai rămas urmă din duşmanii de 

odinioară, noi suntem siguri că şi cei de azi se vor spulbera ca praful şi cenuşa, şi Biserica 

lui Cristos va ieşi învingătoare ca totdeauna, pentru că şi conducătorul ei este însuşi 

Cristos, care a ucis moartea şi ne-a dat cea mai mare dovadă a dumnezeirii sale”
48

. 

 

2. Notă informativă redactată de agentul Horia la 15 aprilie 1959. 

(...) În parohia catolică din Iaşi, părintele Ioan Pârţac a început intens pregătirea 

copiilor mici de 7-8 ani pentru Întâia sfântă Împărtăşanie. Orele religioase de catehism şi 

de învăţare a rugăciunilor se ţin duminica şi vinerea dupăamiază. În predica din 12 

aprilie, vorbind în această problemă în biserică, el a spus: „Părinţii, mamele şi taţii să ştie 

că mai cu seamă astăzi, în epoca necredinţei, au greaua şi importanta sarcină de a da o 
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educaţie religioasă copiilor lor în familie şi, prin exemplul lor, să crească din fiii şi fiicele 

lor slujitori credincioşi ai lui Cristos”
49

. 

3. Notă informativă redactată de agentul Sandu Grigore la 25 aprilie 1959. 

(...) În legătură cu posibilităţile studenţilor catolici de a frecventa biserica, a arătat 

că făţiş nu se fac oprelişti, deoarece comuniştii vor să salveze o aparenţă de libertate 

religioasă, de care Biserica profită. Se fac însă presiuni prin UTM, PMR, iar cei care, 

fiind urmăriţi, sunt prinşi, se expun unor persecuţii, cum ar îndepărtarea dintr-un serviciu, 

etc. Dar studenţii catolici pot veni la slujbă pe ascuns, dimineaţa sau seara. Aceia care, 

totuşi, nu îndrăznesc s-o facă au scutire din partea Bisericii, având în vedere condiţiile 

excepţionale. O singură condiţie: să-şi păstreze mai departe îndeplinirea datoriilor 

religioase sub alte forme, frecventări regulate la slujbă. Totul constă în a păstra credinţa. 

A adăugat însă că atenţia celor care-i urmăresc pe studenţi se îndreaptă, mai ales, spre 

mitropolia ortodoxă şi mai puţin la biserica catolică
50

. 
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