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Limbaj, morală şi moravuri sau file dintr-un dicŃionar mai puŃin obişnuit 
 

di Smaranda Vultur 
 
 
“Manifestări duşmănoase” 
 
 Cum se vede viaŃa noastrặ dacặ o privim dinspre dosarele de securitate? Cậnd şi cum, 
în ce scopuri a fost utilizatặ povestirea parŃialặ sau  extinsặ a vieŃii şi cine o povestea sau mai 
precis o interpreta? Nu “beneficia” de acest interes decật o anume parte a populaŃiei, cei 
identificabili la un moment dat sub una sau alta sau sub mai multe din categoriile etichetate 
drept  duşmani  de clasặ, exploatatori, chiaburi, sabotori, instigatori, agitatori,  certaŃi cu 
regimul, elemente dubioase, participanŃi la rặzmeriŃe, dezordini, acŃiuni sau manifestặri 
duşmặnoase. Astfel de manifestări puteau fi faŃặ de orậnduirea socială , faŃă de  regim  sau 
chiar faŃặ de realitặŃile din Ńara noastrặ cum e menŃionat în ianuarie 1989 în dosarul de 
urmặrire care mi-a fost întocmit şi în care am putut citi biografia condensatặ a  diverşilor 
prieteni cu care am corespondat în acea perioadặ, “fila Ńi” şi ei pentru a se vedea dacặ sunt sau 
nu încadrabili în una sau alta din aceste categorii. Nu au scăpat de luarea în vizor nici 
persoane cu care avusesem tangenŃe doar ocazional, cum ar fi o gazdă pasageră de la SuceviŃa 
căreia îi scrisesem de Anul Nou o felicitare. 

În diverse rapoarte, liste, informặri sau denunŃuri din anii ’50 – ‘ 60 (anii de care m-am 
ocupat în mod special într-o documentare la CNSAS asupra deportărilor şi colectivizării, ce 
stă la baza acestor rânduri*) cei care s-au dovedit a avea manifestări duşmănoase sunt toŃi cei 
intraŃi în vizor  pentru a fi, după caz, urmặriŃi, dislocaŃi, deportaŃi , arestaŃi, condamnaŃi, 
recrutaŃi  sau doar verificaŃi. Se înŃelege cặ, în aceste condiŃii, logica în care naraŃiunile 
biografice sunt relatate în dosarele de securitate, fragmentar sau mai pe larg, e chiar aceea de 
a furniza argumente pentru identificặrile în cauzặ, constituindu-se deci  într-un fel de povestiri 
fondatoare ale statutului de vinovat şi implicit de victimặ. O listặ a pặcatelor care te pot 
transforma peste noapte dintr-un om obişnuit într-unul culpabil e greu de întocmit, ele fiind 
mult mai numeroase decật cele şapte care te pot trimite fặrặ drept de apel în Infern. Ele nu 
sunt pặcate morale, ci ideologice, faptele fiind selectate şi relatate în conformitate cu 
ideologia luptei de clasặ din anii ‘50 – ‘60, a duşmanului potenŃial care se manifestặ nu doar 
direct, ci şi ascuns, deghizat ( vezi imaginea chiaburului  ca lup travestit în oaie, vehiculatặ de 
caricaturile epocii), o logicặ ce a dặinuit pậnặ tậrziu, în anii 90 şi a fost folositặ, între altele, 
pentru lặrgirea şi întặrirea aparatului de securitate. Limbajul respectiv era acelaşi în anii ’50 
cu cel al partidului comunist şi intrase prin aparatul de propagandă şi în limbajul comun, 
putând fi folosit la nevoie pentru a “identifica” un duşman şi a-l demasca. Martorii 
intervievaŃi îl citează azi cu ghilimelele de rigoare, vorbind de “aşa-zişii chiaburi, 
exploatatori” etc., dând la rândul lor interesante definiŃii ale categoriilor respective, de care m-
am ocupat cu alte prilejuri. 

Odată luată în vizor o persoană, devin suspecŃi şi cei din anturajul ei obişnuit, fiind 
supuşi şi ei verificărilor. Relatările biografice care îi privesc menŃionează adesea persoanele 
care îi frecventează sau pe care ele le frecventează, astfel că, la nevoie, cercul suspecŃilor se 
poate lărgi imprevizibil.Este logica după care în anii ’ 50 s-au efectuat arestări şi condamnări, 
vinovăŃiile nefiind aproape niciodată individuale şi pedeapsa extinzându-se adesea asupra 
familiei sau cercurilor de prieteni şi cunoscuŃi. 

Pierzậndu-şi astặzi valoarea incriminatorie, ce a avut în acei ani consecinŃe catastrofale 
asupra destinului multora dintre cei  care le-au căzut victimă, relatặrile cu conŃinut biografic 
din dosarele de securitate pot fi folosite ca documente pentru a vedea cum acŃiona securitatea 
şi, la modul mai general, aparatul de reprimare şi supraveghere, de ce anume îi era frică 
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securităŃii, ce anume şi cu ce frecvenŃă consemna şi transmitea pe cale ierarhică. Se poate 
reconstitui astfel o istorie a instituŃiei, ce ar trece obligatoriu şi prin relaŃiile ei cu partidul 
comunsit şi puterea adminstrativă, dar informaŃiile despre indivizii şi colectivităŃile 
supravegheate pot servi şi la reconstituirea ambianŃei istorice a unui eveniment (cu precauŃiile 
de rigoare şi cu o obligatorie iniŃiere în limbajul specific instituŃiei) prin compararea cu alte 
tipuri de surse.  

Putem  evalua memoria faptelor evocate, prin compararea a ceea ce ofiŃerii de diverse 
ranguri consemnau la zi cu ceea ce martorii încă în viaŃă povestesc o jumătate de secol mai 
târziu în calitate de foste victime ale aparatului represiv. Bazate pe fapte identice, cele două 
tipuri de relatări construiesc, cum e de aşteptat, perspective diferite, nu doar din cauza 
distanŃei temporale diferite faŃă de evenimente sau a scopurilor diferite ale comunicării, ci şi 
prin felul în care faptele sunt categorisite şi intepretate. Astfel, dacă vrem să aflăm  mai multe 
despre cât de greu le-a fost deportaŃilor din Banat şi Oltenia în Bărăgan în primele luni de 
după instalarea lor forŃată în câmp liber, în iunie 1951, despre lipsa apei potabile şi, mai 
târziu, spre toamnă şi iarnă, despre lipsa lemnelor de foc, despre condiŃiile în care au fost 
obligaŃi să-şi ridice casele de chirpici, putem citi rapoartele pe care securitatea le întocmea 
săptămânal (am urmărit în mod special perioada iulie- decembrie 1951) referitor la situaŃia de 
pe teren, consemnând toate aceste lucruri sub rubrica privitoare la starea de spirit a 
dislocaŃilor . Această stare de sprit, rezultă din note şi sinteze, e adesea agitată sau 
nemlŃumitoare ca în nota din 30 noiembrie 1951 privitoare la dislocaŃii bănăŃeni şi olteni din 
regiunea IalomiŃa, stare ce se explică prin : lipsa lemnelor de foc, necesare atât încălzitului 
cât şi preparatului hranei zilnice, cât şi a spălatului rufelor, fapt ce a contribuit la epidemia 
de tifos exantematic ce a apărut în rândul dislocaŃilor din satele noi (p.198)**. Nota 
respectivă din dosarul cu numărul 191 mai consemnează că, din lipsa lemnelor de foc, 
dislocaŃii au distrus în întregime plantaŃiile de salcâmi, care constituiau perdele de protecŃie, 
folosindu-le pentru lemne de foc şi deşi la o parte din dislocaŃi li s-au dresat acte de dare în  
judecată, această măsură nu a dus la nici un rezultat, întrucât prin aceasta nu s-a rezolvat 
lipsa lemnelor de foc şi ei au continuat să taie din plantaŃiile de salcâmi (p.198). Afl ăm din 
finalul aceleiaşi note şi cauza pentru care situaŃia e preocupantă : starea de spirit 
nemulŃumitoare este tot mai accentuată şi aceasta ar putea să ia proporŃii mai mari dacă nu 
se vor lua măsuri urgente de remediere ( p.199). Relatarea are deci rol informativ, dar şi 
profilactic şi, nu întâmplător, atunci când pentru a semnala aceeaşi situaŃie sunt citaŃi direct 
dislocaŃii care şi-au exprimat nemulŃumirea, vorbele lor, cuprinse între ghilimele sunt trecute 
în rapoarte sub eticheta comună de manifestări duşmănoase şi stări de spirit. NemulŃumirile şi 
zvonurile care circulă sunt cuprinse sub aceeaşi rubrică şi ele ne dau o idee destul de limpede 
despre atmosfera care domina în sat, despre necazurile oamenilor şi iluziile, speranŃele pe care 
şi le făceau. Că motivele de nemulŃumire erau întemeiate se vede din faptul că rapoartele 
informează despre ele ca o situaŃie obiectivă. Formularea lor de către deportaŃi, le tranformă 
însă automat în manifestări duşmănoase, ceea ce dă o idee despre logica pe care o ascunde (şi 
în acelaşi timp dezvăluie) sintagma : manifestări duşmănoase faŃă de realităŃile din Ńara 
noastră. Că aceste realităŃi puteau genera comentarii ca cele de mai jos, nu e de mirare. 
Vigilentă, securitatea le culege prin iformatori. 
 

Din sinteza trimisă de către DirecŃiunea Generală a SecurităŃii Poporului din Regiunea 
GalaŃi, către DirecŃiunea Generală a SecurităŃii Statului ( în 9 august 1951) putem afla, de 
pildă, că dislocata Ghecea Motea de la centru G.A.S. Justin Georgescu, raionul CălmăŃui, într-
o discuŃie avută cu mai multi dislocaŃi s-a exprimat spunându-le “fraŃilor nu vă descurajaŃi că 
nu mai este mult şi va începe războiul întrucât un semn în aceasta privinŃă îl dă însuşi 
avioanele care  umblă mai toată ziua prin aer”, în timp ce Spijafca Valeriu, “de la acelaşi 
centru s-a manifestat faŃă de colaboratorul nostru că în momentul în care vor veni 
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americanii, va avea prilejul să se răzbune pe toŃi cei care i-au făcut rău”(p.102). SituaŃia nu e 
mai bună nici în alte sate de pe teritoriul regionalei GalaŃi, de vreme ce dislocata I. NuŃa, din 
comuna Vădeni, este nemulŃumită pentru că în satul lor nu se aduce petrol de iluminat şi 
pentru gătit şi întâmpină  greutăŃi în privinŃa apei de băut şi spăla t(p.103), în timp ce 
Maghearu Petru ( interviul cu povestirea sa asupra epexrienŃei deportării e publicat în Istorie 
trăită- istorie povestită. Deportarea în Bărăgan 1951 -1956, Amarcord, Timişoara, 1997), tot 
din Vădeni, se plânge că organele MiliŃiei nu dă voie rudelor să-i viziteze şi că Mili Ńienii stau 
în gară, iar atunci când soseşte trenul îi legitimează  pe toŃi care vor să  ia legătura cu ei, 
lăsându-i să vorbească cu ei acolo în gară  sau în altă parte, însă pentru un foarte scurt timp, 
forŃându-i să plece înapoi cu primul tren (p.103).  

Ca urmare a unor astfel de manifestări, se consemnează în acelaşi raport intensificarea 
acŃiunilor informative pentru a se stabili complect ce activitate cei în cauză continuă  să 
desfăşoare şi influenŃa care o au în rândul celorlalŃi dislocaŃi. Teama securităŃii de eventuale 
revolte este şi de asta dată transparentă, în situaŃia în care, deportaŃii se aflau într-una din 
perioadele cele mai dificile ale şederii lor forŃate de cinci ani în Bărăgan, din care, la data 
raportului, abia ce se scursese o lună şi jumătate. Frica de ce li se va intâmpla, de posibilitatea 
de a fi deportaŃi mai departe, în URSS, lupta pentru supravieŃuire, asociată cu puterea de a se 
amăgi si a spera, par a fi, dacă punem la un loc inteviurile cu relatările dislocaŃilor şi 
rapoartele securităŃii, stările dominante printre deportaŃi. Ei ignorau se pare, daca Ńinem seama 
de ce spun în  interviurile pe care le-am făcut în anii ‘90, potenŃialul de putere pe care îl 
deŃineau printr-o eventuală asociere, dar şi gradul în care erau supravegheaŃi. 
Din cele peste 100 de interviuri pe care le-am realizat, doar câteva vorbesc despre bănuiala de 
a fi fost suprevegheaŃi prin informatori sau de anchete la care au fost supuşi. 
 

Cu toate acestea frecvenŃa cu care revine în rapoarte precizarea cum am aflat de la 
colaboratorul nostru ne arată că lucrurile stăteau cu totul altfel. Deocamdată voi spune doar 
că, aşa cum mi-am dat seama din studierea a două dosare voluminoase ce conŃineau rapoarte 
de urmărire în timpul colectivizării a locuitorilor din comuna Domaşnea din Banat (anul 
1962), cercetate la arhivele din Caransebeş, toŃi cei care au trecut prin anchete la securitate la 
raionul Orşova, anchete prin care se urmărea să fie“convinşi” să se înscrie în colectiv, au fost 
obligaŃi să semneze declaraŃii că nu vor spune nimănui că au fost anchetaŃi. Discutând cu ei 
patruzeci  de ani după această împrejurare, am putut contata că doar o singură persoană, o 
femeie, şi-a călcat angajamentul de tăcere semnat atunci şi mi-a povestit ce i s-a întâmplat. O 
probă că frica a intrat adânc în oase şi funcŃionează şi azi ca o cenzură asupra memoriei 
personale. Sau că memoria îşi are uitările ei. 
 
* A ş preciza că, în limitele subiectului ales şi ale hazardului care funcŃionează în furnizarea 
dosarelor de către S.R.I., cercetarea mea s-a dovedit cât se poate de fructuoasă şi că am 
motive să le mulŃumesc cercetătorilor de la C.N.S.A.S. pentru condiŃiile în care a decurs 
documentarea.  
** Toate fragmentele de text reproduse în italice reprezintă extrase fidele din consemnările 
securităŃii, inclusiv limbajul adesea impropriu sau agramat al celor care au consemnat. 
  


