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Abstract
1956 was like an earthquake that deeply shook the socialist camp,
threatening, for the moment, with dissolution. Even if the Hungarian
revolution, the most spectacular event of that year, failed to destroy the
work of Stalin, „the creator" of the communist system in Eastern Europe, it
proved, however, that societies of Eastern Europe, so brutally
communalized, still had resources for an anti-communist and especially
anti-Soviet reaction. Khrushchev's secret report, the Polish October and the
Hungarian Revolution are the key points of 1956. Khrushchev's secret report
exposed on 24/25 February 1956 on the occasion of the 20th CPSU Congress
is a colossal document, crucial for the 20th century, actually marking the
beginning of the end of communism. After this report, communism was not
the same. The new Kremlin speech had the effect of a revolutionary ferment
in the entire Eastern Europe. The Communist leadership was confronted for
the first time with a difficult situation, being compelled to act quickly in
order not to endanger the integrity of the socialist bloc. More evident in
Hungary and Poland, the crisis of 1956 marked the other states from the
communist camp, including Romania.
Key words: 1956, anticomunist revolution, student protests, ideology, East
of Europe, Romania, cold War.

Anul 1956 a fost un an cu implicaţii profunde pentru lagărul
comunist, ameninţându-l, pentru un moment cu disoluţia. Raportul secret a
lui Hrusciov expus de acesta în 24/25 februarie 1956 cu ocazia celui de-al
XX-lea Congres al P.C.U.S. este un document colosal, crucial al secolului al
XX-lea, fiind de fapt începutul sfârşitului comunismului. După acest raport,
comunismul nu a mai fost acelaşi.
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Într-un discurs virulent Hrusciov avea să demoleze mitul lui Stalin
ca geniu, corifeu al ştiinţei, strateg vizionar, etc., iar faptul că Hrusciov, cu
autoritatea supremă de Prim-secretar al P.C. al U.R.S.S. recunoaşte că Stalin
a fost un monstru patologic, un sociopat, se constituie într-un atac împotriva
întregii mitologii comuniste. Raportul care denunţă crimele odioase ale lui
Stalin, a fost o adevărată „bombă” nu numai pentru delegaţii aflaţi la
Congres dar şi pentru întreaga lume.
După Raportul secret au loc scindări la nivelul conducerilor
partidelor comuniste. Cele mai importante rupturi la vârf, se produc în
Ungaria şi Polonia; mult mai puţin în România şi aproape deloc în
Cehoslovacia. Simplificând, putem spune că este vorba de o scindare între
reformatori şi dogmatici.
Tot ceea ce lipsea altor state pentru ca destalinizarea să aibă succes
vom găsi în Polonia şi Ungaria şi anume: existenţa unor lideri comunişti
care să reprezinte o alternativă viabilă la conducerile staliniste, având
sprijinul atât al populaţiei, în rândurile căreia se bucura de aura de martiri
datorită persecutării şi marginalizări, dar şi de un partid cu tradiţie, o
societate civilă aflată în plină efervescenţă revoluţionară pentru care
„destalinizarea” declanşată la Moscova a fost elementul declanşator, dar şi
un puternic sentiment antisovietic, ce exista nu doar la nivelul societăţii ci şi
la nivelul clasei politice.
Ca o consecinţă a Raportului secret vom avea în iunie 1956 grevele
muncitoreşti de la Poznan (Polonia) dar şi o implicare a Bisericii Catolice
poloneze şi foarte important a intelectualilor marxişti polonezi.
În acest context Revoluţia ungară din 23 octombrie-4 noiembrie
1956 este unul dintre cele mai însemnate evenimente din perioada
Războiului Rece şi din istoria comunismului.
Începând din anul 1945, în baza acordurilor de la Yalta din 4-11
februarie 1945 dintre Marile Puteri învingătoare spaţiul geo-politic european
urma să includă ţări libere în Apus şi ţări supuse, împotriva voinţei lor
influenţei sovietice în centrul şi estul continentului. Astfel, Polonia,
Cehoslovacia, o parte din Germania, Bulgaria, Iugoslavia, Albania şi
România făceau parte din aşa-zisa „sferă de securitate” a Uniunii Sovietice.
Forţându-se spiritul acordurilor de tip Yalta, conducerea sovietică a
transformat acest spaţiu dintr-unul de „securitate” într-unul de influenţă şi
ocupaţie: părţi din Polonia, Prusia Orientală, Cehoslovacia şi România au
fost anexate sau reanexate la U.R.S.S..
Prin lovituri de stat sau presiuni politice, sprijinite de armata
sovietică de ocupaţie, în toate statele menţionate s-au instaurat regimuri
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comuniste autointitulate „democraţii populare”. În fapt, au fost suprimate
libertăţile democratice şi introduse dictaturi represive ce şi-au propus şi au
înfăptuit naţionalizarea industriei, băncilor, transporturilor, comunicaţiilor şi
reorganizarea agriculturii pe baze colectiviste.
Până la un anumit punct, situaţia statelor din sud-estul Europei a fost
similară, începând din anul 1947, când, în Ungaria, ţinta atacurilor devenea
Partidul Micilor Agricultori, Kovacs Bela, secretarul general al partidului
fiind arestat; în Bulgaria, de asemenea, şeful Agrarienilor, Nikola Petkov, e
arestat pentru „complot”, iar în România sunt arestaţi şefii P.N.Ţ.-ului, Iuliu
Maniu şi Ion Mihalache, în acelaşi an, 19471.
Comunismul care s-a pretins o nouă civilizaţie, superioară celei
capitaliste pe care a negat-o cu pasiune, a forţat sute de milioane de oameni
să trăiască într-un univers închis, represiv şi umilitor. La nivelul teoretic, al
scopurilor proclamate, comunismul s-a pretins întruchiparea „umanismului
absolut”, o societate din care au dispărut distincţiile de clasă şi în care
oamenii ar putea trăi într-o deplină libertate. Libertatea însăşi, în concepţia
marxistă, singura permisă sub regimul comunist, era definită drept
necesitate înţeleasă. Partidul comunist era proclamat deţinător al adevărului
universal, având astfel dreptul să definească modalităţile de „înţelegere a
necesităţii”. Comunismul a fost o concepţie utopică, înrădăcinată în visul
suprimării, cu orice preţ, a proprietăţii private şi a construirii unui univers al
egaliăţii totale.
Pe plan global, peste 100 de milioane de oameni au fost victime ale
acestui sistem. Chiar această cifră este una minimalistă. În U.R.S.S., cel
puţin 20 de milioane de oameni au pierit în sinistrul experiment bolşevic.
Cartea Neagră a comunismului oferă probe zguduitoare privind dezastrul
civilizaţional al dictaturilor comuniste: s-a pierdut însăşi noţiunea de
umanitate prin ceea ce s-a numit mai târziu falsificarea Binelui. În nicio altă
ţară din Europa Centrală şi de Est, cu excepţia probabil a Albaniei, sistemul
stalinist nu a avut o asemenea longevitate şi intensitate precum în România2.
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Din spaţiul aflat sub directa supraveghere sovietică se va detaşa la
început Iugoslavia. Excluderea Partidului Comunist Iugoslav pentru
„deviaţionism şi antisovietism” prin excluderea acestuia din Kominform,
este urmată de mutarea Biroului Informativ la Bucureşti, ca urmare a
deciziilor exprimate de către reprezentanţii a 8 partide comuniste. În anul
1949 U.R.S.S., urmată fidel de Ungaria, Polonia, România, Bulgaria,
Cehoslovacia va denunţa tratatele încheiate cu Iugoslavia şi va rupe relaţiile
diplomatice cu acest stat3.
Tot pentru „devierile” de care fusese acuzat întreg partidul Comunist
din Iugoslavia şi, în plus, pentru activităţi periculoase în Polonia, li se va
ridica imunitatea parlamentară şi vor fi trimişi în judecată: fostul
vicepremier Wladislaw Gomulka şi fostul ministru al Apărării, împreună cu
cel al Poştelor şi Telecomunicaţiilor. „Spioni” sunt găsiţi şi în Ungaria şi
Bulgaria în persoana cardinalului Mindszenty şi, respectiv, al lui Traiko
Kostov, fost adjunct al primului ministru4.
„Trădători, troţkişti, sionişti şi burghezo-naţionalişti, inamici ai
poporului cehoslovac, ai regimului democraţiei populare şi ai
socialismului”5 sunt calificaţi ca fiind duşmani, precum Rudolf Slanski, fost
secretar al Partidului Comunist din Cehoslovacia şi vicepreşedinte al
Consiliului de Miniştri, împreună cu alţi 13 „complici” (11 dintre ei fiind
condamnaţi la moarte şi executaţi în 1952).
Pe lângă teroarea politică în furibundă manifestare în ţările
comuniste, consecinţele dependenţei de Uniunea Sovietică erau vizibile pe
toate planurile: militar, economic etc. Pentru a controla cât mai bine
„fidelitatea” şi resursele economice ale ţărilor aflate sub influenţa sa,
U.R.S.S. le-a impus în 1949 crearea Consiliului de Ajutor Economic
Reciproc (C.A.E.R.), iar în 1955 integrarea în blocul militar „Pactul de la
Varşovia”, tratat de „prietenie, cooperare şi ajutor reciproc”. Trebuie
precizat că în 1954 Iugoslavia semnase, împreună cu Grecia şi Turcia,
Pactul Balcanic6.
O schimbare în politica U.R.S.S.- ului se produce odată cu moartea
lui Stalin în martie 1953, în funcţia de preşedinte al Consiliului de Miniştri
3
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succedând G. M. Malenkov, iar N.S. Hrusciov fiind ales prim-secretar al
C.C al P.C.U.S al U.R.S.S., urmată de celelalte state comuniste ce au rupt
relaţiile diplomatice cu Iugoslavia, îşi va restabili raporturile diplomatice cu
aceasta.
În anul 1953 în Ungaria este numit în funcţia de prim-ministru Nagy
Imre, iar în Polonia, în anul 1954, Wladislaw Gomulka e eliberat din
închisoare, „arestarea sa dovedindu-se a fi greşită şi nejustificată”; iar în
anul 1956 Gomulka este ales secretar al C.C al Partidului Muncitoresc Unit
Polonez7.
O nouă imagine a Uniunii Sovietice lansată în lume cu prilejul
Congresului al XX-lea al P.C.U.S. din 14-25 februarie 1956 -, de către N.S.
Hruşciov, includea coexistenţa paşnică şi pluralitatea căilor de dezvoltare
ale socialismului. Este denunţat cultul personalităţii şi au fost dezvăluite
crimele lui Stalin. Semnalul pe care U.R.S.S. îl anunţa nu însemna însă
abandonarea principiilor marxist-leniniste ale internaţionalismului, lucru
care ar fi ameninţat, în concepţia Kremlinului, securitatea strategică a
statului sovietic. În aprilie 1956 U.R.S.S. mai face un pas, anunţând
încetarea activităţii Biroului Informativ al partidelor comuniste şi
muncitoreşti, măsură menită de a păcăli opinia publică internaţională.
Astfel, ca urmare a unei noi politici externe, diferită de cea din timpul lui
Stalin, are loc o detensionare a relaţiilor, în principal, între Statele Unite şi
Uniunea Sovietică, deci între cele două blocuri, fondată pe o speranţă a
sovieticilor de reducere din partea occidentalilor a efortului militar. Desigur,
însă, că şi S.U.A. era interesată de promovarea dezgheţului pe arena
internaţională8.
Pe fondul destinderii, în statele satelite Moscovei conducerile de
partid se confruntau cu o dilemă: promovarea destinderii şi a interesului
naţional în interior ar fi pus în discuţie existenţa forţelor sovietice în ţările
respective, iar fără o prezenţă sovietică semnificativă era puţin probabilă
continuarea funcţionării sistemului comunist. Oricum, chiar din anul 1955,
în cea mai mare parte a ţărilor de „democraţie populară” politica internă se
modelase după aceea a U.R.S.S.-ului, producându-se o separaţie a puterilor
pe linie de stat şi de partid. Moscova nu intenţiona însă să lase lucrurile să
ajungă prea departe, mai ales că această posibilă evoluţie îi periclita
siguranţa strategică sau punea sub semnul întrebării obiectivul fundamental:
extinderea comunismului. În continuare ea avea nevoie de „sateliţi”, atât din
7
8
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punct de vedere militar, politic cât şi economic: produsul naţional brut al
sateliţilor reprezenta 2/5 din cel al U.R.S.S-ului, industria de război
sovietică se aproviziona cu materii prime de cea mai mare importanţă din
ţările satelit, iar în cazul unei ofensive strategice împotriva Europei
Occidentale, teritoriile ţărilor comuniste îi erau indispensabile. Aceasta
explică şi intervenţia imediată a U.R.S.S.-ului, atunci când prezenţa şi
influenţa sovietică pare să se clatine într-o ţară sau alta, dincolo de
frumoasele sloganuri, gen coexistenţă paşnică, pluralitatea căilor de
dezvoltare etc.9.
Astfel, încă din 1953, prima mişcare anticomunistă de amploare din
Germania este înăbuşită prin prezenţa Armatei Roşii. În fapt anunţarea
creşterii normelor productivităţii muncii de către conducerea R.D.G.-ului a
declanşat un val de nemulţumiri: la Brandenburg, 5.000 de manifestanţi au
cerut demisia guvernului, alegeri libere şi reunificarea Germaniei. În ţară,
autorităţile au pierdut controlul asupra situaţiei în schimb la Berlin s-au
operat peste 1.400 de arestări în numai 3 zile, şeful STASI fiind Wilhelm
Zaisser. Au avut loc greve şi demonstraţii în peste 560 de localităţi, iar la
Gorlitz răsculaţii au preluat conducerea oraşului. Evenimentele au luat
amploare, în ciuda instaurării stării de necesitate în cea mai mare parte a
R.D.G-ului. Agitaţia la sate s-a menţinut până la sfârşitul anului, iar
rezistenţa ţărănimii a fost înfrântă definitiv, abia în 1961. Criza din anul
1953, deşi stăvilită cu ajutorul tancurilor sovietice, a afectat imaginea
partidului: până în decembrie 1953, numărul muncitorilor din R.D.G.,
înscrişi în partid scade în mod semnificativ10.
Pe fondul aparentei relaxări şi destinderi din anul 1956 ample
mişcări, greve ale muncitorilor au avut loc şi la Poznan în Polonia iar în
toamna aceluiaşi an va izbucni Revoluţia anticomunistă din Ungaria. Putem
spune că ceea ce s-a realizat prin comunizarea Europei Centrale şi
Răsăritene a fost o nouă formă de sclavagism care a inclus, pe lângă
controlul vieţii economice, politice şi sociale, şi condiţionarea mentală a
subiecţilor statului totalitar. În sistemul totalitar comunist, partidul era cel
care definea deopotrivă ceea ce era permis şi ceea ce era interzis. Spre a
relua o formulă a lui George Orwell, în universul totalitar, tot ce nu este
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interzis este obligatoriu. Inclusiv datoria oamenilor de a fi fericiţi în pofida
condiţiilor degradante la care îi condamna sistemul11.
S-a dovedit astfel că totalitarismul, fie de dreapta fie de sânga, este
un regim care neagă drepturile umane şi subordonează individul entităţii
colective a partidului-stat. Cum a scris cândva Hannah Arendt, autoare unei
lucrări fundamentale despre totalitarism: „Mişcările totalitare sunt
organizaţii masive ale unor indivizi atomizaţi şi izolaţi. În comparaţie cu
toate celelalte partide şi mişcări, cea mai izbitoare caracteristică externă este
impunerea unei loialităţi totale, fără rezerve necondiţionate şi de
nezdruncinat a membrilor lor individuali”12.
Moartea lui Stalin în 1953 a grăbit începutul unei noi etape în istoria
comunismului şi a ţărilor din lagărul socialist. Competiţia declanşată la
Kremlin pentru preluarea puterii a avut consecinţe în toate capitalele est
europene, zguduind conducerile comuniste din Europa Centrală şi de Est,
obligate să reziste undelor de şoc trimise de la Moscova. Noul curs iniţiat de
liderii sovietici, încercările de reformare a blocului comunist, s-au izbit de
rezistenţa staliniştilor din Polonia, Ungaria, România, Cehoslovacia,
Bulgaria sau Albania13. Stalin nu a lăsat în urma sa un moştenitor capabil
să-i preia întreaga autoritate. Din contră, el făcuse tot posibilul pentru a nu
avea în jurul său o asemenea persoană, văzută ca un potenţial rival. De
aceea lupta pentru putere, declanşată după dispariţia sa, s-a dus între
colaboratorii săi apropiaţi, toţi cu şanse egale: Malenkov, Molotov, Beria şi
Hruşciov. Cel care a câştigat a fost Nikita Hruşciov, care, deşi a pornit de pe
poziţii inferioare, a ştiut să profite de toate situaţiile pentru a-şi elimina, rând
pe rând competitorii14.
Ajungerea la putere a lui Hruşciov a avut la bază promovarea
aliaţilor (desemnarea lui Bulganin ca prim-ministru în 1955, numirea în
aparatul de partid a propriilor susţinători, astfel încât în 1956, 1/3 din
membrii C.C. erau partizanii lui Hruşciov) şi eliminarea oponenţilor (Beria,
Malenkov). În iunie 1953, căderea lui Beria, cel care deţinea controlul
serviciilor secrete, a lăsat în faţa lui Hruşciov un singur competitor serios,
Malenkov. Ales prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. la 3 septembrie 1953,
11
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după ce Malenkov a fost obligat să renunţe la această funcţie în favoarea
celei de prim-ministru, Hrusciov şi-a ghidat eforturile pentru acapararea
întregii puteri. Criticând politica economică a lui Malenkov, care punea
accent pe dezvoltarea industriei uşoare şi pe o agricultură intensivă,
Hruşciov l-a acuzat pe acesta de toate nerealizările economiei sovietice.
Atacul său nu va rămâne fără rezultat, în februarie 1955 Malenkov
demisionând din funcţia de prim-ministru15.
Hruşciov mai avea de trecut un obstacol pentru a-şi legitima şi
consolida puterea definitiv: mitul lui Stalin, marele conducător, idolul lumii
comuniste, creatorul lagărului socialist. Momentul ales de Hruşciov pentru
acest atac a fost în februarie 1956, la al XX-lea Congres al P.C.U.S.
Acţiunea lui Hruşciov a venit din dorinţa de a-şi legitima propria putere şi
nu de a schimba sistemul comunist. Marea dilemă la moartea lui Stalin nu a
fost cine va lua locul liderului de necontestat al lumii comuniste, ci mai
degrabă ce va lua locul stalinismului. Cu toate acestea Moscova nu avea
intenţia să slăbească controlul asupra sateliţilor săi, ci doar înţelegea
necesitatea unei reevaluări a relaţiilor cu aceste ţări, ale căror elite
conducătoare, afectate de luptele pentru putere de la Kremlin, aveau nevoie
de o redefinire a propriilor poziţii. Elitele care în timpul lui Stalin erau doar
deţinători patrimoniali, deveneau acum datorită încurajărilor sovietice,
vasali feudali, posedând propriile resurse semnificative16.
Era momentul ca liderii est europeni să aleagă între a urma noul curs
iniţiat de Moscova şi a continua pe drumul deja cunoscut al stalinismului,
intrând însă în contradicţie cu liderii sovietici şi pierzând sprijinul necesar
menţinerii la putere. Singura şansă de supravieţuire era abilitatea de a face
faţă schimbării, fără a schimba nimic. Kremlinul cerea imitarea, în capitalele
est europene, a noii sale politici, impunerea principiului conducerii
colective, renunţarea la excesele din industrializare şi colectivizare,
diminuarea practicilor brutale ale represiunii, reabilitarea victimelor
comuniste ale terorii staliniste17.
Are loc o divizare a puterii, făcându-se distincţia între funcţia de
prim-ministru şi cea de şef al partidului. În fapt, conducându-şi cu autoritate
partidele, liderii est europeni desemnează aliaţi fideli în posturile în care
sunt obligaţi să le părăsească, neînţelegând să îşi piardă poziţiile consolidate
15
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în ultimii ani. În România, Gheorghe Gheorghiu-Dej cedează pentru puţin
timp şefia partidului lui Gheorghe Apostol, revenind însă în octombrie
1955, când îl numeşte prim-ministru pe Chivu Stoica. În Ungaria la
insistenţele Moscovei, Matyas Rakosi îl lasă pe Imre Nagy să preia şefia
guvernului, revenind însă în această funcţie după debarcarea lui Malenkov18.
Moştenirea lui Stalin se arată dificil de gestionat pentru liderii
sovietici. Hrusciov ca şi ceilalţi colegi ai săi, percepeau Europa Centrală şi
de Est ca o zonă unde interesele legitime ale Kreminului nu puteau suferi
nicio modificare. Acceptând în teorie să renunţe la relaţiile de subordonare
cu ţările satelit Moscova nu le va lăsa să-şi continue dezvoltarea pe un drum
propriu. Orice deviere însemna trecerea în tabăra duşmană, cu consecinţe
dezastruoase pentru securitatea U.R.S.S.. Hrusciov a încercat să creeze un
„commonwealth socialist”, unit prin ideologie şi forme instituţionale, care
să înlocuiască sistemul supravegherii directe prin consilieri sovietici şi
prezenţa Armatei Roşii pe teritoriul ţărilor satelit. Hruşciov a dat o nouă faţă
sistemului comunist, făcând schimbări atât în politica internă cât şi în cea
externă, cu repercursiuni asupra tuturor statelor implicate. Politica
hruşciovistă avea două coordonate-pe plan intern, dezvoltarea industriei, cu
accent pe industria grea şi agricultura extensivă, şi în politica externă
introducerea principiilor coexistenţei paşnice şi a diferitelor modele de
construire a societăţii socialiste. S-au schimbat relaţiile cu China şi
Iugoslavia, Hrusciov însuşi ducându-se, în 1955, la Belgrad pentru
reconcilierea cu Tito, şi s-au prefigurat noi raporturi cu Occidentul, în
spiritul Genevei19.
Al XX-lea Congres al P.C.U.S., desfăşurat la Moscova în perioada
14-25 februarie 1956, a fost punctul culminant al evenimentelor petrecute în
anii de după moartea lui Stalin şi a însemnat, în acelaşi timp, începutul unei
noi perioade în istoria estului Europei. Conducând cu abilitate întreaga
desfăşurare a Congresului, Hruşciov s-a impus ca liderul recunoscut al
P.C.U.S., momentul februarie însemnând pentru el adevărata preluare a
puterii. Textul în care a însumat toate tezele privind conducerea internă şi
politica externă ale U.R.S.S. pentru viitor a fost prezentat de Hruşciov la 14
februarie sub titlul: „Raport de activitate ale C.C. al P.C.U.S.”, fiind o
sinteză a gândirii sale politice. Potrivit liderului sovietic, socialismul
18
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reprezenta un sistem mondial capabil să rivalizeze cu sistemul capitalist iar
U.R.S.S. era capul şi inima acestui sistem, lider de necontestat20.
În Raportul secret al lui Hruşciov prezentat în noaptea de 24/25
februarie 1956 doar delegaţilor sovietici (delegaţiile partidelor frăţeşti au
primit după aceea o copie a raportului), vinovatul pentru devierile de la linia
justă a marxism-leninismului a fost găsit şi „demascat” în persoana lui
Stalin. Raportul a fost o adevărată „bombă” nu numai pentru delegaţii la
Congres, ci şi pentru întreaga lume. Textul fusese pregătit cu mut timp
înainte de începerea Congresului. Atât Hruşciov cât şi ceilalţi colegi ai săi
au fost factori activi în actele abuzive şi represive din perioada stalinistă,
însă nici un moment acest lucru nu a fost recunoscut de noua conducere
moscovită. Întregul discurs a fost un atac violent la adresa lui Stalin.
Denunţarea crimelor fostului lider pe care deja mulţi le prezentaseră în
Occident, venea acum chiar din centrul sistemului creat de Stalin:
Kremlinul. Stalin era acuzat, în raport de încălcarea normelor interne ale
vieţii de partid şi de abuzuri ale legalităţii socialiste. Liderul sovietic era
găsit vinovat de succesorii săi pentru toate actele de violenţă, de abuz şi de
despotism ale regimului sovietic. Nu sistemul era greşit ci omul care îl
condusese21.
De la imaginea generată de mitologia comunistă (un Stalin genial,
înzestrat cu calităţi aproape supraumane, aşa cum apărea în totalitatea
cărţilor, manualelor de istorie sau filmelor) se trecea la aceea a unui om
bolnav, care făcuse abuzuri eliminând, fizic şi moral, o parte a elitei
comuniste. Demascând „cultul personalităţii” lui Stalin, Hruşciov punea
ultima cărămidă la eşafodul pe care îl construise pentru fostul lider.
Şocantele dezvăluiri ale raportului trebuiau să rămână secrete pentru
majoritatea populaţiei. Deşi liderii sovietici au ţinut cu tot dinadinsul ca
textul raportului să nu fie cunoscut, acesta a fost publicat, în primăvara lui
1956, în presa occidentală, producând un şoc imens. Mii de oameni care
credeau în mirajul sovietic şi în liderul lor, Stalin au fost îngroziţi şi
incapabili să înţeleagă monstruoasele crime de care era acuzat acesta. Mulţi
intelectuali de stânga, până atunci adepţi ai sistemului sovietic, au înţeles
adevărata faţă a regimului comunist, dar nu şi faptul că el nu putea să se
menţină decât prin represiune, aceasta fiind o componentă vitală a sa22.
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Liderii est europeni întorşi de la Moscova, au încercat prin toate
mijloacele să minimalizeze unda de şoc. În nici o ţară a lagărului socialist
textul raportului nu a fost dat publicităţii (cu excepţia Iugoslaviei, unde în
rezumat a fost tipărit în presa oficială), aflându-se de el mai mult prin
intermediul posturilor de radio occidentale. Oamenii din estul Europei îşi
regăseau propria imagine în tabloul prezentat de Hrusciov, fiind conştienţi
că Moscova va încerca să-şi impună oameni noi în conducerile ţărilor satelit.
În acelaşi timp, pentru societăţile est europene, „destalinizarea” propusă de
Kremlin a fost un imbold pentru a încerca o reformare a sistemului impus de
Stalin la sfârşitul celui de-al doilea război mondial. O efervescenţă a
societăţii civile se va face simţită în aproape toate statele est europene, cu
precădere în Ungaria şi Polonia. Evoluţia ulterioară a evenimentelor,
culminând cu intervenţia în forţă a trupelor sovietice pentru a înăbuşi
Revoluţia maghiară, a demonstrat tocmai limitele procesului iniţiat de
Moscova23.
Delegaţia română la Congresul al XX-lea a fost condusă de
Gheorghiu-Dej şi i-a inclus pe Miron Constantinescu, Iosif Chişinevschi şi
Petre Borilă. Delegaţia nu avea cum să prevadă că fusese pregătită o
surpriză precum discursul lui Hrusciov. Evident, Gheorghiu-Dej nu a fost
deloc încântat de criticile aduse lui Stalin. După afirmaţiile lui
Constantinescu, Gheorghiu-Dej a fost profund deranjat de revelaţiile din
raportul secret a lui Hrusciov. Consternarea lui Gheorghiu Dej faţă de
iniţiativa antistalinistă a liderului sovietic poate fi considerată ca primul
stadiu al disputei româno-sovietice.
Ca urmare, Gheorghiu Dej a început să-i curteze pe chinezi. După
1956, în ce priveşte atitudinea faţă de Stalin şi de stalinizare, comuniştii
români aveau mai multe în comun cu China lui Mao sau cu Albania lui
Hodja decât cu Polonia lui Gomulka. Totuşi Dej şi-a folosit aptitudinile de
manipulator pentru a îmbunătăţi relaţiile României cu Iugoslavia, pe a cărei
lideri îi uimise la întrunirea Kominformului din noiembrie 1949 ca fiind „o
bandă de asasini şi spioni”24.
La Moscova la sfârşitul acelui februarie 1956, Dej şi însoţitorii săi se
aflau în stare de şoc: fostul lor idol fusese defăimat de către succesorii săi,
iar interpretarea stalinistă a leninismului, elogiată pe vremuri fusese
denunţată ca fiind falsă. Stalin a fost criticat nu numai pentru încălcări
23
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grosolane ale legalităţii socialiste, dar şi pentru că a fost un aventurier în
relaţiile internaţionale. Congresul al XX-lea a cerut întoarcerea la leninismul
„creativ”, considerat ca fiind opus rigidităţii şi sterilităţii simplistei dogme
jdanoviste. După Congresul al XX-lea al P.C.U.S. liderii comunişti români
erau dezorientaţi, traumatizaţi şi indignaţi. Fostul lor idol fusese demascat ca
un criminal paranoic şi ca o nulitate din punct de vedere militar: întreaga lor
lume se prăbuşea. Oricare ar fi fost sentimentele sale faţă de Hrusciov
înainte de februarie 1956, este evident că, din acel moment înainte, Dej nu a
mai avut niciun fel de încredere în Hrusciov. Pentru el ridiculizarea mitului
lui Stalin a reprezentat o imensă greşală strategică şi ideologică, un dar
ceresc pentru propaganda imperialistă şi o concesie făcută „revizionismului
decadent” titoist25.
După ce au citit textul complet al raportului secret al lui Hruşciov,
participanţii români la Congresul al XX-lea trebuiau să hotărască cum să
discute aceste documente cu restul conducerii P.M.R. Din moment ce noua
linie a Kremlinului îl punea în pericol, Dej a trebuit să amâne dezbaterile
care ameninţau să ia naştere la nivelul conducerii de partid. În consecinţă el
a invocat criza din Partidul Comunist Grec şi implicarea sa, timp de o lună,
în luptele interne din acel partid, pretinzând că nu avusese posibilitatea să
prezideze discuţiile interne din P.M.R. referitoare la lecţiile Congresului al
XX-lea. Dej încerca să câştige timp, ducându-i cu vorba pe diverşii membri
ai Biroului Politic, evaluând atitudinile acestora şi calculând strategia
optimă în vederea discuţiilor iminente. În această privinţă, el conta pe
sprijinul lui Gheorghe Apostol, Chivu Stoica, Alexandru Moghioroş, Petre
Borilă, Emil Bodnăraş, Alexandru Draghici şi avea motive să spere la
sprijinul lui Nicolae Ceauşescu. Sofismele dialectice ale lui Leonte Răutu îi
puteau servi la camuflarea eforturilor de a preveni destalinizarea din punct
de vedere ideologic26.
În cele din urmă în martie-aprilie 1956, au avut loc o serie de
întâlniri ale Comitetului Central pentru informarea cadrelor de la vârf despre
Congresul al XX-lea. La aceste sesiuni bine orchestrate, fiecărui membru al
eşalonului comunist suprem i se cerea să se angajeze în cunoscuta practică
leninistă a criticii şi autocriticii. La plenara din 23-25 martie 1956, Dej a
prezentat o dare de seamă a Biroului Politic, în care l-a criticat pe Stalin şi
cultul personalităţii acestuia, deşi raportul secret nu a fost menţionat
25
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explicit. Cât despre stalinismul din propriul partid Dej a vorbit despre
staliniştii români fără a pronunţa nume şi a insistat asupra faptului că P.M.R.
îi eliminase, încă din 1952, insinuând că singurii stalinişti din România au
fost Puker, Luca, Georgescu şi că el, Gheorghiu Dej, avea meritul de a fi
declanşat cu mult curaj o destalinizare cu mult înainte de Congresul al XXlea. Dej a subliniat că Congresul al II-lea al P.M.R. marcase o nouă etapă
deoarece fusese stabilită o conducere colectivă, iar centralismul democratic
guverna acum viaţa internă de partid. Pe scurt, jocul lui Dej a fost să invoce
lupta împotriva „moscoviţilor” epuraţi ca argument al propriului
comportament politic „corect anticipat”27.
Comparativ cu alte partide est europene, a susţinut Dej, conducerea
P.M.R. a reuşit să evite cele mai grave excese asociate cu cultul
personalităţii lui Stalin. Rectificările necesare au fost deja făcute în principiu
ca urmare a epurărilor îndreptate împotriva lui Pauker. Nu s-a spus absolut
nimic despre Foriş, Koffler şi Pătrăşcanu, care au fost lichidaţi cu toţii din
ordinul lui Dej, sau despre tratamentul arbitrar aplicat lui Vasile Luca, Anei
Pauker, lui Teohari Georgescu şi multor altor activişti ai partidului.
La această plenară, Iosif Chişinevschi şi Miron Constantinescu,
amândoi membri ai delegaţiei la Congresul al XX-lea, fiecare din motive
foarte diferite, au pus sub semnul întrebării autoritatea lui Dej, astfel încât
întâlnirea s-a transformat într-o dezbatere adevărată. Acesta este motivul
pentru care, dintre toate documentele acestei plenare, a fost publicat numai
raportul lui Gheorghiu Dej asupra Congresului al XX-lea (chiar şi acesta
fiind reprodus într-o variantă cosmetizată). Constantinescu, susţinut de
Chişinevschi, a pledat pentru o „regenerare” a partidului în spiritul liniei
antistaliniste promovate de Hruşciov28.
Cei doi au invocat sloganul Congresului al XX-lea referitor la
„revenirea la normele leniniste ale vieţii interne de partid” pentru a slăbi
poziţia lui Dej şi a restructura conducerea partidului. Constantinescu a
criticat şi Securitatea, inclusiv faptul că poliţia secretă opera în ministere
fără ca funcţionarii superiori să fie consultaţi, nici măcar atunci când aceştia,
ca în cazul lui, erau membrii ai Biroului Politic. Gheorghiu Dej a răspuns
criticilor lui Constantinescu şi Chişinevschi admiţând că existase într-adevăr
un cult al personalităţii în P.M.R., dar a afirmat că acesta luase sfârşit odată
cu eliminarea lui Pauker, Luca şi Georgescu. După 1952 au pretins Dej şi
27
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susţinătorii săi, a fost reinstalată conducerea colectivă. La rândul său
Constantinescu s-a gândit că el era cel destinat să promoveze o nouă linie
politică în România şi a sperat să-l detroneze pe Dej. La următoarea şedinţă
a Biroului Politic el l-a atacat direct pe Dej spunând că, deşi recunoştea
meritele primului-secretar, dorea să sublinieze defectele acestuia,
considerând că lipsa de până atunci a unei atitudini critice faţă de Dej
reprezenta o poziţie greşită, neleninistă. Constantinescu a crezut că putea
conta pe sprijinul intelectualilor din partid, precum şi pe cel al unor figuri
culturale principale, care au fost marginalizate după preluarea puterii de
către comunişti29.
Discuţiile din Biroul Politic din perioada martie-aprilie 1956 au dus
la decizia de a menţine un control strict asupra dezbaterilor de masă cu
membrii de partid în privinţa destalinizării lui Hrusciov. Toţi membrii
Biroului Politic au fost instruiţi să se opună tendinţelor revizioniste şi
„liberal anarhice”. Leonte Răutu a fost însărcinat să orienteze propaganda în
aşa fel încât să ascundă adevăratele implicaţii ale campaniei de destalinizare
a lui Hruşciov. S-a subliniat faptul că partidul respinsese de la început
„excesele” huliţilor „moscoviţi” Pauker, Luca şi Georgescu. Originile
stalinismului naţional se găsesc în aceste reacţii la Congresul al XX-lea al
P.C.U.S.30.
În Polonia, statul cel mai puţin stalinizat şi în care teroarea făcuse
cele mai puţine victime ( chiar şi în rândul vechilor elite care deşi suferiseră
pierderi, nu au fost în întregime decimate ), dezvăluirile lui Hrusciov din
februarie 1956 au avut un mare ecou atât în rândul elitei politice cât şi în
rândul societăţii, mai ales a elitei intelectuale de stânga. Moartea liderului
partidului, Boleslaw Bierut, în martie 1956, a creat o situaţie specială,
declanşând lupta pentru putere în interiorul P.M.U.P., într-un moment
dificil. Partidul s-a dovedit neomogen, tendinţele conservatoare şi
reformatoare împărţind clasa politică. Alegerea lui Edward Ochab, un
comunist moderat, în aprilie 1956, nu a pus capăt disensiunilor interne, ci
chiar le-a accelerat31.
În primăvara lui 1956 „dezgheţul” s-a făcut simţit în societatea
poloneză: au fost amnistiaţi o serie de deţinuţi politici, a fost reabilitată
parţial rezistenţa poloneză de la Londra din timpul războiului şi au fost
arestaţi o serie de ofiţeri de miliţie acuzaţi de abuzuri şi ilegalităţi. Presa
29

Lavinia Betea, op. cit., p. 23.
Octavian Roske, Dosarul colectivizării agriculturii în România 1949-1962, Editura
Polirom, Iaşi ,1992, p. 78.
31
Alina Tudor, Dan Cătănuş, op. cit., p. 88.
30

206

critica „moştenirea” stalinistă, cercurile de intelectuali acuzau „devierile” şi
cereau o reformare a sistemului comunist pe baza „adevăratelor principii ale
socialismului”. Partidul, divizat, s-a văzut incapabil să mai păstreze un
control strict al societăţii. În aceste condiţii mişcările muncitorilor de la
Poznan au reprezentat apogeul crizei. La 28 iunie 1956, 15.000 de muncitori
au ieşit în stradă strigând „Vrem libertate!”, „Daţi-ne pâine!”, fiind
nemulţumiţi de sporirea normelor de lucru şi scăderea salariilor. Se repeta,
într-un fel, modelul berlinez din 1953. Doar intervenţia armatei, soldată cu
54 de morţi, 300 de răniţi şi 320 de arestaţi, a putut pune capăt revoltei. Deşi
catalogaţi ca bandiţi şi unelte ale imperialismului occidental, gestul
muncitorilor arăta starea profundă de criză în care se afla societatea
poloneză32.
P.M.U.P. a fost afectat de evenimentele de la Poznan. Diferenţele de
vederi dintre cele două grupări, reformatoare şi conservatoare, s-au
accentuat şi mai mult. Conservatorii vedeau în revolta muncitorilor urmarea
politicii mult prea liberale a guvernului, care scăpase de sub control situaţia,
în timp ce pentru reformatori, în frunte cu Ochab, mişcările de la Poznan
reprezentau tocmai confirmarea necesităţii de găsire de noi soluţii pentru
dezvoltarea societăţii. Întreaga societate a fost cuprinsă de dorinţa de înnoire
a sistemului, de găsire a unei soluţii viabile de dezvoltare a ţării, soluţie care
se întrevedea tot mai mult a fi cea a „comunismului naţional” al cărui
reprezentant era Wladislaw Gomulka. Şi pentru elita politică poloneză, ca şi
pentru populaţie, Gomulka a fost elementul care a reuşit să calmeze situaţia
şi să readucă echilibrul necesar. La 5 august Gomulka a fost reprimit în
partid, împreună cu ceilalţi membri ai grupului său. Doar o soluţie radicală
putea pune capăt atmosferei tensionate în care se afla societatea polonă, gata
să explodeze, iar aceasta a fost numirea lui Gomulka în fruntea partidului,
perceput tot mai mult ca eroul salvator, de care societatea poloneză avea
nevoie în acel moment. Alegerea lui Gomulka a fost o şansă pentru evitarea
războiului civil şi intervenţiei străine însă aceasta a însemnat, în acelaşi
timp, renunţarea la obiectivele revoluţionare iniţiale33.
Comuniştii români au primit cu îngrijorare semnalele de la Varşovia,
percepând schimbările din Polonia şi reacţiile violente ale polonezilor ca
elemente disturbatoare care ar fi putut influenţa şi societatea românească.
Venirea la putere a lui Gomulka, comunist reformator, a produs îngrijorare
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la Bucureşti, Dej fiind conştient că Moscova viza înlocuirea liderilor
stalinişti est europeni.
Liderii români, refractari la orice încercare de reformare a sistemului
pe care îl construiseră în ultimii 10 ani, percepeau schimbarea conducerii de
la Varşovia ca un semnal de alarmă. Desigur condiţiile din Polonia erau
diferite de cele din România: alternativa politică se dovedise viabilă, ceea ce
în P.M.R. nu exista, intelectualitatea poloneză ştia că trebuie să lupte pentru
apărarea drepturilor sale şi câştigarea de noi libertăţi, ca aceea de a critica
conducerea partidului şi statului. Revistele literare poloneze din primăvaratoamna lui 1956 demonstrează libertatea de expresie a intelectualului
polonez, spre deosebire de intelectualul român mulţumit cu frânturile de
libertate oferite de partid34.
Doi factori importanţi au lipsit României comparativ cu Polonia: o
clasă muncitoare capabilă de revoltă şi o Biserică luptătoare. Spre deosebire
de muncitorimea poloneză care prin luptă îşi va câştiga o serie de drepturi (
Dieta poloneză va vota în octombrie 1956 constituirea legală a consiliilor
muncitoreşti ), muncitorii români sunt cea mai inertă parte a societăţii. Al
doilea factor important pentru a înţelege evoluţia Poloniei în acest an, 1956,
este Biserica Catolică. Cu toate persecuţiile la care a fost supusă, biserica va
rămâne un element important în viaţa polonezului obişnuit.Biserica începe
să îşi recâştige anumite drepturi: în şcoli sunt reluate orele de religie
obligatorie, în armată sunt reintroduşi preoţi militari. Chiar dacă aceste
drepturi sunt în anii următori pierdute, catolicismul va continua să-şi
exercite forţa magnetică pentru polonezi35.
Aceste schimbări produse cu repeziciune în Polonia, concomitent cu
desfăşurarea Revoluţiei maghiare, i-au ajutat pe liderii români să folosească
exemplul polonez pentru a evita orice repetare a evenimentelor din Polonia.
Totodată cele întâmplate la Varşovia şi mai ales poziţia Kremlinului i-au
arătat lui Dej calea de urmat în raporturile cu Moscova: pe deoparte
atitudine servilă, de supunere totală, pregătind însă, pe de altă parte soluţia
de depărtare de Kremlin pe linia „comunismului naţional”. În concluzie se
poate spune că Polonia a reuşit să se încadreze noului curs propus de
Moscova, evitând o intervenţie directă ca-n cazul Ungariei, şi realizând un
compromis între doleanţele societăţii poloneze şi cerinţele U.R.S.S.-ului36.
34

Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Editura Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 1997, p. 123.
35
Ioana Boca, 1956-Un an de ruptură. România între internaţionalismul proletar şi
stalinismul antisovietic, Editura Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2001, p. 98.
36
Ioana Boca, op. cit., pp. 92-93.

208

În restul statelor din estul Europei urmările procesului de
destalinizare au fost minime, rezumându-se la o denunţare formală a
crimelor şi abuzurilor staliniste şi acordându-se concesii minore populaţiei,
care vizau îmbunătăţirea nivelului de trai.
Revoluţia ungară din 23 octombrie-4 noiembrie 1956 este deci unul
din cele mai însemnate evenimente din perioada Războiului Rece şi din
istoria comunismului. Însemnătatea internaţională a evenimentelor petrecute
în Ungaria, în răstimpul celor două săptămâni scurse între manifestaţia
studenţească de la statuia generalului Bem din Budapesta (23 noiembrie
1956) şi invazia sovietică (4noiembrie 1956), poate fi rezumată astfel:
a)
pentru prima dată în istorie un regim comunist a fost
răsturnat din interior printro revoluţie;
b)
prin retragerea din Pactul de la Varşovia şi proclamarea
neutralităţii Ungariei, guvernul Imre Nagy a oferit modelul unei
„finlandizări” suis-generis a ţărilor din sfera sovietică de hegemonie;
c)
invazia sovietică şi reprimarea Revoluţiei ungare au fost, în
fapt, primul război între două ţări socialiste;
d)
neintervenţia Occidentului, a S.U.A. în primul rând, a arătat
că marile puteri apusene nu intenţionau nici să conteste Moscovei controlul
ei asupra ţărilor satelite, nici să sprijine efectiv efortul de eliberare al
popoarelor căzute sub dominaţia Kremlinului.
Revoluţia ungară a fost expresia crizei regimului comunist din
Ungaria, izbucnită, îndată după moartea lui Stalin, când Matyas Rakosi şi
echipa sa nu au mai putut utiliza ca urmare a schimbărior survenite la
Moscova şi a noilor orientări ce le-au urmat, mijloacele de teroare şi
violenţe pe care se întemeiau modelul stalinist37.
În cele două săptămâni ale Revoluţiei ungare s-au manifestat patru
curente: socialismul reformator (Imre Nagy), naţional democratic, (Istvan
Bibo, conducător al Partidului Naţional Ţărănesc cu orientare de stânga),
creştin-conservator (cardinalul Jozsef Mindszenty) şi extrema dreaptă.
Ponderea lor era cu totul inegală şi ea a evoluat în cursul Revoluţiei pe două
paliere: cel al puterii şi cel al străzii. În ajunul invaziei sovietice competitorii
pentru primul loc în direcţionarea politicii au fost Imre Nagy şi cardinalul
Mindszenty, fiecare fiind sprijinit de un larg curent popular. Imre Nagy
deţinea ca prim-ministru pârghiile puterii în timp ce cardinalul avea o
37
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imensă autoritate personală, iar forţele pe care se sprijineau erau, probabil,
la egalitate38.
Extrema dreaptă a reprezentat o minoritate, refuzând orice concesie
şi încurajând actele de violenţă. Mediatizarea excesivă a scenelor de linşaj al
membrilor forţelor de Securitate a creat imaginea unei dezlănţuiri
sanguinare, mediatizare utilizată apoi şi de marionetele aduse la Budapesta
de tancurile Armatei Roşii pentru a prezenta Revoluţia ca o
„contrarevoluţie” în care elementele „fasciste” ar fi avut un rol
preponderent.
După constituirea primului guvern de coaliţie la 27 octombrie 1956
(cărui i-au urmat alte două, la 30 octombrie şi la 3 noiembrie) şi după ieşirea
din Pactul de la Varşovia şi proclamarea neutralităţii (1 noiembrie 1956),
Ungaria prezenta o situaţie unică în Europa spre deosebire de Iugoslavia,
ieşită şi ea din orbita Moscovei, dar unde se păstra monopolul partidului
comunist, Ungaria avea un guvern de coaliţie, în care intrau reprezentanţi ai
unor partide ce existaseră înainte de instaurarea regimului comunist; spre
deosebire de Austria a cărei neutralitate fusese recunoscută de marile puteri
în 1955 şi unde exista economia de piaţă, în Ungaria se menţinuse
proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producţie39.
Ungaria evolua spre un tip de finlandizare, în înţelesul că, în interior
se instaurase un regim democratic, hotărât să nu întreprindă nimic ce ar fi
putut leza interesele de securitate ale Uniunii Sovietice. Ungaria oferea o
soluţie care să satisfacă în egală măsură, aspiraţia spre libertate a
popoarelor aservite de Moscova şi interesele sovietice de securitate. În sfera
de hegemonie a U.R.S.S., modelul finlandez ar fi evitat tensiunile şi
convulsiile, ce nu vor întârzia să apară (Cehoslovacia, Polonia). Ungaria era
un stat socialist cu un regim democratic, astfel că agresiunea sovietică şi
luptele ce i-au urmat au reprezentat primul război între două ţări socialiste40.
Această situaţie inedită a luat Occidentul cu totul pe nepregătite.
Declaraţia de neutralitate a Ungariei şi solicitarea protecţiei O.N.U. de către
guvernul ungar oferea temeiul legal pentru a interveni în ajutorul luptei
pentru libertate a poporului ungar. Cele trei mari puteri occidentale (S.U.A.,
Marea Britanie şi Franţa) şi, îndeosebi Statele Unite sunt responsabile
pentru a nu fi încercat măcar să întreprindă ceva, înainte de a doua
intervenţie sovietică din 4 noiembrie 1956. Intervenţia militară a U.R.S.S. a
38

Teodor Stanca, op. cit., p. 691- 703.
Vlad Georgescu, Istoria românilor de la origini până în prezent, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1992, p. 18.
40
Francois Furet, op. cit., p. 27.
39

210

fost dangătul de clopot funerar şi pentru Revoluţia ungară, şi pentru retorica
americană a „eliberării” ţărilor din estul Europei41.
A fost ratată astfel ocazia istorică de a pune capăt dominaţiei
sovietice asupra popoarelor din Europa Central Răsăriteană şi de Sud-Est,
căci este evident că victoria Revoluţiei ungare ar fi decanşat o reacţie în lanţ
în celelalte ţări satelite, care ar fi dus la dezagregarea sferei de hegemonie a
Moscovei în această parte a continentului. Măsurile represive ale guvernului
Kadar nou instalat au echivalat cu zeci de mii de persoane internate în lagăre
şi închisori, 300 de persoane fiind condamnate la moarte. Imre Nagy şi
colaboratorii săi au fost condamnaţi la moarte în iunie 1958. Pierderile
umane din partea Ungariei au fost de 25 de mii de morţi, iar din partea
U.R.S.S., de 7 mii de morţi. Printre câştigurile Revoluţiei maghiare pot fi
enumerate desfiinţarea cotelor obligatorii la produsele agricole, decizie luată
în timpul Revoluţiei, asupra căreia nu s-a revenit ulterior şi majorările de
salarii de la sfârşitul lui 1956. Cu anumite îngrădiri, s-a permis activitatea
prin iniţiativă particulară. „Pacea” câştigată a creat posibilitatea promovării
persoanei ca atare, dar a distrus sistemul solidarităţii sociale42.
Cu 10 luni înaintea declanşării Revoluţiei maghiare, Agenţia de
Cercetări Externe a Universităţii Georgetown, Washington D. C., elabora un
studiu: „Ungaria-posibilităţile şi activităţile rezistenţei”, în care preciza, în
ceea ce priveşte relaţiile dintre ideologia comunistă şi naţionalismul
maghiar, cei cinci „anti” ai naţionalismului maghiar: antislav, antiromân,
anticehoslovac, antisemit, anticomunist. Proiectul referitor la rezistenţa
activă din Ungaria considera că aceasta lipsea în comparaţie cu Polonia,
România, Cehoslovacia, iar rezistenţa organizată era considerată de mai
mică amploare. Aceste concluzii au fost, în fapt, infirmate de Revoluţia din
Ungaria43.
Evenimentele din Ungaria şi din Polonia au produs teamă şi
îngrijorare în rândul elitei politice româneşti. Vecinătatea unui focar
revoluţionar neliniştea o clasă politică conştientă de slaba aderenţă a
mesajului său politic în rândul societăţii. Liderii români au monitorizat toate
elementele declanşatoare ale mişcării anticomuniste din Ungaria pentru a
putea reacţiona prompt la orice eventual ecou al acesteia în România, luând
toate măsurile posibile pentru ca societatea românească să nu fie
41
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contaminată de Revoluţia maghiară şi pentru a nu pune în pericol regimul
comunist din România. Revoluţia maghiară şi intervenţia sovietică din 4
noiembrie 1956 au prilejuit, în acelaşi timp, două mutaţii importante în
politica promovată de Bucureşti faţă de Moscova44.
Acţiunile forurilor decizionale de la Bucureşti au fost îndreptate spre
două direcţii: una internă-luarea tuturor măsurilor necesare pentru a păstra
societatea românească docilă, alta externă-instrumentarea de noi raporturi
între centrul reprezentat de Moscova şi satetelit, Bucureştiul. Cele două s-au
întrepătruns, liderii români acţionând pe plan intern atât pentru menţinerea
propriilor poziţii cât şi pentru a demonstra Kremlinului că România este o
ţară sigură şi stabilă, în care socialismul se putea construi şi fără intervenţia
directă a sovieticilor (prin trupele sale prezente pe teritoriul românesc). Deşi
aflat la Belgrad în zilele în care Revoluţia ungară a izbucnit, liderul P.M.R.
Gheorghiu Dej a păstrat o continuă legătură cu colegii săi din B. P. al C.C.
al P.M.R. vizând toate măsurile de necesitate luate de aceştia pentru evitarea
crizei45.
Societatea românească a perceput Revoluţia maghiară şi
evenimentele din Polonia ca pe un posibil semnal de schimbare a regimului
din România. Liderii de la Bucureşti au fost interesaţi încă din 23 octombrie
1956, să cunoască „pulsul” populaţiei pentru a şti să ia măsurile cele mai
bune pentru evitarea unei eventuale crize. La nivelul societăţii româneşti, au
existat în toamna lui 1956, puţine reacţii de contestare a regimului comunist
de la Bucureşti. Totuşi, aceia care şi-au manifestat protestul nu au fost, aşa
cum au încercat să acrediteze autorităţile comuniste, doar „duşmanii
poporului”, sintagmă prin care erau definiţi cei aparţinând burgheziei,
membrii ai fostelor partide interbelice sau ai Mişcării Legionare, chiaburi,
jandarmi sau ofiţeri ai Armatei Regale, ci şi cei pe care regimul credea că
poate conta: muncitorii, ţăranii şi mai ales studenţii46.
Revoluţia din Ungaria a suscitat interesul românilor care au încercat
să afle cât mai multe informaţii despre ceea ce se întâmpla în ţara vecină. În
condiţiile în care presa oficială a pus un adevărat embargou asupra
informaţiilor venite dinspre Polonia şi Ungaria, principala sursă de
informare au fost posturile de radio străine Europa Liberă, B.B.C., sau
pentru regiunile de graniţă postul de radio Budapesta, care au informat exact
şi detaliat despre desfăşurarea evenimentelor. Lipsa ştirilor oficiale a creat o
44
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adevărată psihoză a zvonurilor în rândurile populaţiei. Cu excepţia
studenţilor alte acţiuni organizate de protest nu au fost, însă la nivelul
societăţii a exista cel puţin dorinţa de a se ridica împotriva regimului. Cei
mai mulţi români s-au rezumat la a comenta evenimentele din Ungaria,
asemănătoare în mare măsură cu cea din ţara vecină. Au apărut, în toată ţara,
diferite manifeste de solidarizare cu Revoluţia maghiară, cu tentă
anticomunistă şi chiar pro monarhistă şi lozinci anitisovietice, inscripţionate
pe ziduri, arătând că mai existau, în ciuda miilor de arestări efectuate de
regim în cei 10 ani de la instaurarea sa la putere, nuclee ale rezistenţei.
În toamna anului 1956, în România mişcările studenţeşti din
Timişoara, Bucureşti, Cluj şi alte centre universitare au fost singurele care
au reuşit să organizeze o acţiune de protest cu un program bine stabilit, cu
revendicări care vizau întreaga societate românească.Tinerii au arătat că,
deşi erau crescuţi de partid şi ar fi trebuit să se manifeste ca elemente de
bază ale regimului, nu erau dispuşi să accepte minciuna şi dezinfomarea
promovate de conducerea de la Bucureşti şi nu mai puteau rezista în
condiţiile de mizerie existente.Chiar dacă mişcarea studenţească a fost
înfrântă, iar mulţi dintre contestatari au fost arestaţi şi condamnaţi la ani grei
de închisoare, alţii fiind eliminaţi din facultăţi, a fost demonstrată unitatea
studenţimii şi dorinţa acesteia de reformare a societăţii. Evenimentele din
toamna anului 1956 de la Timişoara, i-au făcut în primul rând pe studenţi să
înţeleagă că sistemul instaurat în România de către trupele sovietice era unul
criminal, bazat pe triumful nulităţii, pe scursurile societăţii, pe lichele , pe
selecţie negativă şi pe antielită. Ecourile acestor mişcări studenţeşti au fost
resimţite şi în anii următori. Arestările care au urmat anului 1956 atestă că în
mediile studenţeşti au existat în continuare grupuri contestatare care nu au
fost intimidate de măsurile coercitive luate de autorităţi. Pentru studenţii
implicaţi în protestele din toamna anului 1956, arestarea sau exmatricularea
din facultăţi le-a marcat existenţa. După 1964 o parte a reuşit să-şi termine
studiile universitare. Totuşi dosarul de fost deţinut politic i-a urmărit
întreaga viaţă. Totodată s-a înăsprit supravegherea asupra persoanelor
cunoscute a avea vederi anticomuniste, mai ales foştii deţinuţi politici. Mulţi
dintre aceştia, eliberaţi în 1954-1955, au fost rearestaţi după 1956. Deşi în
toamna lui 1956 represiunea a vizat în principal mediile studenţeşti, în anii
următori au fost operate zeci de arestări, datorate poziţiei avute de cei
arestaţi faţă de evenimentele din Ungaria sau simplul fapt că erau
consideraţi „periculoşi” de către regim. Lipsa alimentelor, mizeria în care
trăiau oamenii, sărăcirea ţărănimii, obligată să plătească impozite care
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depăşeau cu mult posibilităţile, salariile de mizerie ale muncitorilor au fost
tot atâtea cauze ale nemulţumirilor exprimate în toamna lui 195647.
Potrivit aprecierii istoricului american Zbigniew Brzezinski dintre
statele comuniste, în afară de Polonia şi Ungaria, doar România se apropiase
în 1956 de condiţiile necesare pentru o mişcare revoluţionară. Dacă nu a
avut loc se datorează probabil absenţei alternativei politice la regim şi
slăbiciunii clasei muncitoreşti urbane. Apatia din mediile muncitoreşti s-a
datorat lipsei de coeziune a acestora şi inexistenţei unor nuclee
organizatorice, deşi existau suficiente motive pentru declanşarea unui
protest muncitoresc. În rândul muncitorilor s-au manifestat nemulţumiri
datorită salariilor mici pe care le aveau şi condiţiilor grele de muncă. În
sintezele primite la Secţia Organelor de partid se notează în mai multe
rânduri: „manifestări tendenţioase şi chiar duşmănoase au fost sesizate şi la
unii muncitori”. Creşterile salariale preconizate s-au concretizat în hotărârea
din 30 octombrie 1956 privind schimbarea sistemului de salarizare şi
introducerea de noi criterii de normare a muncii. Noile grile de salarizare nu
i-au oprit pe muncitori să comenteze evenimentele grave care avuseseră loc
în Polonia şi Ungaria. Pentru „cumpărarea” pasivităţii muncitorilor
conducerea de la Bucureşti a luat măsuri pentru eliminarea lipsurilor în
aprovizionarea cu alimente, mai ales în marile centre muncitoreşti.
Buletinele informative primite din ţară notau multe comentarii legate de
salariile mici şi preţurile mari ale produselor. Actele autorităţilor de
îmbunătăţire a condiţiior de viaţă au fost primite cu interes de către
populaţie, însă nu au fost evitate comentariile. Mulţi vedeau aceste hotărâri
ca pe nişte acte pur demagogice, însă binevenite48.
Revolta studenţească din 30-31 octombrie 1956 din România face
parte din rezistenţa împotriva sistemului politic comunist, având obiective şi
cerinţe esenţiale, nu doar pentru spaţiul universitar, ci pentru întreaga
societate românească. Astfel, studenţii anului 1956 au receptat o stare de
opoziţie faţă de structurile comuniste, o stare existentă la nivel mental şi
care a devenit realitate prin acţiunea lor curajoasă. În anul 1956, Centrul
Universitar Timişoara număra circa 4.500 de studenţi, iar condiţiile de viaţă
şi de învăţământ erau precare. Cu toate acestea sloganurile propagandistice
de partid susţineau că studenţii duceau o viaţă fericită şi nemaiîntâlnită de
tinerii din trecut49.
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După începerea Revoluţiei maghiare, P.M.R. emite circulara nr. 22,
ce parvine la Comitetul Regional Timişoara în 24 octombrie şi apoi în 27
octombrie, circulara numărul 23. În conformitate cu aceste circulare, biroul
comitetului regional de partid va stabili măsurile ce trebuiau luate pentru
lămurirea evenimentelor din Ungaria, trimiţând activiştii de partid în
întreprinderi, instituţii, unităţi comerciale etc.50.
Intelectualii erau în centrul preocupărilor partidului ca potenţiale
elemente periculoase şi astfel, la consfătuirea cu scriitori şi artiştii plastici
din Timişoara, a participat însuşi secretarul comitetului regional, Martin
Isac. Cu acest prilej, scriitorul Lucian Valea, ce executase anterior o detenţie
de 4 ani s-a pronunţat ca fiind de acord cu declaraţia scriitorului Hay Gyula,
propunând desfiinţarea Direcţiei Presei şi o mai mare libertate în ceea ce
priveşte scrisul51.
Între măsurile ce au fost luate cu ocazia şedinţelor în instituţiile de
învăţământ superior se încadrează şi contramandarea tuturor întrunirilor, a
tuturor manifestărilor culturale şi sportive. Partidul încerca prin toate
măsurile să preîntâmpine orice posibilă manifestare ostilă. Totuşi, Arhiva
Tribunalului Militar consemna agitaţia existentă în rândul studenţilor încă
din data de 24 octombrie 1956 şi toate declaraţiile rezultând din anchetarea
studenţilor arestaţi evidenţiază adeziunea la revendicările anticomuniste şi
antisovietice din Ungaria52.
În procesul verbal de interogatoriu al studentului Caius MUŢIU se
află consemnat faptul că aflănd din comunicatele radioului Budapesta
despre acţiunile întreprinse de studenţii maghiari s-a declarat de acord cu
unele cereri formulate de aceştia şi s-a manifestat în acest sens faţă de
studenţii Nagy Ladislau, Balaci Nicolae, Baghiu Aurel, toţi studenţi la
Mecanică în anul V. Începând cu data de 25 octombrie 1956 în întreaga
regiune Timişoara, activiştii de partid şi ai U.T.M-ului organizează şedinţe
în vederea explicării evenimentelor din Ungaria, folosind circularele C.C. al
P.M.R., precum şi un extras din ziarul „Scânteia” nr. 3628 din 22 iunie
1956, cuprinzând Hotărârea B.P. al C.C. al P.M.R. de îmbunătăţire a muncii
politico-educative în rândul studenţilor53.
În cursul zilei de 26 octombrie 1956 s-au ţinut consfătuiri cu
secretarii organizaţiilor de bază, pe facultăţi, cu şefii de catedră şi
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conferenţiarii de la Stiinţe Sociale. O informare referitoare la şedinţa
organizaţiei de bază a institutului Medico-Farmaceutic menţionează
atitudinea negativă a asistentului de la Ştiinţe Sociale, Floria Ilie care a
afirmat că partidul comunist a minţit clasa muncitoare, vorbind continuu
despre creşterea nivelului de trai, în realitate acesta a scăzut mult. O acţiune
de „prelucrare” a studenţilor se stabileşte pentru ziua de 27 octombrie
1956, ocazie cu care să li se prezinte acestora „adevărul despre Ungaria”, în
versiunea autorităţilor oficiale. Studenţii pun întrebări asupra motivului
intervenţiei sovietice în Ungaria, asupra caracterului cererilor studenţilor
maghiari, asupra modului de justificare a prezenţei armatei sovietice în
România, ţinând seama de poziţia geo-politică a ţării noastre, care nu era
ameninţată de agresiuni externe54.
Se fac referiri la politica guvernului comunist, vinovat de salariile
mici de cotele ridicate, de întreaga situaţie economică grea. Se pune în
discuţie necesitatea scoaterii limbii ruse din programa analitică ca materie
obligatorie şi problema burselor. Studenţii Teodor STANCA, Caius
MUŢIU, Aurel BAGHIU, Nicolae BOLDEA, Valentin RUSU, Romulus
VLĂDEANU, Nicolae BALACI condamnă intervenţia sovietică în Ungaria,
cer desfiinţarea cotelor, arătând că mâncarea proastă de la cantină nu se
datorează neachitării cotelor de către ţărani cum încerca să-i lămurescă
secretarul P.M.R.. Între vorbitori s-a remarcat BAGHIU, care a luat primul
cuvântul făcând referire la situaţia economică dezastruoasă din ţară, punct
de vedere susţinut de către Teodor STANCA, care a arătat că
industrializarea, prin investiţiile sale, nu ar justifica unele lipsuri existente în
România etc. După „prelucrarea” din 27 octombrie 1956 nucleul de
organizare al viitoarelor acţiuni îl vor forma studenţii din anul V de la
Mecanică: Aurel BAGHIU, Teodor STANCA, Caius MUŢIU, ce încep
pregătirea unei manifestaţii de protest-constituind din 27 până în 30
octombrie a unui adevărat „stat major”55.
Planul iniţial prevedea organizarea unor adunări în cadrul fiecărei
facultăţi, iar în cazul că nu se reuşea acest lucru, urma ca toţi studenţii să se
adune la Facultatea de Construcţii aflată în Piaţa Horaţiu. Caius MUŢIU a
propus ca acest gen de întruniri să se organizeze şi în celelalte facultăţi,
pentru a se dovedi autorităţilor de stat că nu numai din cadrul Facultăţii de
Mecanică se ridică studenţii cu revendicări. De la Facultatea de Construcţii,
după citirea memoriului, toţi studenţii de la diferite facultăţi urmau ca,
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încolonaţi, să înceapă demonstraţia de stradă, aceasta fiind considerată
necesară pentru alăturarea populaţiei. În ziua de luni 29 octombrie 1956,
MUŢIU, STANCA, BAGHIU, NAGY etc. precum şi asistentul POP
Gheorghe au stabilit ca toate întrunirile pe facultăţi să fie convocate marţi 30
octombrie, orele 14 iar organizaţia U.T.M. să fie anunţată cu cel mult 2 ore
înainte de începerea adunării de la Facultatea de Mecanică. STANCA a
propus ca forurile superioare din Ministerul Învăţământului (se ştia despre
prezenţa în oraş a lui Coriolan Dăgulescu, ministrul adjunct al
învăţământului) şi conducerea Institutului Politehnic să fie convocate la
adunarea studenţilor numai cu o oră înainte de începerea întrunirii, pentru a
împiedica suspendarea ei56.
În vederea manifestaţiei de protest ce urma a avea loc se stabilesc
persoanele ce trebuiau să facă legătura cu celelalte centre universitare. De
asemenea, sunt căutaţi oameni de încredere, care să comunice data şi locul
proiectatei acţiuni. Alţi studenţi erau desemnaţi pentru legătura cu
muncitorii, în primul rând cu C.F.R.-iştii. O notă informativă evidenţiază
faptul că memoriul studenţilor ce urma a fi prezentat în data de 30
octombrie 1956 era cunoscut în unele întreprinderi. Caius MUŢIU aprecia
că această posibilitate trebuie exclusă, deoarece luni 29 octombrie seara
memoriul nu era încă redactat. Pentru a se disculpa în faţa organelor de
partid, Securiatea va pretinde că ar fi deţinut anumite informaţii cu 2 zile
înainte de adunarea din 30 octombrie 1956, existând chiar un ofiţer ce avea
date despre aceasta, însă datorită faptului că nu a anunţat la timp, aceste
informaţii nu s-au putut valorifica. Acest pretins fapt pare cel puţin
controversat, neexistând niciunde în documente informaţii exacte asupra
persoanei care ar fi ştiut şi nu ar fi încunoştiinţat ierarhic despre proiectata
mişcare studenţească şi nici despre măsurile preventive care, desigur, s-ar fi
luat împotriva acestui act de indisciplină57.
În ziua de 30 octombrie 1956 urmau a se desfăşura adunările pe
facultăţi, apoi studenţii trebuiau să se deplaseze spre Facultatea de
Construcţii. În cazul în care nu se reuşea adunarea studenţilor pe facultăţi,
trebuiau să se întâlnească la ora 15 în curtea Facultăţii de Construcţii. În
dimineaţa zilei, studenţii aflaseră de manifestaţia preconizată prin prieteni,
colegi, cunoştinţe, s-au constituit însă grupuri de coordonare la nivelul
facultăţilor care să asigure organizarea adunărilor preconizate de către
studenţii de la Mecanică. De asemenea preocuparea de a evita intervenţia
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forţei de represiune a limitat acţiunea de organizare pe facultăţi şi a dus la o
mobilizare mai mult spontană a studenţilor. La Facultatea de Mecanică din
sală în sală se transmitea convocarea adunării pentru ora 14. Cu numai o oră
înainte, conform planului, este informată şi conducerea facultăţii. Printre
primele contramăsuri se înscrie dispoziţia ca membrii comitetului de partid
să anunţe în sălile de cursuri că studenţii nu au voie să ţină şedinţa întrucât e
neautorizată, iar problema burselor urma să fie consemnată în scris la
Decanat. De asemenea sunt alertate Securitatea şi forţele militare şi este
stabilită legătura telefonică neîntreruptă cu cabinetul prim secretarului
comitetului regional de partid, Isac58.
La ora 14 studenţii încep să se adune în sala 115. Sosesc şi secretarii
Micota de la Comitetul Regional P.M.R., secretarul cu propaganda de la
Comitetul Orăşenesc, secretarul de partid al Institutului Politehnic, Bunescu,
secretarul U.T.M. pe Institut, Heller, un şef de la Securitate şi alţii. Datorită
faptului că în oraş se afla ministrul adjunct al Învăţământului, Coriolan
Drăgulescu, studenţii vor solicita prezenţa sa, alături de cea a conducerii
Institutului Politehnic, Alexandru Rogojan, prodecanul Gheorghe
Cristodorescu, asistentul universitar Rosinger, secretarii comitetului de
partid, iar din partea C.C. Ilie Verdeţ şi Petre Lupu care au fost întâmpinaţi
cu huiduieli59.
Prezenţa lui Verdeţ şi Lupu constituie un indiciu al măsurilor ce se
vor lua pentru reprimarea mişcării studenţeşti. Rectorul Institutului
Politehnic, Alexandru Rogojan, se va adresa studenţilor pentru a afla
motivul întrunirii neaprobate. Organizatorii hotărâseră din timp să vorbească
primii pentru a da şi celorlalţi curaj dar şi ca să conducă discuţia. Astfel, cel
care a luat primul cuvântul în cadrul acestui veritabil act de acuzare la
adresa regimului comunist din România a fost Teodor STANCA, care le va
cere colegilor săi să-şi exprime cu îndrăzneală convingerile. Afirmaţiile sale
se refereau la faptul că România era ocupată de trupe sovietice, deşi
trecuseră 11 ani de la război, economia naţională era complet aservită
U.R.S.S.-ului iar presa era lipsită de obiectivitae, cultul personalităţii nu
fusese lichidat. Aurel BAGHIU va afirma că în România nu există libertatea
cuvântului şi a presei, presa nereflectând adevărul şi deci, neinformând just
populaţia el susţinând că în Ungaria „este Revoluţie, a unui popor întreg
care s-a ridicat la luptă împotriva cotropitorilor”60.
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Caius MUŢIU cere retragerea trupelor sovietice şi îşi îndeamnă
colegii să se pronunţe împotriva politicii antiromâneşti a guvernului
comunist. A mai ridicat, de asemenea, problema salarizării şi a comerţului
exterior neechivalent. Valentin RUSU din anul V Mecanică a ridicat şi el
problema staţionării trupelor sovietice în România. Heinrich Drobny va
susţine că sistemul cotelor e dezastruos pentru România, pentru ţărănime,
normele din industrie sunt exagerate, prezenţa trupelor sovietice
nejustificată şi se impune retragerea lor imediată. Studenţii au aclamat şi au
aplaudat îndelung aceste declaraţii. Ei fluierau şi huiduiau prezidiul, deşi
locţiitorul ministrului învăţământului, Drăgulescu, încă de la început a atras
atenţia că problemele sunt ridicate într-un mod just de către studenţi şi
ulterior se va da rezultatul61.
Adunarea începuse la ora 14 cu câteva sute de studenţi; în scurt timp
ca urmare a afluxului continuu de studenţi, sala 115 în care se aflau devenise
neîncăpătoare, curtea şi coridoarele Facultăţii de Mecanică erau arhipline.
Se hotărăşte continuarea întrunirii în sala mare a cantinei de la aceeaşi
facultate, care curând a devenit neîncăpătoatre pentru cei aproximativ 2000
de studenţi. Tot mai mulţi studenţi se ridicau şi vorbeau. De la ora 14, până
la ora 20 au luat cuvântul aproape 30 de tineri, care şi-au spus părerile
despre situaţia din ţară.
Adunarea s-a transformat într-un prilej de calomnii la adresa
regimului din România şi Uniunea Sovietică. În câteva rânduri oficialităţile
au încercat să stăpânească situaţia, dar nu au reuşit. Au dat dreptate
studenţilor şi le-au făcut promisiuni spunând că dacă lucrurile pe care le cer
sunt reale, conducerea de partid şi de stat va fi nevoită să ţină cont de ele,
cerând un răgaz de trei zile pentru a informa Comitetul Central al P.M.R.
Caius MUŢIU considera aceste trei zile ca pe un armistiţiu, pentru a da şi
populaţiei timp de a reacţiona62.
La adunarea din 30 octombrie 1956 a apărut la un moment dat şi o
delegaţie de muncitori, trimisă de către Comitetul Orăşenesc, care însă a
ajuns prea târziu, sala fiind plină până la refuz şi muncitorii nu au mai putut
intra în sală. Au mai luat cuvântul Octavian VULPE din anul IV Medicină,
Aurelian Păuna, Teodor CIOMOCOŞ, ambii în anul III Construcţii şi mulţi
alţii. Ei au arătat că în România domneşte teroarea, guvernul s-a izolat de
popor şi nu-i cunoaşte necazurile şi lipsurile, studenţii locuiesc în clădiri
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improprii, în timp ce trupele sovietice şi familiile ofiţerilor ruşi ocupă cele
mai bune clădiri din oraş.
În opinia autorităţilor adunarea avea un caracter de „ostilitate şi
huliganism” fapt ce a determinat ca în seara zilei de 30 octombrie 1956
persoanele ce alcătuiseră prezidiul ( locţiitorul ministrului învăţământului şi
conducerea Institutului Politehnic ) să părăseacă sala, fiind huiduiţi de
studenţi, care le strigau că aceştia ( prezidiul ) nu au nimic de-a face cu clasa
muncitoare. După plecarea prezidiului, un student de la Chimie Industrială,
Iulian STANCIU, s-a urcat pe scenă, cerând să rămână toţi pe loc, pentru a
se alcătui un comitet care să formuleze pretenţiile studenţilor şi să le trimită
redacţiei „Drapelului Roşu”. Aurelian Păuna, de la Facultatea de
Construcţii a cerut să i se aducă Memoriul întocmit de către studenţi, care a
ajuns la el fiind dat din mână în mână63.
În cadrul general al desfăşurării acestei mişcări, un loc aparte îl
ocupă acest Memoriu cu revendicări, elaborat de conducătorii studenţilor, şi
prezentat în această adunare din 30 octombrie 1956, fiind aprobat cu
aclamaţii şi chiar completat de miile de participanţi la această importantă
manifestaţie anticomunistă. Memoriul a fost redactat de studentul Teodor
STANCA, prezentat celorlalţi studenţi din grupul conducător, apoi citit şi
acceptat de cei prezenţi la adunare ca act politic care exprimă voinţa lor
generală64.
Memoriul a fost citit de către Aurelian PĂUNA, fiecare punct al
Memoriului citit era aplaudat. Se revendicau:
a)- lichidarea definitivă a cultului personalităţii;
b)- desfiinţarea normelor din industrie;
c)- reducerea cotelor şi impozitelor ruinătoare pentru ţărănime- acest
punct va fi corectat ulterior prin : „fără cote”;
d)- creşterea salariilor;
e)- să se asigure existenţa materială a fiecărui elev şi student prin
atribuirea de burse;
f)- retragerea imediată a trupelor sovietice staţionate pe teritoriul
României, întrucât neexistând pericolul unei încercuiri capitaliste şi a unei
eventuale agresiuni, prezenţa lor e nemotivată;
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g)- încheierea de convenţii comerciale cu toate statele lumii inclusiv
cu cele capitaliste, care să fie date publicităţii cu specificarea condiţiilor în
care au fost încheiate65.
De asemenea, era înscrisă cerinţa ca împotriva autorilor Memoriului
să nu se ia nicio măsură de constrângere. Completarea Memoriului va fi
cerută de participanţii la adunarea din 30 octombrie 1956:
1. - limba rusă să nu mai fie predată sau să fie facultativă;
2. - sesiune deschisă;
3.
- marxismul şi economia politică să se studieze numai doi
ani, considerând că se studiază în învăţământul de nivel mediu;
4. - orele de educaţie fizică să fie facultative;
5. - burse pentru studenţii ţărani, fără a se ţine cont de starea lor
materială;
6. - libertatea presei şi a cuvântului;
7. - reducerea preţului la cantină la 150 de lei66.
Neprimirea nici unui răspuns la solicitările prevăzute în Memoriu
urma să declanşeze greva generală nelimitată în întreg centrul universitar
Timişoara. Ulterior, Memoriul a fost apreciat ca având un caracter
„instigator şi ultimativ”, iar intenţia declanşării grevei a fost considerată o
acţiune de tipul celei din Ungaria care ar fi destabilizat ordinea de stat a
României. Memoriul urma a fi multiplicat de către Aurelian PĂUNA, care îl
luase cu această intenţie la el, nereuşind însă datorită faptului că a fost
arestat. Un exemplar al Memoriului urma să ajungă la partid, un altul la
minister sau la C.C. al P.M.R., iar un altul să rămână la studenţi. Având
Memoriul asupra lui, Păuna a plecat la Arad, intenţionând ca a doua zi să-l
publice. În cadrul adunării din 30 octombrie 1956 s-a hotărât să se formeze
un comitet alcătuit din reprezentanţi ai fiecărei facultăţi care să înmâneze
Memoriul organelor de partid. S-a hotărât formarea unei delegaţii de 8
persoane din care să facă parte printre alţii: Aurel BAGHIU, Heinrich
DROBNY, Octavian VULPE, Aurelian PĂUNA şi alţii care să înmâneze
Memoriul Comitetului Regional de partid chiar în acea seară. În cazul în
care delegaţia nu s-ar fi înapoiat într-o oră s-a propus ca toţi studenţii să
meargă după ei la Comitetul Regional. În cele din urmă ideea a fost
abandonată67.
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S-a fixat un ultimatum pentru organizaţia de partid şi de stat, iar în
cazul în care nu se va răspunde favorabil la acesta, studenţii vor ocupa
redacţia ziarului „Drapelul Roşu” şi vor organiza demonstraţii de stradă cu
scopul de a atrage populaţia pentru a se ridica împotriva statului. În timp ce
dezbaterile continuau, unităţile militare şi de securitate au înconjurat cu
maşini şi cordoane de soldaţi zona cantinei şi a Facultăţii de Mecanică.
Trupele aparţinând M.F.A. şi M.A.I., care au înconjurat zona erau foarte
bine dotate: arme, camioane, care blindate. Studenţii arestaţi sunt duşi la
sediul Securităţii din Timişoara aflat în bulevardul Lenin, pentru o anchetă.
Represiunea continuă în cursul nopţii şi în zilele următoare: în noaptea de
30 spre 31 octombrie 1956, în căminele şi clădirile facultăţii, securişti şi
miliţieni efectuează percheziţii, razii şi controlează cartierele pentru
prinderea studenţilor68.
Dată fiind gravitatea întâmplărilor de la Facultatea de Mecanică din
Timişoara, Biroul Politic al C.C. al P.M.R. au hotărât instituirea unui
comandament general chiar în seara zilei de 30 octombrie 1956, la ora 20,
care să coordoneze măsurile ce trebuiau luate împotriva studenţilor
timişoreni. Comandamentului compus din: Emil Bodnăraş, Nicolae
Ceauşescu, Alexandru Drăghici şi Leontin Sălăjan i se subordonau
Ministerul Forţelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura
Militară, instanţele de judecată, detaşamentele de pază şi apărare ale
secţiilor de partid, ale întreprinderilor şi fabricilor. Între prerogativele
Comandamentului general se numărau: dreptul de a ordona deschiderea
focului dacă era necesar, dreptul de a declara stare excepţională în zonele
respective, pe care le va stabili în raport cu situaţia, şi dreptul de a suspenda
cursurile în unele institute de învăţământ superior, dacă era necesar69.
Comandamentul general a fost creat ca structură similară şi la nivel
local, după ce au fost declanşate activităţile considerate necesare pentru
conservarea regimului comunist. Din Comandamentul creat în Timişoara
făceau parte: Al. Moghioroş, Martin Isac-prim-secretar al comitetului
regional, general maior Stan, genaral maior Dragnea, colonel Negrea-şeful
Securităţii din Timişoara, col. Breban, col. Cristache, lt. col. Tudor,
Beldeanu I. şi Simionescu P. Pentru a preîntâmpina o eventuală antrenare în
„acţiunile duşmănoase” şi a celorlalţi studenţi din institute sau a populaţiei,
au fost luate măsuri de izolare a studenţilor în cămine cu ajutorul forţei
armate, măsuri ce au continuat şi în cursul zilei de 31 octombrie 1956,
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aceasta cu atât mai mult cu cât se aprecia ca o lipsă serioasă faptul că
adunarea studenţilor a putut avea loc. La căminul ADAS, unul din căminele
studenţeşti aparţinând Institutului Politehnic, situaţia a fost mai încordată iar
tandemul Popovici- Rosinger nu a reuşit să-i potolească pe studenţi. Unul
dintre secretarii U.T.M. a fost în mod brusc scos afară. Studenţii şi-au
exprimat dorinţa de a sta de vorbă numai cu Lupu, Drăgulescu sau Rogojan
şi chiar au încercat o ieşire care a fost împiedicată de armată70.
A doua zi, în 31 octombrie1956, cu toate că majoritatea studenţilor
au fost izolaţi în cămine cu ajutorul forţelor armate şi de securitate, totuşi
studenţii externi şi cei care reuşiseră să scape din cămine (una din
informările centralizate la nivelul partidului consemna nedumerirea celor
care o redactaseră privind modul cum reuşiseră să ajungă la manifestaţie
studenţii de la Agronomie), au iniţiat o demonstraţie împotriva măsurii
arestării colegilor lor. Foarte rapid însă forţele de represiune au intervenit
pentru a dispersa mulţimea de studenţi care se apropia de centrul oraşului.
Marşul studenţilor are loc deci dinspre Facultatea de Agronomie spre
căminul studentelor aflat în centru, trecând podul peste Bega, dar în dreptul
parcului Stalin, actualmente Parcul Central, sunt înconjuraţi de trupe şi după
o scurtă confruntare cu forţele de represiune, sunt urcaţi în camioane cu
prelate şi transportaţi în cazărmile unităţii de grăniceri de la marginea
comunei Becicherecul Mic71.
În aceeaşi zi de 31 octombrie 1956, studenţii din căminul Facultăţii
de Medicină vor declara greva foamei, întâmpinânu-i pe „tovarăşii” trimişi
să stea de vorbă cu ei prin „vociferări şi strigăte”, refuzând în mod categoric
să ia parte la discuţii. Încă din noaptea de 30 spre 31 octombrie 1956
studenţii căminişti au fost izolaţi interzicându-li-se părăsirea căminului
studenţesc. După ce li s-a adus la cunoştinţă că au fost suspendate cursurile
şi că nu au voie să plece în oraş, revoltaţi, studenţii aflaţi în căminul
Facultăţii de Medicină coboară în holul căminului, ies pe coridoare, cerând
să plece armata, să fie eliberaţi studenţii arestaţi. Grupul activiştilor de
partid şi cele câteva cadre didactice trimise să „lămurească” studenţii sunt
primiţi cu ostilitate. Deşi se aprecia că marea majoritate a studenţilor de la
Medicină au participat la cursuri în 30 octombrie 1956 şi doar un număr
restrâns de studenţi au participat la revolta studenţească de la Mecanică,
comitetul orăşenesc de partid i-a anunţat pe prodecanul Dragomir şi pe
directorul Gârbea să meargă să stea de vorbă cu studenţii. Aflând despre
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agitaţia existentă la cămin, Comitetul Orăşenesc a trimis însă alţi membrii
de partid, care să potolească spiritele. Ei au întâmpinat rezistenţă din partea
studenţilor, fiind huiduiţi. Studenţii medicinişti vor revendica: retragerea
trupelor sovietice, desfiinţarea cotelor, creşterea salariilor, introducerea
libertăţilor democratice în România. În toată ziua de 31 octombrie 1956,
acestă manifestare va continua72.
Forţa şi duritatea intervenţiei Securităţii s-au manifestat încă din
primele momente de la declanşarea măsurilor represive. La 31 octombrie
1956 studenţii care au demonstrat în centrul oraşului după ce au fost duşi la
Becicherecul Mic, li s-a făcut „trierea”, iar cei găsiţi vinovaţi au fost trimişi
la sediul Securităţii, pentru continuarea anchetei. În zilele de 30 şi 31
octombrie 1956 „au fost arestaţi de către organul de stat şi duşi în diferite
locuri de izolare 868 de studenţi. Marea majoritate a studenţilor susţin că
problemele ridicate la adunarea de la Mecanică au fost juste şi nu iau poziţie
de a le înfiera”73.
Tensiunea se menţine şi în zilele următoare, astfel în ziua de 1
noiembrie 1956 prin staţiile de radioficare şi amplificare se face un apel
către părinţii studenţilor apel care să fie cunoscut şi de către locuitorii
oraşului prin care era condamnată acţiunea de revoltă a studenţilor, toate
aceste în condiţiile în care cursurile facultăţilor fuseseră suspendate. Pentru
ca mişcarea începută în 30 octombrie 1956 să poată lua amploare, studenţii
au hotărât să stabilească legătura cu celelalte centre universitare şi cu liceele
din Timişoara, pentru a-i anunţa pe părinţii studenţilor arestaţi. Studenţii au
încercat să obţină sprijinul elevilor din şcolile medii, însă datorită
intervenţiei Securităţii, această acţiune a fost un eşec. În şedinţa de
comandament din 1 noiembrie 1956, Moghioroş cerea continuarea
supravegherii căminelor de elevi şi a şcolior medii, precizând că au fost
arestaţi 4 studenţi care au mers acolo „şi au făcut agitaţie şi cereau sprijin
pentru studenţii arestaţi, iar mulţi studenţi au plecat la sate pentru a discuta
cu părinţii celor deţinuţi şi a-i îndemna pe părinţi să vină la facultăţi. Unii
părinţi spun că au auzit că îi împuşcă pe copii şi unul a afirmat că să-l
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împuşte şi pe el. Din acest punct de vedere e bine să se deschidă
cursurile”74.
La 1 noiembrie 1956, cu ocazia raziilor efectuate în gara oraşului
Timişoara, au fost „identificaţi” de organele de Miliţie feroviară 62 de
studenţi şi studente care intenţionau a părăsi Timişoara. De asemenea,
fuseseră arestaţi 3 studenţi de la Universitatea din Cluj, care „au venit în
mod special să vadă ce au făcut aceştia pentru a face şi ei acolo” totuşi, cu
ocazia şedinţei de birou a Comitetului Regional de partid din 13 noiembrie
1956, colonelul Negrea recunoştea că „din cercetări nu rezultă că aceştia ar
fi fost răuvoitori. Au venit pentru alte lucruri aici”. Arestarea celor 3
studenţi de la Cluj indică însă starea de alertă în care se afla Securitatea şi
rapiditatea măsurilor luate de ei. De fapt, unul dintre cei desemnaţi de
studenţi să ia legătura cu centrul univesitar Cluj a fost asistentul Gheorghe
Pop care nu a mai reuşit însă aceasta, fiind arestat la începutul lunii
noiembrie. Tot la începutul lunii noiembrie 1956 a fost arestat şi profesorul
Ilie Haiduc, iar la 14 noiembrie 1956 au fost arestaţi mai mulţi studenţi care
au făcut parte din aşa-numitul lot numărul 2, judecat de Tribunalul Militar
din Timişoara. În oraşul Timişoara măsurile luate de forţele de represiune se
comentau, spunându-se că e stare de asediu. Se menţiona din partea
autorităţilor că „elementele huliganice se pregătesc din nou, agitând masa
studenţilor de a participa la acţiunea lor şi care ar urma să aibă loc în ziua de
sâmbătă sau duminică” şi, de aceea, în paralel cu „munca de lămurire”
privind evenimentele din Ungaria şi cele petrecute în Timişoara în 30 şi 31
octombrie 1956, „muncă dusă cu muncitorii din întreprinderi cu ţăranii de la
sate, se vor lua măsuri de asigurare a pazei şi a securităţii”75.
Astfel, la nivelul tuturor sediilor de partid şi de stat, a organizaţiilor
de masă şi obşteşti, în întreprinderi şi instituţii s-au organizat pichete de
auto-apărare din activişti şi muncitori din întreprinderi, iar din muncitorii
cei mai devotaţi partidului comunist s-a organizat aşa-numite detaşamente
de ordine, care în permanenţă au acţionat pe străzi pentru „menţinerea
ordinii”. Înaintea redeschiderii cursurilor, în cămine şi la domiciliile
studenţilor sunt trimişi activişti ai comitetelor de partid regionale şi
orăşeneşti. Astfel, o informare din data de 2 noiembrie 1956 reliefează că în
cadrul comitetului orăşenesc de partid s-au format colective care s-au

74

Teodor Stanca, Acţiunile P.C.R. de reprimare a mişcărilor studenţeşti anticomuniste
Timişoara 1956, în Analele Sighet 8: Anii 1954-1960. Fluxurile şi refluxurile stalinismului,
Editura Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2000, p. 691.
75
Ibidem, p. 697.

225

deplasat la domiciliul studenţilor, stând de vorbă cu părinţii lor, reuşindu-se
astfel să meargă la aproximativ 200 de familii76.
Cu toate acestea, după revolta studenţilor, în căminele studenţeşti au
avut loc în permanenţă razii nocturne, care s-au suprapus cu măsurile de
intimidare diurnă, incluzând noi anchete desfăşurate în facultăţi de către
persoane necunoscute, impunerea semnării declaraţiei de desolidarizare ca o
condiţie a reprimirii la cursuri a studenţilor şi urmărirea atentă nu doar a
prezenţei, ci şi a atitudinii studenţilor la cursuri. Toate aceste măsuri au
generat o adevărată psihoză în răndul studenţilor, fapt notat şi de
informările centralizate la nivelul partidului, care consemnau faptul că
studenţii „sunt speriaţi văzând că în fiecare zi sunt ridicaţi din rândul lor
patru, cinci studenţi”. Şi studenţii aflaţi în cazărmile de la Becicherecul Mic
au fost obligaţi să dea declaraţii de desolidarizare. Scrise pe declaraţii
tipizate, utilizate de Securitate la întocmirea proceselor verbale de
interogatoriu, sugerează în mod clar condiţiile în care au fost obţinute
majoritatea semnăturilor. Mai trebuie menţionat faptul că anchetele
desfăşurate la Becicherecul Mic s-au desfăşurat în faţa Securităţii, dar şi a
unor cadre didactice, aflate acolo „să ajute”77.
Ancheta Securităţii a urmărit nu doar stabilirea gradelor de vinovăţie
a celor implicaţi în vreun fel sau altul în organizarea mişcării, ci şi stabilirea
cauzelor şi a influenţelor interne ( din partea unor cercuri „reacţionare”,
ţărăneşti sau legionare sau dinspre profesori ). Cu ocazia şedinţei
extraordinare a Biroului Comitetului Regional de partid, la care au participat
Verdeţ şi Cârcei, din partea C.C. al P.M.R. şi reprezentanţi ai autorităţilor
locale de partid, colonelul Negrea a subliniat faptul că rezultatele anchetei
infirmau supoziţiile iniţiale privind influenţele de orice natură care s-ar fi
exercitat asupra studenţilor cu ocazia organizării mişcării de protest: „Nu
rezultă că ei ar fi fost pregătiţi de asistenţi sau profesori şi nici că ar fi avut
un centru mai superior. De asemeni nu rezultă din anchetă să fi fost din
afară, veniţi de la Cluj sau Bucureşti, nu rezultă să fi avut legături cu
elemente din Ungaria. Pe de altă parte mijloacele de propagandă ale
partidului ignorau evenimentele din zilele de 30 şi 31 octombrie 1956 de la
Timişoara încercând să abată atenţia opineie publice de la aceste evenimente
şi prezentând în imagini cât mai favorabile beneficiile regimului comunist78.
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Astfel în ziarul local „Drapelul Roşu” din 3 noiembrie 1956 apărea
o imagine cu ceea ce se preconiza a fi în viitor Institutul Politehnic,
specificându-se că aproximativ 3000 de studenţi vor putea învăţa în viitor în
cadrul acestei instituţii. Anterior, „Drapelul Roşu” din 31 octombrie 1956
prezenta în pagina a I-a „mitingul tineretului din Timişoara cu ocazia zilei
Comsomolului”, miting ce ar fi avut loc chipurile, în data de 29 octombrie
1956, acest articol nefiind decât o slabă încercare de a prezenta denaturat
evenimente considerate primejdioase pentru regimul democraţiei populare.
În presă apar articole în care se mulţumeşte pentru hotărârea guvernului de
îmbunătăţire a sistemului de salarizare, şi de pensii, iar ziarul „ Scânteia”
din 6 noiembrie 1956, publicând fotografia lui Lenin, avea ca ştire
principală: „Cauza socialismului e de neînvins!”. Acţiunea de lămurire a
studenţilor, continuă în paralel cu „prelucrarea” muncitorilor din
întreprinderi prin activiştii de partid, care „permanent au fost în mijlocul
muncitorilor şi ţăranilor”. Biroul Raional de Partid, după ce a „identificat”
studenţii din raionul Timişoara, a repartizat membrii săi, precum şi o parte a
„celor mai buni activişti” în comunele şi satele raionului Timişoara, unde să
stea de vorbă cu părinţii studenţilor, „ca părinţii, la rândul lor, să stea de
vorbă cu ei şi să le arate că dacă vor mai încerca să mai repete aceste acţiuni
pe care le-au făcut, desigur se vor lua măsuri împotriva lor”79.
Pedepsele ce urmau să fie aplicate studenţilor s-au stabilit de către
vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, Emil Bodnăraş, şi de ministrul
Afacerilor Interne, Al. Drăghici, dispunându-se ca procesul studenţilor să se
judece cu uşile închise iar condamnarea să se facă pe baza articolului 327
din Codul Penal, schimbând încadrarea iniţială în Decretul 199, care
prevedea pedepse mult mai mari. În ordonanţa de pornire a procesului penal
din 31 octombrie 1956, anchetator de Securitate fiind Aurelian Sîrbun, se
preciza: „din materialul informativ existent rezultă suficiente date privind
infracţiunea de uneltire contra securităţii interne a Republicii Populare
Române şi agitaţie publică, prevăzută şi pedepsită de articolul 1, lit. C din
Decretul 199, şi art. 327 Cod Penal, alin. 3”. Ordonanţele ulterioare au
încadrat fapta studenţilor pe baza Decretului 199 pentru infracţiunea de
„crimă contra ordinii sociale”, iar prin concluziile de învinuire formulate la
data de 8 noiembrie 1956, căpitan de justiţie fiind locţiitorul procurorului
militar la României, Virgil Liciu cei 8 studenţi şi asistentul universitar
Gheorghe Pop erau învinuiţi de a fi desfăşurat o activitate vădită împotriva
regimului comunist din România. În cele din urmă, ca urmare a hotărârii
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transmise de la nivel central, Tribunalul Militar Timişoara a judecat cele
două loturi, însumând 28 de studenţi şi un asistent universitar, pe baza art.
327 din Codul penal80.
În zilele de 15-16 noiembrie şi 13-14 decembrie 1956 au avut loc
procesele studenţilor, care au declanşat o nouă agitaţie în rândul colegilor
lor. Astfel, o notă informativă semnala faptul că Gheorghe Lungu, student în
anul V la Facultatea de Mecanică, dorea să iniţieze un protest împotriva
arestării colegilor, care să aibă loc la Tribunalul Militar Timişoara. Acţiunea
urma să angreneze întreaga facultate sau, cel puţin, anul 5 de la Mecanică.
Vestea condamnării iminente a studenţilor a determinat încercări de protest
şi din partea elevilor. Astfel, Constanţa Hanga, de la Şcoala de felceriţe, îi
propusese secretarului organizaţiei de bază iniţierea unui memoriu care să
ceară eliberarea studenţilor arestaţi. Nici una din idei nu s-a concretizat în
vreun fel. Dezbaterile în cauza privindu-i pe cei 8 studenţi şi pe asistentul
Pop au avut loc în zilele de 15 şi 16 noiembrie 1956, iar sentinţa s-a
pronunţat în 22 noiembrie 1956. Tribunalul Militar Timişoara i-a condamnat
pe: Caius MUŢIU, Teodor STANCA şi Aurel BAGHIU, studenţi în anul V
la Mecanică, la câte 8 ani de închisoare corecţională, pe Friederich BARTH,
din anul V Mecanică la 6 ani de închisoare, iar pe asistentul Gheorghe Pop,
la 5 ani de închisoare. Ladislau Nagy din anul V Mecanică a fost condamnat
la 4 ani de închisoare, iar Nicolae Balaci, student în anul 5 Mecanică şi
Aurelian Păuna, din anul 4 Construcţii, au fost condamnaţi la câte 3 ani de
închisoare corecţională81.
Celor 21 de studenţi condamnaţi în 13 decembrie 1956 li s-au stabilit
pedepse de până la 7 ani de închisoare, cât a primit Valentin Rusu, student
în anul 5 la Facultatea de Mecanică, şi 6 ani, la cât a fost condamnat
Heinrich DROBNY, student în anul 4 la Facultatea de Mecanică. La 3 ani
de închisoare au fost condamnaţi Octavian VULPE, student în anul 4 la
Medicină şi Iulian Stanciu, student în anul 4 la Chimie. Victor Diaciuc,
student în anul 6 la Medicină şi Gheorghe PĂCURARU, student în anul 2 la
Zootehnie, au fost condamnaţi la câte 2 ani de închisoare. Următorii studenţi
ai „lotului” au primit pedepse mai mici; astfel, un an de închisoare li s-a
stabilit studenţilor: Alexandru DĂRĂBAN, Cristian MATEI, Axente
Ţerbea, Dezideriu Lazăr, Romulus Taşcă, Mircea Moraru, toţi studenţi ai
Facultăţii de Mecanică. Cornel CORMOŞ, Radu VALENTIN şi Ioan
PETCA au fost condamnaţi la 6 luni de închisoare, iar Nicolae BOLDEA la
80
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3 luni. Ion ILCA a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, iar
Gheorghe TAMAŞ la trei luni cu suspendare. Au fost achitaţi: Ioan
MIHALCA, Paul MARIUS şi Teodor CIOMOCOŞ82.
Măsurile luate de Miliţie şi Securitate nu s-au limitat însă la
arestarea şi condamnarea studenţilor participanţi la acţiunile din 30 şi 31
octombrie 1956. Colective speciale, numite de autorităţi, au anchetat gradul
de implicare al fiecărui student în parte. Asfel, „colective de activişti” s-au
deplasat în „cămine şi în locurile de izolare a studenţilor pentru a le explica
măsurile ce au fost luate şi a lămuri caracterul provocator al acestor
manifestaţiuni, făcându-i să semneze declaraţii de desolidarizare cu
elementele duşmănoase”. Comitetul regional U.T.M. a repartizat „colective
de activişti care au stat de vorbă cu fiecare uteminst în parte”, ajungând la
performanţa de a discuta cu 3.015 utemişti dintr-un total de 3.170. În urma
discuţiilor s-a concluzionat că „2819 utemişti au participat la adunarea
provocatoare de la Mecanică şi la demonstraţia din faţa căminului.” Era dat
ca exemplu negativ anul IV al Facultăţii de Mecanică, pentru participarea la
„acţiunile huliganice” a 81 de utemişti, „în frunte cu secretarul organizaţiei
de bază”, dintr-un efectiv de 112 utemişti83.
O gigantică maşinărie formată din informatori s-a pus în mişcare, cu
misiunea de a observa şi nota cuvinte, atitudini, gesturi sau chiar zâmbete.
Astfel, într-una din informările centralizate la nivelul Comitetului Regional
de partid se menţiona că, în cadrul unui curs de marxism predat de
profesorul Popovici, studenţii au fost văzuţi „zâmbind” atunci când li s-a
vorbit despre superioritatea sistemului socialist. Cadrul specific pentru
punerea în practică a măsurilor de intimidare şi presiune exercitate asupra
studenţilor l-au reprezentat şedinţele organizaţiei U.T.M., care regrupa
majoritatea studenţilor. Aceste şedinţe convocate în zilele ulterioare mişcării
studeţeşti au vizat discutarea cazurilor de „manifestări duşmănoase” şi
excluderea celor vinovaţi din U.T.M.. Excluderea era urmată însă de
exmatricularea din facultate a studenţilor găsiţi vinovaţi. Cu această ocazie,
se urmărea nu doar obţinerea acordului colegilor de an în privinţa hotărârii
de excludere din U.T.M., ci şi condamnarea în totalitate a „manifestărilor
duşmănoase”84.
Deşi concluziile anchetei desfăşurate de Securitate infirmau orice
influenţe asupra mişcării studenţeşti, a recunoaste că studenţii acţionaseră
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fond Comitetul regional Banat al

din proprie iniţiativă împotriva partidului însemna însă recunoaşterea
implicită a faptului că îndoctrinarea tineretului eşuase. Faptul că noua
generaţie începuse să creeze probleme partidului nu putea fi admis cu
uşurinţă; de aceea, trebuiau să fie căutaţi anumiţi ţapi ispăşitori. Cea mai
mare parte a vinei le era atribuită profesorilor universitari în general şi, în
special, profesorilor care erau consideraţi tributari mentalităţii burgheze şi
incapabili de a se adapta la cerinţele noii societăţi. Împotriva celor
consideraţi vinovaţi s-a declanşat un angrenaj de verificări şi sancţiuni pe
linie de partid sau administrativă85.
Ulterior, Ministerul Învăţământului a fost acuzat de a nu fi ţinut cont
de originea socială a studenţilor , ci numai de situaţia la învăţătură, ceea ce
a determinat pătrunderea în facultăţile din Timişoara a 2214 fii de
„funcţionari, comercianţi, judecători, avocaţi, exploatatori”, din toatalul de
4486 de studenţi, câţi avea centrul universitar. Ministerul Învăţământului
cunoştea fenomenul „înrăutăţirii compoziţiei sociale a studenţilor, dar nu a
luat nicio măsură; dimpotrivă, parcă intenţionat, acum 4-5 zile aproba la
cinci studenţi de la Facultatea de Medicină reînscrierea lor, cu toate că au
fost condamnaţi la 5-6 ani de închisoare pentru acţiuni împotriva statului
nostru.” Ca o consecinţă a nenumăratelor acuzaţii care planau asupra
ministerului pe care îl conducea, ministrul învăţământului, Ilie Murgulescu,
a fost schimbat din funcţie şi înlocuit cu Miron Constantinescu, iar locţiitorii
acestuia, printre care şi Drăgulescu au fost eliberaţi din funcţii. Experienţa
detenţiei nu a fost foarte diferită pentru cei condamnaţi de Tribunalul Militar
Timişoara, ea începând la penitenciarul de pe strada Popa Şapcă din
Timişoara, de unde, la sfârşitul anului 1956 (lotul întâi) şi începutul anului
1957 (lotul al doilea), a avut loc plecarea cu destinaţia: închisoarea Gherla.
Contactul cu Goiciu, comandantul închisorii, cu măsurile de izolare şi bătaia
au constituit momente prin care au trecut cei întemniţaţi. Pentru cei
condamnaţi la pedepse mai mari, au urmat însă şi munca la stuf, muncile
agricole sau munca la digurile din Balta Brăilei86.
Momentele de solidaritate dintre cei aflaţi în detenţie, dar şi regimul
special de detenţie din anii 50 incluzând diferite modalităţi de a-i pedepsi în
plus pe cei aflaţi în închisoare, precum şi mijloacele continue de presiune
psihică utilizate de torţionari au constituit secvenţe ale anilor petrecuţi în
închisoare. Începând cu anul 1962 şi apoi, în mod treptat, până în august
1964, a avut loc eliberarea deţinuţilor politici din închisori. Unii dintre
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studenţii condamnaţi pentru organizarea mişcării studenţeşti din Timişoara,
cum este cazul lui Caius MUŢIU, au fost eliberaţi în august 1964, odată cu
ultima serie de deţinuţi politici din Gherla, când regimul de detenţie se
schimbase în mod substanţial faţă de anii 50. Măsura deportării în Bărăgan
s-a aplicat unora dintre studenţii condamnaţi pentru participarea la
evenimentele din 1956, în momentul ieşirii din închisoare. Ea a reprezentat
o hotărâre a Ministerului Afacerilor Interne, şi nu consecinţa judecării şi
condamnării de către o instanţă de judecată. Astfel, foaia de eliberare din
închisoare consemna noul domiciliu al studenţilor condamnaţi, fără să se
specifice însă motivaţia care a stat la baza acestei decizii87.
În ceea ce îi privea pe studenţii eliberaţi din închisoare, deportarea în
Bărăgan şi fixarea domiciliului obligatoriu într-o anumită localitate din zonă
a constituit o măsură represivă care s-a fixat în mod individual. Cei cărora li
s-a aplicat îşi explică deportarea ca fiind consecinţa atitudinilor permanent
contestatare, manifestată în timpul anchetei sau închisorii, care fusese notată
anterior. Indiferent de motivaţia care a stat la baza deciziei, este cert că
măsura deportării în Bărăgan a urmărit izolarea celor vizaţi de comunitatea
de unde plecaseră şi în care ar fi continuat probabil să se manifeste în mod
„duşmănos” faţă de regimul comunist.
Măsura domiciliului obligatoriu li s-a stabilit studenţilor pentru o
perioadă variabilă, care putea fi prelungită dacă se constata că „reeducarea”
acestora nu dăduse rezultatele scontate. Cea mai scurtă perioadă de
domiciliu obligatoriu era de un an, dar majoritatea studenţilor au rămas în
Bărăgan pentru perioade de până la 5 ani. În toamna anului 1962 pe fondul
amnistierii generale care începea să aibă loc, s-a renunţat şi la acesată
măsură, studenţilor comunicându-li-se eliberarea de către miliţianul aflat în
localitatea de domiciliu. Majoriatea studenţilor au fost deportaţi la Lăteşti88.
Duritatea represiunii a produs o fractură a destinelor celor anchetaţi,
condamnaţi şi deportaţi în Bărăgan s-au doar excluşi din instituţiile de
învăţământ superior. Dificultăţile inserţiei sociale a celui eliberat din
închisoare, anatemizat ca „duşman al poporului”, au reprezentat şi ele o
parte a încercărilor dureroase ale sorţii celor care au fost victimele
represiunii comuniste. Obligaţi să se prezinte periodic la Miliţie sau
anchetaţi periodic de securistul care răspundea de ei, supuşi presiunilor
constante la locul de muncă din partea autorităţilor comuniste sau chiar
intimidărilor ori formelor mai voalate prin care li se propunea „colaborarea”
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cu Securitatea, toţi cei consideraţi elemente duşmănoase ale regimului
comunist au fost permanent supravegheaţi până la Revoluţia din 1989.
Impunerea insinuantă a „reabilitării” prin proces, fie el mai mult sau mai
puţin formal, a reprezentat un alt tip de presiune venit din partea aceluiaşi
regim politic, chiar dacă la conducere nu se mai afla Dej, ci Nicolae
Ceauşescu. Reînmatricularea în instituţiile de învăţământ din care au fost
exmatriculaţi nu a fost simplă; cei care au beneficiat de ea au fost nevoiţi să
îşi continue studiile frecventând cursurile serale ale facultăţilor, fie să îşi
schimbe profilul, deoarece secţiile pe care le frecventaseră se desfiinţaseră.
Unii au ales să dea admitere la alte facultăţi, unde nu li s-a putut reproşa
atitudinea anterioară, dar destul de mulţi studenţi nu şi-au mai continuat
studiile şi-au ales un alt drum în viaţă89.
Dârzenia arătată de studenţi în cursul evenimentelor din octombrienoiembrie 1956, maturitatea dovedită în stabilirea programului de
revendicări şi în organizarea acţiunii aşază mişcarea studenţimii din
Timişoara între cele mai importante manifestări politice democratice din
România, în anii de dictatură comunistă. Amploarea ei, durata, solidaritatea
şi voinţa demonstrată de studenţi, ecoul avut în conştiinta românilor o
definesc şi ca o mişcare politică cu profundă semnificaţie naţională90.
Şi în celelalte centre universitare studenţii au încercat organizarea
unor mişcări de protest, însă nici una nu a avut succesul celei din Timişoara.
La Cluj, încă din primele zile ale Revoluţiei maghiare s-au
manifestat semnele unei potenţiale mişcări studenţeşti. Trebuie subliniat
faptul că aici exista o situaţie specială, pentru că existau două nuclee
studenţeşti, al românilor şi al maghiarilor. Conducătorii de partid au luat
toate măsurile pentru a nu permite coalizarea unei mişcări studenţeşti, unite,
speculând cu abilitate zvonul caracterului pur iredentist al mişcării din
Ungaria. Din aceste motive cele două grupări studenţeşti s-au privit cu multă
rezervă. Tendinţele de solidarizare nu au lipsit însă: au apărut fluturaşi în
institutele „Bolyai” şi „Victor Babeş”91.
Iniţiatorii primei mişcări de protest, Balasz Imre şi V. Târnovan de la
Institutul de Arte Plastice, au fost arestaţi la Cluj încă din 24 octombrie
1956. Un alt grup de studenţi de la Facultatea de Filologie-Istorie a
Universităţii Bolyai a elaborat, cu ocazia constituirii asociaţiilor studenţeşti,
un proiect de program cu revendicări asemănătoare cu cele ale studenţilor
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timişoreni (crearea unei asociaţii libere, democratice, autonome, cu legături
cu alte asociaţii similare din străinătate, nesubordonată unor organe
superioare centrale; autonomie universitară, desfiinţarea frecvenţei
obligatorii)92.
Arestaţi în 18 noiembrie 1956 studenţii: Varhegyi Istvan, Nagy
Benedek, Koczka Gyorgy, Kelemen Kalman, Eva Sarosy au fost anchetaţi şi
judecaţi în aprilie 1957 de tribunalul militar al Regiunii a III-a militare Cluj,
care i-a condamnat pentru „agitaţie publică” la pedepse private de libertate
între 3 şi 7 ani. Arestarea celor 5 studenţi a provocat nemulţumirea colegilor
lor care s-au solidarizat cu acţiunea acestora. Un alt lot arestat în legătură cu
evenimentele din Ungaria a fost cel al profesorului Raoul VOLCINSKI,
profesor de economie politică la Politehnica din Cluj, condamnat la muncă
silnică pe viaţă. Ceilalţi membrii ai grupului său, (studenţii şi asistenţi
universitari) au primit condamnări de la 10 ani în sus. Trebuie amintită şi
manifestaţia studenţilor clujeni din ziua de 1 noiembrie 1956, de la Cimitirul
central din Cluj. David Gyula, asistent universitar la Universitatea Bolyai
unul dintre participanţii la adunare, spunea că această zi a morţilor a devenit
într-un fel zi de omagiu pentru cei care şi-au dat viaţa în Revoluţia
maghiară, pe străzile Budapestei. David Gyula, Paskandi Geza şi Bartis
Ferenc au fost acuzaţi de „organizarea unei manifestaţii revoluţionare” şi
condamnaţi la 7 ani închisoare. Avocatul lui Paskandi, Reich Miklos, care a
predat pentru nevinovăţia clientului său a fost şi el arestat un an mai târziu93.
Deşi fără o amploare prea mare, manifestările studenţilor din Cluj iau îngrijorat pe liderii de la Bucureşti, care s-au preocupat de o rezolvare cât
mai rapidă a crizei apărute aici. La sfârşitul lunii noiembrie 1956 au fost
trimişi, la indicaţia expresă a lui Dej, Janos Fazekas şi Leonte Răutu,
membrii ai C.C. al P.M.R., pentru a examina la faţa locului stare de spirit
existentă, acordându-se atenţie mai ales intelectualităţii maghiare şi
studenţilor de la Universitatea Bolyai. Această grijă a liderilor români arată
că atmosfera de la Cluj în zilele Revoluţiei maghiare fusese destul de
tensionată încât a necesitat intervenţia directă a conducerii de la Bucureşti.
Consecinţă imediată a protestelor studenţeşti a fost unificarea în 1959 a
celor două universităţi, cu predare în limba maghiară şi respectiv în limba
română şi crearea uneia singure, Universitatea „Babeş-Bolyai.” În
octombrie 1956 au apărut primele zvonuri şi despre declanşarea unei greve
generale în centrul universitar Bucureşti. La începutul lui noiembrie 1956,
92
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din iniţiativa studenţilor medicinişti Alexandru Ivasiuc şi Mihai Victor
Serdaru s-a încercat organizaţia unei manifestaţii de stradă programată
pentru 5 noiembrie 1956 în Piaţa Universităţii. Doleanţele studenţilor
bucureşteni erau asemănatoare cu cele ale timişorenilor. Ei cereau, printre
altele, eliminarea din programa universitară a limbii ruse şi a marxismului,
considerate instrumente ale ideologiei comuniste94.
Printre problemele ridicate de studenţii bucureşteni se regăseau şi
situaţia grea a ţăranilor, prezenţa nejustificată a trupelor sovietice în
România, salariile mici ale muncitorilor, problemele cu care se confruntau
studenţii (burse mici, condiţii proaste de viaţă în campusurile universitare).
Studenţii au sperat într-o solidarizare a populaţiei cu protestul lor,
declanşându-se astfel o mişcare similară cu cea din Ungaria. În acest sens,
locul desfăşurării manifestaţiei nu a fost ales întâmplător, Piaţa Universităţii
găsindu-se în centrul oraşului, iar la ora 15 era, de obicei, aglomerată. Prin
Bucureşti au fost răspândite manifeste care îndemnau la acţiuni împotriva
regimului comunist. Deşi mai mulţi studenţi, printre care şi iniţiatorii, au
fost arestaţi în 3 şi 4 noiembrie 1956, în după-amiaza zilei de 5 noiembrie
1956 grupuri de studenţi s-au aflat în Piaţa Universităţii în speranţa că
manifestaţia anunţată va avea loc. Conform mărturiilor celor prezenţi, zeci
de studenţi au fost atunci în piaţă. Arestările operate de Securitate în zilele
anterioare şi chiar în dimineaţa de 5 noiembrie 1956, împânzirea pieţei cu
trupe de intervenţie şi lipsa unui lider care să aibă curajul de a ieşi în faţă au
dus la eşecul protestului95.
Începând cu aceeaşi seară autorităţile au trecut la arestare a zeci de
studenţi de la Medicină, Filologie, Drept, Politehnică, Arhitectură, Teatru,
unii fiind reţinuţi pentru câteva zile, pentru alţii întocmindu-se actele de
trimitere în judecată. Anchetele au fost dure, folosindu-se inclusiv bătaia.
Anchetatorul principal al studenţilor a fost căpitanul Gheorghe Enoiu de la
Direcţia de Anchetă Penale a Securităţii, alături de el regăsindu-i, printre
alţii şi pe locotenent major Vasile Dumitrescu, locotenent Gheorghe
Blidaru, locotenent Horia Brestoiu etc. Au fost formate mai multe loturi de
studenţi care au compărut în faţa judecătorilor de la Tribunalul Militar
Bucureşti ,cele mai multe procese fiind judecate în prima jumătate a anului
1957. Studenţii au fost etichetaţi ca: „elemente reacţionare, fii ai foştilor
exploatatori şi membrii ai partidelor burghezo-moşiereşti, avocaţi,
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comercianţi foşti ofiţeri şi preoţi” care au trecut la „acţiuni
contrarevoluţionare intenţionând ca prin acte de teroare şi crime să creeze
dezordine şi să lovească în statul nostru democrat-popular”. Pedepsele nu au
depăşit 5 ani de închisoare, dar mulţi dintre studenţi au fost trimişi, la
expirare pedepsei, cu domiciliul obligatoriu în Bărăgan. Prin sentinţa
numărul 481 a Tribunalului Militar Bucureşti din 1 aprilie 1957 au fost
condamnaţi studenţii medicinişti din lotul considerat a fi al „iniţiatorilor”.
Alexandru IVASIUC, şeful grupului, a fost condamnat la 5 ani închisoare
corecţională, Mihai Victor SERDARU, Dan STOICA şi Mihai
RĂDULESCU au primit 4 ani de închisoare, Constantin ILIESCU,
Alexandru TĂTARU, Remus PETCU câte doi ani, Paul ILIESCU, Vasile
BRÂNZAN câte un an, Christl DEPNER 6 luni închisoare corecţională, toţi
fiind încadraţi la delictul de agitaţie publică96.
La 23 mai 1957 a fost dată sentinţa şi în cazul lotului de studenţi de
la Facultatea de Stiinţe Juridice (cei care au fost prezenţi în 5 noiembrie
1956 în Piaţa Universităţii). Dan MUGUR RUSIESCKI, şeful lotului, a fost
condamnat la 4 ani închisoare, Radu SURDULESCU şi Florin CABA, la 3
ani închisoare, Alexandru MĂLINESCU şi Eugenia FLORESCU, la 2 ani
închisoare Paul MITROI, Alexandru DINCĂ şi Mihai CEZAR BUSUIOC,
la 6 luni închisoare iar Radu GABREA, Vladimir TRIFU şi Marin
STĂNESCU au fost achitaţi. În februarie 1957 fusese judecat un alt lot de
studenţi, majoritate de la Politehnică, şi ei găsindu-se în 5 noiembrie 1956 în
Piaţa Universităţii cu intenţia de a participa la manifestaţie. Tribunalul
Militar Bucureşti i-a condamnat pentru delictul de „instigare publică” pe
Horia ŞERBAN POPESCU la 1 an şi 6 luni închisoae corecţională, Marian
ROZENZWEIG la 1 an de închisoare, Tiberiu IONESCU la 6 luni, Adrian
CRISTEA şi Nicolae CERNĂIANU la 4 luni închisoare corecţională. O altă
preconizată manifestaţie, stabilită pentru 15 noiembrie 1956, va rămâne la
stadiul de proiect, iniţatorii săi: Mihai STERE DERDENA, Dumitru
CONSTANTIN şi Dan ONACA studenţi la Facultatea de Filosofie din
Bucureşti fiind arestaţi înainte de a putea transmite mai departe această
iniţiativă. Programul lor de revendicări prevedea retragerea imediată a
trupelor sovietice de pe teritoriul României, desfiinţarea cotelor obligatorii
impuse ţăranilor, dar şi alcătuirea unui guvern condus de Titel PETRESCU,
organizarea de alegeri libere şi reinstaurarea pluralismului politic. Prin
sentinţa 302 din 27 februarie 1957, Tribunalul Militar Bucureşti i-a
condamnat pentru „crima de uneltire contra ordinii sociale” pe Mihai
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DERDENA şi Dan ONACA la 5 ani închisoare, iar pe Constantin
DUMITRU la 1 an de închisoare corecţională97.
La 22 noiembrie 1956 a fost arestat studentul filolog Paul GOMA,
motivele invocate fiind instigarea studenţilor să participe la acţiuni
provocatoare în timpul Revoluţiei din Ungaria şi scrierea unor fragmente cu
conţinut duşmănos pe care le-a citit în faţa studenţilor de la secţia Literatură
şi Critică Literară. O lună mai târziu, la 28 decembrie 1956 a fost arestat şi
colegul lui GOMA, Horia FLORIAN POPESCU, cel cu care plănuise
declanşarea unei greve prin care să ceară eliberarea colegilor arestaţi în luna
octombrie şi începutul lui noiembrie 1956. În decembrie 1957 au fost
reţinuţi şi interogaţi de Securitate şi alţi studenţi de la Faculatea de
Filologie, colegi cu GOMA şi POPESCU, însă fără să li se întocmească acte
de trimitere în judecată. Sentinţa nr. 487 a Tribunalului Militar Bucureşti a
fost dată la 3 mai 1957, GOMA şi POPESCU fiind condamnaţi la câte doi
ani închisoare corecţională pentru delictul de agitaţie pubică. Pedepselor
mici aplicate de instanţă li s-au adăugat însă ani de domiciliu obligatoriu. Şi
în centrele universitare Craiova, Braşov, Iaşi, Târgul Mureş atmosfera de
nelinişte şi de încordare s-a făcut simţită în acele zile, chiar dacă nu s-a
ajuns la o solidarizare a studenţilor într-o mişcare organizată de protest98.
La Braşov din octombrie 1956 îşi începe activitatea o organizaţie
subversivă ai cărei membri erau studenţi la institutele superioare din oraş.
Descoperiţi de Securitate abia în 1958, 6 dintre ei au primit pedepse foarte
aspre-între 9 ani închisoare corecţională şi 18 ani muncă silnică. La Iaşi
Revoluţia din Ungaria nu a avut un efect imediat. Arestările studenţilor din
centrul universitar ieşean s-au produs însă în anii următori. Avem aici 2
cazuri mai cunoscute. Primul în legătură directă cu evenimentele anului
1956 şi constituirea asociaţiilor studenţeşti, este grupul de studenţi de la
Facultatea de Istorie-Filologie, Universitatea Al. Ioan CUZA, aceştia fiind:
Aurelian I. POPESCU, Alexandru ZUB, Mihalache BRUDIU, Dumitru
VACARIU, care au fost acuzaţi că au plănuit o acţiune contrarevoluţionară
pentru 12 aprilie 1957 (data când se sărbătoreau 500 de ani de la
înscăunarea lui Ştefan cel Mare pe tronul Moldovei), fiind arestaţi şi
condamnaţi. În primăvara lui 1957 s-a constituit din iniţiativa unor studenţi
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de la Facultate de Medicină din Iaşi, un grup intitulat: „Noua Frăţie”, însă
membrii grupului au fost arestaţi în toamna aceluiaşi an99.
La Craiova şi Târgu-Mureş studenţii s-au limitat la a pune întrebări
cu caracter „tendenţios” în adunările U.T.M., la inscripţionarea unor ziduri
cu diferite lozinci sau, în cazul studenţilor mureşeni, la aprinderea unor
lumânări în cimitirul oraşului de ziua morţilor-1 noiembrie 1956. În a doua
jumătate a lunii noiembrie 1956 protestele se sting, însă tensiunile din
mediile studenţeşti continuă, datorită măsurilor represive luate de autorităţi.
Deciziile conducerii de la Bucureşti au fost direcţionate, într-o primă
instanţă, spre reprimarea brutală a oricărui protest. Lunile noiembrie 1956ianuarie 1957 au fost marcate de arestările operate de Securitate printre
studenţi. Campania represivă post-1956 a fost de proporţii. La sfârşitul lunii
noiembrie, într-o şedinţă cu instructorii teritoriali ai C.C. ai P.M.R. se
preciza că erau deja condamnaţi 60 de studenţi pentru care se propunea
excluderea din U.T.M. Este evident că cifrele oficiale nu reflectă totalitatea
persoanelor care au fost reţinute după protestele din toamna anului1956.
Doar la Timişoara în 30 octombrie 1956 au fost reţinuţi şi anchetaţi de
Securitate aproape 900 de studenţi100.
Amploarea protestelor care au cuprins în toamna anului 1956
mediile studenţeşti este confirmată chiar de unul dintre liderii P.M.R., Petre
Lupu care declara că dacă „ar trebui să fie excluşi din U.T.M. sau scoşi din
universităţi ar trebui să excludem o masă foarte serioasă de tineri.” Un an
mai târziu, în raportul prezentat la şedinţa M.A.I. din decembrie 1957,
autorităţile anunţau că în cursul anului 1957, ca urmare directă a
evenimentelor din toamna anului 1956, au fost identificate „242 elemente
suspecte de activitate duşmănoasă” fiind arestate 169 de persoane din rândul
„elementelor contrarevoluţionare”. Conform unei alte statistici oficiale în
1957 au fost arestate 852 de persoane acuzate de „uneltire contra ordinii
sociale”, la care se adaugă alte 327 de persoane care fuseseră arestate în
1956, 1017 persoane acuzate de „agitaţie publică” şi 78 de persoane pentru
răspândire de manifeste101.
Organizaţia Partidul Frontul Naţional Republican a fost iniţiată în
1955 de către inginerul proiectant Mihai Grama. Această organizaţie a fost
considerată de către Securitate vinovata principală pentru acţiunea de protest
a studenţilor, încadrându-se perfect în ideea complotului legionaro-fascist.
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Liderul acestui grup „subversiv” a fost Mihai Grama, care fără să fi fost
membru al Mişcării Legionare, în timpul regimului antonescian a fost trimis
în Germania, unde a urmat o şcoală de ofiţeri (1943). Momentul 23 august
1944 l-a găsit în Germania. S-a alăturat apoi armatei naţionale a lui Horia
Sima. Revenit în ţară, a fost arestat în 1952 pentru acţiuni de spionaj şi
sabotaj, acuzaţii care nu au putut fi dovedite, fiind pus în libertate în 1953.
În 1955 împreună cu Valentin Dumitriu de profesie economist, din
Bucureşti, a pus bazele organizaţiei numite „Partidul Frontul Naţional
Republican”, lor alăturându-li-se şi doctorul Dionisie Stoenescu, şi apoi 2
studenţi Marcel Petrişor şi Demostene Andronescu, foşti deţinuţi politici
eliberaţi în 1954102.
Ceilalţi membrii ai grupului au fost cooptaţi în funcţie de relaţiile pe
care le-au avut cu iniţiatorii. Programul acestei organizaţii prevedea
democratizarea vieţii din România prin alegeri libere, legalizarea partidelor
democratice, separarea puterilor în stat, descentralizarea administraţiei,
desfiinţarea proprietăţii socialiste, deznaţionalizarea mijloacelor de
producţie, recuperarea teritoriilor aflate în componenţa U.R.S.S.,
desfiinţarea cotelor şi a gospodăriilor agricole colective, libertatea
cetăţenească, neutralitatea României, retragera din Tratatul de la Varşovia,
reânfiinţarea proprietăţii private. Organizarea grupului era destul de simplă.
Un număr mic de membrii care se cunoşteau între ei, urmând ca fiecare să-şi
creeze propria „celulă”, formată din prieteni sau oameni de încredere. Urma
aşteptarea unui moment favorabil pentru a putea acţiona împotriva
regimului. Crearea unui partid cu o platformă politică şi cu o structură bine
stabilită le oferea posibilitatea ca în cazul unei situaţii de criză să se poată
erija în conducători103.
Înfiinţată în 1955, organizaţia lui Mihai Grama a fost de fapt o
necunoscută până în 1956 când, profitând de situaţia creată în urma
Revoluţiei maghiare, membrii grupului au acţionat direct, prin încercarea de
influenţare a mediilor studenţeşti, deja aflate într-o stare de efervescenţă
revoluţionară. Rolul pricipal în această perioadă l-a avut Marcel Petrişor,
care, ca student la Facultatea de Filologie, era la curent cu toate protestele
care avuseseră loc aici, dar şi cu măsurile represive luate de autorităţi şi care
de asemenea fiind prieten cu Alexandru IVASIUC, iniţiatorul adunării din 5
noiembrie 1956, a avut informaţiile cele mai exacte despre acţiunile care se
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preconizau în toate mediile studenţeşti. De fapt chiar implicarea sa în
organizarea mitingului din 5 noiembrie 1956 a dus la descoperirea grupului
şi arestarea membrilor. Se pune întrebarea de ce Petrişor şi Andronescu nu
au fost implicaţi chiar în procesul lotului IVASIUC, ţinând cont de faptul
că, atât în concluziile de învinuire cât şi în sentinţă cei doi sunt citaţi de
nenumărate ori ca principali vinovaţi. Această observaţie este un element în
plus care confirmă ideea că Securitatea a creat un complot imaginar al
„forţelor reacţionare”. În timp ce studenţii din lotul IVASIUC au primit
pedepse de maxim 6 ani de închisoare, în procesul lotului Grama
condamnările au mers până la detenţie pe viaţă104.
Nu se poate nega rolul jucat de Petrişor şi Andronescu în acţiunile
din toamna lui 1956. Ambii erau în acelaşi an studenţi, ambii fiind deţinuţi
politici închişi pentru acivitatea lor legionară. Din această cauză este cert că
se aflau în vizorul Securităţii care le urmărea orice gest. Când Ivasiuc a
venit să le ceară părerea, Andronescu va declara că i-ar fi spus că
manifestaţia ce o programaseră pentru 5 noiembrie este o adevărată
sinucidere. Cu toate acestea, Securitatea le-a „oferit” rolurile principale în
procesele intentate studenţilor, după cum reiese şi din referatul privind
rezultatul anchetei penale în cazul grupului IVASIUC. Este clar că Marcel
Petrişor şi prin intermediul său şi Demostene Andronescu a fost în
permanent contact cu iniţiatorii adunării din 5 noiembrie. IVASIUC l-a
consultat pe Petrişor în privinţa oportunităţii organizării unui protest
studenţesc, bazându-se pe experienţa lui Petrişor, care cunoştea mai bine
sistemul de represiune al regimului comunist, în calitatea sa de fost deţinut
politic. Totuşi Petrişor a evitat să-l informeze pe IVASIUC despre
organizaţia inginerului GRAMA, spunîndu-i doar că are contacte şi în alte
medii decât cele studenţeşti, şi lăsându-l pe acesta să înţeleagă că în cazul
unei reuşite a mişcării studenţeşti, există grupuri organizate care vor
interveni pentru a generaliza protesul la nivelul întregii societăţi105.
Dacă în timpul anchetei studenţii care îl cunoscuseră pe Petrişor, au
acceptat după mai multe torturi să dea declaraţii care confirmau teza
Securităţii privind rolul conducător al lui Petrişor în organizarea
maifestaţiei, la proces multe din acestea au fost schimbate. Şi IVASIUC a
recunoscut relaţiile pe care le-a avut, cu Petrişor precum şi faptul că ştia de
condamnarea politică pe care acesta o suferise, însă a negat implicarea
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directă a acestuia în organizarea manifestaţiei din 5 noiembrie 1956. În
interogatoriul luat lui Petrişor la 26 decembrie 1956, anchetatorul Vasile
Dumitrescu îl desemna pe acesta ca principalul vinovat pentru organizarea
manifestaţiei din 5 noiembrie 1956. Deconspiraţi după arestarea membrilor
grupului IVASIUC, membrii P.F.N.R. au fost pe rând arestaţi în perioada
noiembrie 1956- ianuarie 1957. Primul care a căzut în mâna Securităţii a
fost Marcel Petrişor, datorită relaţiei sale cu Ivasiuc şi Serdaru fiind arestat
la 4 noiembrie 1956. Urmează Valentin Dimitriu (6 noiembrie), Demostene
Andronescu (11 noiembrie), Mihai Grama (21 noiembrie), ultimii arestaţi
fiind abia în luna ianuarie 1957 respectiv: Marin Cocioran, Constantin şi
Dumitru Găbudeanu, Victor Papazov. Medicul Dionisie Stoenescu unul
dintre iniţiatorii grupului a fost şi el arestat, însă nu a făcut parte din acelaşi
lot, datorită faptului că era bolnav, fiind condamnat 2 ani mai târziu.
Organele de Securitate găseau la membrii acestui grup toate elementele
necesare pentru a fi transformaţi în „vinovaţii absoluţi”. În primul rând,
aproape toţi membrii grupului erau foşti deţinuţi politici, eliberaţi de curând
din închisorile comuniste, şi deci cu motive serioase de a acţiona contra
regimului106.
În plus ei făceau parte dintr-o organizaţie al cărui scop viza
schimbarea regimului politic în România. În al 2 - lea rând doi dintre
membrii grupului, Marcel Petrişor şi Demostene Andronescu erau studenţi
şi se aflaseră în legătură cu grupul IVASIUC, deci puteau fi consideraţi, date
fiind antecedentele lor, „răspunzători pentru manifestaţiile studenţeşti.”
Securitatea a exagerat mult în implementarea acestui proces, încercând prin
condamanarea acestui grup să ofere o „soluţie” mişcărilor studenţeşti de
protest din toamna lui 1956. Nu studenţii erau vinovaţi, ci cei care-i
instigaseră, „duşmanii de clasă” care vor fi pedepsiţi în mod exemplar.
Securitatea trebuia să demonstreze că studenţimea era „cu trup şi suflet” de
partea regimului şi că doar anumite „elemente duşmănoase” s-ar fi putut
ridica contra conducerii de la Bucureşti. În conformitate cu acuzaţiile aduse
la proces, la 25 mai 1957 Tribunalul Militar Bucureşti i-a condamnat pe
Mihai Grama la muncă silnică pe viaţă, Marcel Petrişor, Demostene
Andronescu şi Valentin Dimitriu la 25 de ani, respectiv 22 ani şi 16 ani
muncă silnică pentru crima de uneltire împotriva securităţii statului, iar pe
Marin Cocioran, Dumitru şi Constantin Găbudeanu la 10 ani temniţă grea şi
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pe Victor Popazov la 7 ani temniţă grea pentru infracţiunea de uneltire
împotriva securităţii statului107.
Legat de lotul Grama, au fost acuzaţi de omisiune de denunţ, de
favorizare şi subvenţionare alte cca. 12 persoane printre care: învăţătorul Ion
Cernăuţ, condamnat la 2 ani, Constantin Constantinescu, fost inginer şef la
Bicaz, închis pentru 2 ani, poetul Stefan Augustin Doinaş şi scriitorul I.D.
Sîrbu, ambii redactori la revista „Teatrul” , Aurel Darău, ziarist la „Scânteia
Tineretului”, actorul Ion Onescu, inginerul Dan Machedon, studentul Lucian
Orăşelu, inginerul Dorin Sava108.
Mişcările studenţeşti din Timişoara Cluj, Bucureşti şi alte centre
universitare au demonstrat autorităţilor slaba aderenţă a regimului în rândul
tineretului universitar. Confruntaţi cu acţiunile deschise ale studenţilor,
forurile decizionale româneşti au acordat puteri discreţionare în privinţa
studenţilor, nou înfiinţatului Comandament General condus de Emil
Bodnăraş. Comandamentul putea lua măsuri pentru suspendarea cursurilor
în acele institute de învăţământ superior unde nevoile cereau acest lucru (aşa
cum s-a întâmplat la Timişoara unde în 31 octombrie 1956 nu s-au ţinut
cursuri la nicio facultate). Ca principali vinovaţi ai mişcărilor studenţeşti au
fost găsiţi „elementele aparţinând vechiului regim”, dar şi cadre ale
aparatului de stat-în acest sens se produc schimbări în cadrul conducerii
Ministerului Învăţământului. Măsurile conducerii de la Bucureşti au fost
direcţionate odată spre reprimarea brutală a oricărui protest, şi apoi spre
„pacificarea” studenţilor prin adoptarea unor hotărâri cu caracter social
menite să schimbe viaţa de zi cu zi a studenţilor, cum ar fi îmbunătăţirea
condiţiilor de hrană şi de locuinţă. Prima direcţie spre care s-au îndreptat
autorităţile a fost reprimarea. Au fost operate sute de arestări în toate
centrele universitare, pentru a inocula teamă printre studenţi. Aceştia au fost
supuşi unor anchete dure la Securitate, li s-au organizat procese, şi s-a
încercat dezbinarea lor prin aducerea ca martori ai acuzării chiar a unor
studenţi colegi cu cei arestaţi109.
În cadrul proceselor s-a încercat să se demonstreze că protestele s-au
datorat unor factori străini de mediile studenţeşti, încercându-se la Bucureşti
acreditarea ideii unui coplot legionar. Acuzarea i-a prezentat pe cei judecaţi
ca fiind nişte elemente fără valoare, studenţi recalcitranţi, care au iniţiat
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acţiuni huliganice. Aceste acuzaţii, însă, nu au reuşit să se impună,
majoritatea celor din boxă fiind studenţi care aveau rezultate bune la
examene. După ce şi-au ispăşit anii de condamnare, mulţi dintre studenţi,
consideraţi în continuare periculoşi pentru regim au fost trimişi în domiciliu
obligatoriu în Bărăgan, permiţându-li-se abia peste câţiva ani să se întoarcă
acasă. Ca urmare a manifestaţiilor din toamna lui 1956, a început o
campanie de represiune împotriva studenţilor. Au fost eliminaţi din facultăţi
toţi foştii deţinuţi politici, sau cei care aveau în familie un deţinut politic iar
autorităţile au luat măsuri privind schimbarea sistemului de admitere la
facultăţi, punându-se din nou accent pe provenienţa socială şi pe apartenenţa
politică a celor admişi110.
În anul 1957 a fost emisă hotărârea 1003/1957 „pentru îmbunătăţirea
compoziţiei sociale a studenţilor.” Pe baza acestei hotărâri a început
campania de exmatriculări din facultăţi. Multe dintre aceste exmatriculări
aveau loc în cadrul unor şedinţe cu teme sau adunări studenţeşti,
transformate în adevărate procese publice de demascare. Fii de preoţi, de
foşti ofiţeri, de chiaburi de condamnaţi politici, tineri „mistici”,
„cosmopoliţi”, „impăciuitorişti”, toţi au fost vizaţi de noua hotărâre. După
protestele studenţilor din toamna anului 1956 s-a trecut şi la o restructurare a
U.T.M., liderii partidului considerând că organizaţia nu-şi făcuse suficient
datoria, contribuind la declanşarea crizei. Conducerea U.T.M. a convocat în
luna noiembrie 1956 adunări cu studenţii din toate centrele universitare
pentru a fi discutate evenimentele din ultima perioadă. La şedinţa activului
C.C. al U.T.M. din 18 noiembrie 1956 condusă de Virgil Trofin, primul
secretar al U.T.M., discutarea activităţii organizaţiei, în rândul studenţilor,
în timpul evenimentelor din Ungaria, a fost principalul punct de pe ordinea
de zi. Liderii U.T.M. s-au văzut nevoiţi să recunoască că membrii
organizaţiei din facultăţi se găsiseră printre protestatari111.
Se recunoaşte că organizaţii întregi participaseră la acţiunile
protestare. S-a decis excluderea imediată din U.T.M. a tuturor elementelor
„străine de politica partidului nostru, ...străine de ideile pentru care luptă
clasa muncitoare”. Erau vizaţi şi foştii deţinuţi politici fiind propusă nu doar
excluderea lor din U.T.M., ci şi exmatricularea din facultăţi. Dacă
organizaţiile de bază se împotriveau excluderii unui student, organele
superioare ale U.T.M. aveau dreptul de a interveni, sancţiunile mergând
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până la dizolvarea întregii organizaţii. Excluderea din U.T.M. trebuia
însoţită de exmatricularea din facultate. Epurarea îi viza pe toţi cei bănuiţi a
fi împotriva partidului, chiar dacă nu se manifestaseră deschis. Trofin
recomanda chiar revenirea la practicile „demascărilor publice” de la
începutul anilor 50. S-a trecut la o reevaluare a dosarelor tuturor membrilor
organizaţiei considerându-se că în instituţiile de învăţământ superior există
un număr prea mare de „elemente necorespunzătoare.” Fiecare membru
urma să fie verificat minuţios, fiind desemnată o comisie de evaluare care să
studieze fiecare caz. În ceea ce priveşte conducerea organizaţiilor de bază
ale U.T.M., se recomanda verificarea acestora şi „infirmarea” lor în cazul că
nu corespundeau cerinţelor partidului, chiar dacă erau printre studenţii cu
rezultate bune la învăţătură. S-a dat astfel startul unei epurări la nivelul nu
doar a simplilor membri ai U.T.M. ci chiar a conducerii organizaţiei112.
După protestele din toamna anului 1956, autorităţile au monitorizat
cu atenţie sporită mediile studenţeşti. Securitatea a folosit toate mijloaceleinformatori, delatori, filaj-pentru identificarea focarelor „reacţionare” şi
eliminarea lor din rândul studenţimii. Valul de arestări din 1958-1959declanşat atât ca o reacţie la protestele din 1956, cât şi ca o măsură
preventivă, în contextul retragerii trupelor sovietice-a amintit de teroarea de
la începutul anilor 1950. Zeci de studenţi au fost arestaţi în acestă perioadă,
pentru mulţi atitudinea din timpul protestelor din 1956 fiind factor agravant
la stabilirea pedepsei. Condamnările primite de cei arestaţi în 1958-1959 au
fost cu mult mai mari decât cele din 1956-1957, arătând că regimul de a
Bucureşti nu mai era dispus să tolereze prezenţa nici unui focar protestatar.
În cadrul măsurilor ce au fost adoptate, chiar şi persoanele amnistiate în anul
1955 şi care au participat în vreun fel sau altul la mişcările studenţeşti din
1956 au fost rearestate. Hrusciov însuşi a făcut aluzie la aceste demonstraţii
într-un cuvânt adresat organizaţiei de Comsomol din Moscova la 8
noiembrie 1956, în care a spus că exista „un spirit cam nesănătos” printre
studenţi „într-una din instituţiile de învăţământ din România” şi a felicitat
P.M.R. pentru modul rapid şi eficient în care a rezolvat problemele113.
Convergenţa intereselor cu U.R.S.S., şi nu doar o obedienţă servilă,
a determinat poziţia adoptată de Gheorghiu Dej în timpul evenimentelor din
Ungaria din toamna anului 1956. Dej şi tovarăşii săi aveau 2 mari
preocupări: o revoltă victorioasă la Budapesta împotriva regimului comunist
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s-ar fi putut întinde până la comunitatea maghiară din România, ceea ce ar fi
constituit o revoltă anticomunistă în România; o Ungarie necomunistă ar fi
putut formula pretenţii teritoriale asupra unei părţi din Transilvania.
Temerile lor erau alimentate de participarea studenţilor şi muncitorilor
maghiari la demonstraţiile de la Cluj, Timişoara şi din Regiunea Autonomă
Maghiară. Hrusciov şi Malenkov au efectuat o vizită secretă la Bucureşti la
1 noiembrie 1956, pentru a discuta criza ungară cu conducătorii români,
bulgari şi cehoslovaci şi, potrivit unor rapoarte occidentale, Hrusciov a cerut
ca trupele române să fie folosite pentru zdrobirea revoltei de la
Budapesta114.
Dej şi Bodnăraş se pare că au replicat, că datorită numărului mare de
maghiari din armata română, precum şi a simpatiei generale pentru Ungaria,
armata nu prezenta suficientă încredere în astfel de operaţiuni. Rezistenţa
română faţă de o implicare militară directă putea să fie atribuită şi temerii
unui conflict ireparabil cu minoritatea maghiară din România, poziţie
contrazisă de Hrusciov în memoriile sale care pretinde că ar fi primit ofertă
de ajutor militar din partea conducătorilor români şi bulgari. Dej şi
Bodnăraş au insistat pentru o intervenţie militară fermă împotriva
guvernului lui Imre Nagy, iar trupele sovietice, staţionate în România au
fost printre primele care au trecut graniţa ungară la 26 octombrie 1956
pentru a consolida prezenţa sovietică acolo. În timpul revoltei Bodnăraş a
fost numit ministru al Transporturilor şi Comunicaţiilor şi în acestă calitate a
supravegheat lărgirea drumurilor de importanţă strategică pentru trupele
sovietice aflate în tranzit în România. Se pare de asemenea că Bodnăraş a
avut un rol în aranjamentele pentru deţinerea lui Imre Nagy în România,
întrucât la 21 noiembrie 1956, atât el cât şi Dej i-au făcut o vizită lui Janos
Kadar, noul prim-secretar al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, iar a
doua zi Nagy a fost răpit de ofiţerii K.G.B. şi a fost transportat la Bucureşti
cu avionul, unde i s-a acordat ceea ce ministrul de externe român, Grigore
Preoteasa, a numit „azil”. De fapt, acesta a fost deţinut împreună cu alţi
membri ai guvernului său într-o casă conspirativă a Securităţii, la Snagov.
Nu au fost permise vizitele oficialităţilor O.N.U. promise de Preoteasa,
menite să dovedească că Nagy nu era privat de libertate115.
Un alt scop al vizitei lui Dej şi Bodnăraş la Budapesta, sub pretextul
acordării de alimente şi medicamente de care era nevoie urgentă acolo, ca
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urmare a revoltei, a fost de fapt să ajute la reorganizarea serviciului de
securitate ungar - A.V.H. care fusese decimat. Câteva sute de agenţi de
securitate de origine maghiară din Transilvania au fost trimişi la Budapesta
iar şederea prelungită a lui Bodnăraş în capitala ungară arată că acesta a fost
profund implicat în această operaţiune. România a fost cel mai activ aliat al
U.R.S.S. în timpul crizei ungare. Sprijinul dat Uniunii Sovietice a trecut
dincolo de arena politică, în domeniul asistenţei practice şi al încurajărilor
deschise. Dej şi Bodnăraş au fost deci primii conducători străini care au
vizitat Budapesta după invazia sovietică, iar în comunicatul lor oficial şi-au
exprimat părerea că acţiunea sovietică „era necesară şi corectă”. Guvernul
român s-a făcut ecoul propagandei sovietice, denunţând „contrarevoluţia” ca
operă a „fasciştilor reacţionari” provocaţi de „imperialiştii occidentali”116.
Pe de altă parte în urma informaţiilor furnizate de posturile de radio
occidentale privind agitaţiile studenţeşti din R.P.R. au fost organizate mai
multe adunări ale studenţilor şi cadrelor didactice care protestau împotriva
„calomniilor” emise de către posturile de radio occidentale. O mare adunare
a avut loc în Aula Facultăţii de Drept cu participarea corpului profesoral
universitar şi cu reprezentanţi ai studenţilor, în cursul căreia s-au dezminţit
afirmaţiile occidentale, spunându-se că nimic nu s-a întâmplat în R.P.R..
Adunări de protest, larg mediatizate în presa vremii au avut loc şi la Cluj şi
Târgu-Mureş. Această bună informare de care dădeau dovadă posturile de
radio Occidentale a dus la o adevărată campanie contra lor. Campania
furibundă avea să continue şi în zilele următoare demonstrând că exista mult
adevăr în relatările posturilor de radio occidentale, pentru că altfel nu s-ar fi
deranjat liderii comunişti români să nege cu atâta vehemenţă în adunări
publice informaţiile lansate de „Europa Liberă”117.
Aceeaşi negare a realităţilor o regăsim nu doar în presă dar chiar şi
în şedinţele consacrate analizării situaţiei create în facultăţi la sfârşitul lui
octombrie 1956. Spre exemplu în şedinţa din 12 decembrie 1956 de la
Institutul Medico-Farmaceutic din Bucureşti conducerea facultăţii nu
recunoaşte că în rândurile propriilor studenţi ar fi avut loc manifestări contra
regimului, deşi iniţiatorii manifestaţiei ce urma să aibă loc pe 5 noiembrie
1956 erau chiar studenţii medicinişti. Aflat la Cluj, imediat după înăbuşirea
mişcărilor studenţeşti, Miron Constantinescu, membru al B.P. al C.C. al
P.M.R., arăta printre altele că hrana studenţilor, a tineretuui studios care face
un efort de învăţătură este o problemă principală cărei trebuie să i se acorde
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o mare atenţie. El promitea o rezolvare grabnică a tuturor problemelor
studenţeşti într-un viitor cât mai apropiat. Se recunoaşte că programul era
supraîncărcat, se promitea luarea în discuţie a problemei prezenţei
obligatorii la cursuri şi se avea în vedere reglementarea sistemului de
examinare. Era aproape un răspuns direct la cererile studenţilor timişoreni,
bucureşteni sau clujeni. Problema autonomiei universitare, cerută de
studenţi nu putea fi luată în calcul, căci „s-ar fi îndreptat împotriva
intereslor tineretului”, iar în ceea ce priveşte predarea marxism
leninismului, studierea acestei materii era necesară, conform lui Miron
Constantinescu, pentru a creea „o viziune de ansamblu a lumii”118.
În şedinţa B.P. al C.C. al P.M.R. din 13 noiembrie 1956 unul dintre
punctele de pe ordinea de zi a fost întărirea conducerii Ministerului
Învăţământului, considerat unul din vinovaţii declanşării crizei studenţeşti.
Au fost schimbaţi ministrul Învăţământului, Ilie Murgulescu şi locţiitorii săi,
Coriolan Drăgulescu, Teodor Bugnariu, şi înlocuiţi cu Miron
Constantinescu, ca ministru, şi Banyai Ladislau, Constantin Nicuţă,
Gheorghe Ploieşteanu ca adjuncţi ai ministrului. Programul noului ministru
prevedea îmbunătăţirea compoziţiei sociale a elevilor şi studenţilor, a
programei analitice şi descongestionarea acesteia, reglemantarea predării
marxism-leninismului şi a limbilor străine (referire directă la cererile
studenţeşti privind eliminarea limbii ruse). Ministerul trebuia să întărească
disciplina şcolară şi cea din universităţi şi să se îngrijească de cadrele
didactice din subordinea sa urmând să se treacă la verificarea întregului corp
profesoral şi să se elimine toate elementele „duşmănoase.” De aceleaşi
„elemente duşmănoase” vorbea şi Nicolae Ceauşescu, secretar al C.C. al
P.M.R. într-un discurs din 15 noiembrie 1956 ţinut la şedinţa comitetului
orăşenesc Bucureşti al P.M.R., considerând mişcările studenţeşti nişte
provocări ale „duşmanului”. El se pronunţa pentru nimicirea şi zdrobirea
„elementelor contrarevoluţonare”, pe care le găsea mai ales în rândul
intelectualilor şi studenţilor119.
O a doua direcţie spre care se îndreptau actele forurilor de conducere
a fost „pacificarea” studenţilor, acordându-se o mai mare atenţie condiţiilor
de viaţă ale acestora. Ca urmare a mişcărilor din toamna lui 1956 au fost
trimise brigăzi ale C.C. al P.M.R. în centrele universitare pentru a studia
condiţiile de cazare şi de masă ale studenţilor. Aşa cum era de aşteptat,
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nemulţumirile studenţilor erau cât se poate de reale, iar brigăzile trimise de
la Bucureşti au fost obligate să recunoască lipsa condiţiilor de studiu, starea
proastă a căminelor studenţeşti şi clădirile necorespunzătoare în care erau
adăpostite acestea, lipsa locurilor de cazare şi condiţiile improprii de locuit,
precum şi faptul că masa nu se îmbunătăţise odată cu creşterea alocaţiei120.
Desigur că partidul nu putea fi făcut vinovat pentru această stare de
lucruri. De aceea era nevoie să se găsească ţapii ispăşitori, iar aceştia nu
puteau fi decât „duşmanii poporului”, elemente aparţinând vechiului regim,
infiltrate, se spunea, în administraţia cantinelor şi căminelor şi care
provocaseră intenţionat dezordinea. Administratorii, magazionierii, toţi erau
acum „necorespunzători” din punct de vedere politic. Soluţia era simplă,
schimbarea aparatului administrativ, deci eliminarea celor care folosesc
nemulţumirile studenţilor „în scopuri provocatoare.” Toate aceste
manifestări ale studenţilor îşi găseau explicaţia, din punctul de vedere al
partidului în slaba conştiiţă politică a studenţilor necesitând o mai susţinută
muncă în rândul acestora şi atragerea lor în cadrul organizaţiilor U.T.M. prin
forme de activitate atractive, deoarece se remarcase pasivitatea studenţilor în
ceea ce priveşte participarea la activităţile organizaţiilor U.T.M121.
„Proasta” compoziţie socială şi politică a studenţilor era una din
cauzele găsite de partid pentru protestele din toamna lui 1956. „Curentele
nemarxiste, antipartinice”, care se manifestau în rândul studenţilor, şi
„starea de spirit nesănătoasă”, care domnea printre aceştia se datorau acestei
compoziţii: doar 8% dintre studenţii medicinişti, spre exemplu, erau
muncitori. Nici apartenenţa social-pilitică a corpului profesoral nu era de
neglijat în găsirea vinovaţilor pentru declanşarea mişcărilor studenţeşti. Întrun raport întocmit de M.A.I. şi trimis spre informare Consiliului de Miniştri,
au fost identificaţi, spre exemplu la Institutul Politehnic din Bucureşti 68 de
profesori cu „trecut duşmănos”, la Institutul Medico-Farmaceutic 19, iar la
Universitatea „C.I.Parhon” 33 de profesori. Ministerul Învăţământului era
acuzat că nu a stopat angajarea în rândul corpului didactic universitar a
„elementelor necorespunzătoare”122.
Informatorii din facultăţi au realizat rapoarte despre toate discuţiile„
duşmănoase” purtate între profesori sau studenţi. În ceea ce priveşte alte
două doleanţe ale studenţilor, frecvenţa obligatorie şi predarea marxism120
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leninismului poziţia autorităţilor de la Bucureşti era inatacabilă. O frecvenţă
obligatorie însemna un control mult mai riguros al studenţimii. A doua
problemă, a studierii marxism-leninismului, era în fond o problemă
ideologică. Pentru comuniştii români, renunţarea la ceea ce s-ar putea numi
„privilegiul” de îndoctrinare a tineretului ar fi însemnat acceptarea slabei
aderenţe a ideologiei comuniste în rândul societăţii. Aceasta, mai ales dacă
se ţine seama de lipsa implicării politice remarcată de autorităţi în rândul
studenţilor şi de criticile tot mai dese care veneau din partea acestora123.
O altă consecinţă a mişcărilor studenţeşti din toamna anului 1956 a
fost retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul Românei în anul 1958.
Potrivit memoriilor lui Hrusciov, în timpul vizitei sale din iunie 1955
Bodnăraş a fost cel care în calitate de ministru al Forţelor Armate, a ridicat
primul problema retragerii trupelor sovietice din România. Hrusciov era
convins că problema fusese deja discutată în conducerea P.M.R. şi că
Bodnăraş fusese fără îndoială ales să abordeze subiectul datorită
recomandărilor sale impecabile: serviciile aduse în trecut Uniunii Sovietice,
încrederea şi respectul pe care Hrusciov recunoştea că-i erau acordate de
conducătoii sovietici şi funcţia superioară pe care o ocupa (era unul dintre
cei trei vice-prim-miniştri). Hrusciov consemnează că Bodnăraş a
argumentat subliniind că interesele de securitate sovietice nu erau
ameninţate, întrucât România era încercuită de alte ţări socialiste şi că nu se
afla nimeni altcineva la Marea Neagră, cu excepţia Turciei124.
A sugera o astfel de măsură atât de curând după moartea lui Stalin
era un act de extremă cutezanţă care putea implica o oarecare clarviziune şi
poate chiar un joc politic. Situaţia internaţională în anul 1955 nu-i permitea
conducătorului sovietic să reacţioneze imediat la această propunere, dar
ideea retragerii îi fusese inoculată şi a folosit-o la momentul pe care l-a
considerat cel mai oportun125.
Acest raţionament trebuie făcut, în primul rând, în contextul unui
scenariu mai larg avut în vedere de Hrusciov şi pentru noua sa politică de
deschidere către Occident iar în al doilea rând, ţinându-se seama de
capacitatea P.M.R. de a asigura securitatea internă. Elementul cheie de
politică externă a fost măsura unilaterală sovietică de a retrage un număr
limitat de trupe din Europa Răsăriteană care, aşa cum spera Hrusciov ar fi
putut provoca un răspuns similar din partea N.A.T.O. Nu este nicio
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coincidenţă în faptul că sovieticii au anunţat retragerea din România la 24
mai 1958, în aceeaşi zi cînd au fost reduse cu 119.000 de oameni, efectivele
militare sovietice din Europa Răsăriteană. Poziţia strategică a României,
flancată de alte state membre ale Tratatului de la Varşovia, a făcut ca
propunerea de retragere a trupelor să nu neliniştească Uniunea Sovietică din
punct de vedere al securităţii, orice temeri în legătură cu România ca aliat
demn de încredere fiind risipite de acţiunile din timpul Revoluţiei ungare.
Din acelaşi motiv, măsura de precauţie de a menţine un număr mare de trupe
sovietice în Ungaria după Revoluţia din 1956 i-a permis lui Hrusciov să
compenseze parţial orice reducere generală de trupe sovietice în această
zonă126.
La 25 iunie 1958, ultimii 35.000 de militari sovietici au părăsit
România. Impactul cel mai semnificativ al retragerii sovietice asupra
conducerii române a fost de natură psihologică. România era încă strâns
legată în cadrul blocului sovietic, bazele navale şi aeriene sovietice
rămăseseră pe teritoriul românesc, iar diviziile sovietice din Ucraina de Sud
şi de dincolo de Prut în R.S.S.Moldovenească, puteau să intre oricând în caz
de necesitate. Cu toate acestea, oricare ar fi fost raţiunile sovietice pentru
retragere, Gheorghiu Dej putea s-o privească ca pe o concesie obţinută de la
sovietici şi, cu încrederea astfel obţinută, putea să se angajeze, deşi cu
prudenţă, într-o politică ce plasa România deasupra intereselor sovietice127.
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