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Penitenciarul Jilava este aşezat 
în apropierea drumului naţional 
Bucureşti-Giurgiu, la 10 km 
sud de Bucureşti şi la 3 km 
nord-est de comuna Jilava, pe 
raza administrativă a comunei 
omonime.

La sugestia regelui Carol I, în ju
rul Bu cureştiului a fost ridicat, 
între anii 1870 şi 1890, un sis
tem de apărare împotriva unui 

eventual atac otoman format din 18 for
turi , fiecare dintre ele fiind prevăzut 
cu o baterie de artilerie. Proiectul a fost 
elaborat de generalul belgian Henry Alexis 

Brialmont şi de căpitanul de geniu Ioan 
Clucer. După terminarea construcţiei, 
Fortul 13 Jilava a fost folosit ca depozit de 
muniţii şi garnizoană militară până în anul 
1907, când la Jilava au fost aduşi o parte 
dintre ţăranii arestaţi. Din acel an, Jilava 
a fost amenajată ca închisoare militară, 
subordonată StatuluiMajor al Armatei 
până la 1 aprilie 1948, când a fost trecută 
în subordinea Ministerului de Interne, 
Direcţia Generală a Penitenciarelor.

Fortul a fost săpat până la adâncimea 
de 10 m, iar pământul care a rezultat în 
urma săpăturilor a fost folosit la ridicarea 
zidului împrejmuitor, pe acest zid fiind 
amplasate turnurile de observaţie. Intrarea 
în fort se făcea printro poartă boltită, 
pe frontispiciul căreia este gravat anul de 
înfiinţare al închisorii militare şi inscripţia 
„Fortul 13 Jilava”. În 1907, închisoarea avea 
un pavilion administrativ (180 m pătrați), 
Cancelaria închisorii (30 m pătrați), 
dormitorul trupei (120 m pătrați) şi fortul 
propriuzis cu 52 de camere.

Suprafaţa camerelor era de 15 000 metri 
pătrați. Pe partea stângă a drumului de 
intrare în fort se afla camera comandantului 
gărzii, a ofiţerului de serviciu şi cancelaria 
închisorii, iar pe partea dreaptă se aflau 
dormitoarele soldaţilor care asigurau 
paza închisorii. Intrarea în clădire se face 
printro poartă de fier forjat. Administrativ, 
penitenciarul este împărţit în trei secţii: 
reduitul, zona centrală şi cea mai umedă a 
fortului, şi alte două secţii plasate în stânga 
şi în dreapta reduitului. Secţia centrală 
avea 17 camere cu dimensiunile de 5 m 
lungime şi 4 m lăţime. În fiecare cameră 
existau 20 de paturi suprapuse. Celelalte 
două secţii erau împărţite în 17 camere cu 
dimensiunile de 5 m lungime şi 4 m lăţime, 
în fiecare cameră fiind amenajate 27 de 
paturi suprapuse.
Întrun pat dormeau şi câte doi, trei deţi
nuţi. După 1948, în faţa penitenciarului 
au fost amenajate patru curţi interioare 
de plimbare. Cei încarceraţi erau scoşi la 
plimbare pe camere şi la intervale de timp 
diferite, pentru a nu se întâlni.

Între 1907 şi 1948, Fortul 13 Jilava a func
ţionat ca închisoare militară în subordinea 
StatuluiMajor al Armatei, fiind destinată 
deţinuţilor militari condamnaţi pentru 
încălcarea şi nerespectarea regulamentului 
militar, soldaţilor pedepsiţi disciplinar 
precum şi civililor arestaţi şi condamnaţi 
pentru infracţiuni militare. În timpul 
primului război mondial, în acest 
penitenciar au fost aduşi soldaţii care au 
refuzat să se prezinte la încorporare, iar 
după ocuparea Bucureştiului de armata 
germană, prizonieri din armata română.

Între 1921 şi 1944, la Jilava au fost închişi 
ca deţinuţi politici membri ai Partidului 

Comunist arestaţi în mai 1921, în urma 
congresului de constituire a acestei for
maţiuni politice, dar şi după scoaterea 
PCR în ilegalitate, în 1924. În 1933, aici 
au fost aduşi o parte dintre comuniştii 
arestaţi în timpul grevei de la Atelierele 
CFR Griviţa, ca Gheorghe Gheorghiu
Dej, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici 
sau Gheorghe Vasilichi.

În noaptea de 25/26 noiembrie 1940, la 
Jilava au fost împuşcaţi 64 de opozanţi ai 
Mişcării Legionare care erau încarceraţi în 
acest penitenciar ca represalii la uciderea 
lui Corneliu Zelea Codreanu. Dintre 
aceştia, amintim pe generalul Gheorghe 

Prin penitenciarul Jilava au fost tranzitaţi spre alte închisori şi lagăre de 
muncă sau au fost depuşi pentru proces şi anchete majoritatea deţinuţilor 

politici din perioada 1948-1964. Afluxul mare de deţinuţi a transformat 
penitenciarul într-un centru al lumii concentraţionare, o sursă de ştiri 

despre lumea liberă şi cea din închisori.
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Argeşeanu, fostul prefect al Poliţiei Ca
pitalei, Gabriel Marinescu, ministrul 
de Justiţie, Victor Iamandi, directorul 
Siguranţei Statului, Niky Ştefănescu, şeful 
Serviciilor Secrete, Mihai Moruzov, fostul 
primprocuror al Tribunalului Militar al 
Capitalei, colonelul Vasile Zeciu. 
În aceeaşi noapte au fost deshumate şi 
cadavrele celor 14 legionari (Corneliu 
Zelea Co dreanu, „Nicadorii” şi „De
cemvirii”), ucişi pe 28/29 noiembrie 1938, 
în timpul transferului de la Râmnicu 
Sărat la Jilava. Cadavrele au fost ulterior 
reînhumate la Casa Verde. Din ianuarie 
1941, la Jilava au fost aduşi o parte dintre 
legionarii arestaţi şi condamnaţi în urma 
rebeliunii legionare din 1941.

Jilava  
ca penitenciar 
comuniSt
Între 23 august 1944 şi 1 aprilie 1948, 
Jilava a funcţionat ca închisoare militară, 
iar după 1 aprilie 1948 a fost trecută 
în subordinea Ministerului de Interne, 
Direcţia Generală a Penitenciarelor, ca 
penitenciar civil. Din 1944 şi până în 
1964, la Jilava şiau executat pedeapsa 
deţinuţi de drept comun, bărbaţi şi femei, 
aflaţi în curs de judecare sau condamnaţi, 
deţinuţi cercetaţi sau condamnaţi pentru 
„infracţiuni contra securităţii” (membri 
ai partidelor istorice, PNŢ, PNL, PSD, 
legionari, spioni, „criminali de război, 
trădători de patrie” şi membri ai unor 
„organizaţii subversive anticomuniste”).
Secţia de femei era formată din patru 
camere şi era izolată de restul secţiilor.

În 1958, la Jilava a fost amenajată o 
nouă secţie cu nouă celule, fiecare celulă 
având două paturi suprapuse. În această 
secţie, care se afla în partea din spate a 
închisorii, erau închişi deţinuţii aduşi 
pentru supliment de anchetă. În mai 
1946, la Jilava a fost închis, pentru a fi 
judecat de Tribunalul Poporului, „lotul 
marilor criminali de război” format din 
mareşalul Ion Antonescu, ministrul de 
Externe, Mihai Antonescu, ministrul 
Apărării, generalul Constantin Pantazi, 
şeful Serviciului Special de Informaţii, 
Eugen Cristescu, şi ministrul Radu Lecca. 
Pe 1 iunie 1946 au fost executaţi la Jilava, 
în Valea Piersicilor, Ion Antonescu, 
Mihai Antonescu, Gheorghe Alexianu şi 
Constantin Vasiliu.
Prin adresa din 19 martie 1954, şeful 

DGP raporta locţiitorului ministrului 
Afacerilor Interne că în penitenciarele 
Ji lava, Văcăreşti, TurnuMăgurele, Cod
lea, Sibiu, Cluj şi în alte unităţi ale 
Di rec ţiei erau încarceraţi, pentru pe
rioade de timp limitate sau pe baza unor 
mandate de arest preventiv eliberate de 
diferite instanţe judecătoreşti, „deţinuţi 
contrarevoluţionari”, de drept comun şi 
economici. Despre aceştia se preciza că 
perioada lor de deţinere a expirat sau că 
situaţia lor juridică nu a fost rezolvată, 
deşi fuseseră prezentaţi de mai multe ori 
instanţelor de judecată.
În 19551956, la Jilava îşi executau 
pedeapsa deţinuţii din lotul „Salcia”, format 
din ofiţeri şi gardieni de penitenciare, 
condamnaţi în procesul Canalului din 
1954. În luna ianuarie a anului 1956, 

o parte dintre aceştia au declarat greva 
foamei, fiind nemulţumiţi de respingerea 
recursului şi de pedepsele primite.

În perioada 19481964, Jilava a fost 
un penitenciar de tranzit şi de triere a 
„deţinuţilor contrarevoluţionari”. Aceştia 
erau depuşi pentru perioade de câteva luni 
în aşteptarea procesului, pentru transferul 
în alte închisori şi lagăre de muncă sau erau 
aduşi din alte locuri de detenţie pentru 
anchete ale Securităţii. 
În 1967, în urma reprofilării peniten
ciarelor, DGP a propus ca deţinuţii de 
drept comun recidivişti să fie încarceraţi 
în 9 locuri de deţinere: Poarta Albă, Pe
nin sula, Văcăreşti, Mislea, Tulcea, Ostrov, 
Periprava, Jilava şi Brăila. În cadrul 
închisorii sa înfiinţat, din 1967, o secţie 

pentru „deţinuţii înrăiţi şi recalcitranţi” 
din celelalte închisori, cărora urma să li se 
aplice un regim sever. În urma reprofilării 
unităţilor DGP din 1967, erau prezentate 
adjunctului minstrului de Interne, colonel 
Constantin Stoica, o listă cu şapte locuri de 
detenţie (Aiud, Gherla, Dej, Poarta Albă, 
Sighet, Caransebeş şi Jilava) cu posibilităţi 
de izolare în regim celular. De asemenea, se 
preciza că aceste unităţi deţin un excedent 
de spaţii de deţinere, şi se propunea ca 
spaţiul rămas liber să constituie rezerva 
Direcţiei pentru situaţii speciale. Această 
propunere a fost aprobată de adjunctul 
ministrului, pe 3 martie 1967.

În perioada 19691973, la penitenciarul 
Jilava au fost încarceraţi deţinuţi majori şi 
minori, judecaţi pentru infracţiuni CSS, 
deţinuţi de drept comun recidivişti, cu 
pedepse mai mici şi mai mari de 10 ani, 
recalcitranţi, foşti evadaţi din unităţile 
DGP, cei care nu erau folosiţi la muncă şi 
condamnaţi la moarte. Din 1973, o parte 
dintre camerele de detenţie din fort au fost 
dezafectate, iar deţinuţii au fost mutaţi în 
noua clădire a penitenciarului. 

Tot în această perioadă este înfiinţat la Jilava 
Centrul de Primire  Repartizare Minori 
şi Penitenciarul pentru Minori, care, în 
1977, va deveni Penitenciarul de Tineret. 
Tot în 1977 este organizat, ca unitate cu 
conducere proprie, prin transferarea de la 
Văcăreşti, Spitalul Penitenciar Jilava . În 
decembrie 1989, manifestanţii arestaţi de 
pe străzile Bucureştiului au fost ridicaţi, 
bătuţi, urcaţi în dube şi aduşi la Jilava. În 
Fortul 13, 63 de persoane fost încarcerate 
întro încăpere de 15 mp.

regimul  
de detenţie
Până în anul 1949, deţinuţii politici au 
beneficiat de toate drepturile prevăzute 
de regulamentul pentru organizarea 
penitenciarelor. De asemenea, ei se 
bucurau şi de o mare libertate din partea 
directorului, Longhin Berezovschi, care, 
după spusele lui Teodor Duţu, închis în 
cursul anului 1948 la Jilava, „nu era obligat 
decât să ne poarte de grijă pentru a ne putea 
executa pedepsele primite, iar comandantul 
militar să ne împiedice să evadăm sau să 
ne răzvrătim”. În intervalul 19491955, 
deţinuţilor arestaţi sau condamnaţi pentru 
„acţiuni contrarevoluţionare”, precum 
şi persoanelor internate administrativ 
leau fost interzise, în baza unor ordine 
verbale emise de Direcţia Generală a 
Penitenciarelor, dreptul la vorbitor, pachet 
şi corespondenţă cu familia, deşi acestea 
nu erau restricţionate de regulamentul de 
deţinere şi pază a deţinuţilor. Prin adresa 
din 12 aprilie 1955, această situaţie a fost 
raportată locţiitorului ministrului de 
Interne cu propunerea să se precizeze în scris 
regimul ce se va aplica în continuare acestor 
categorii de deţinuţi. În urma răspunsului 
primit de la Ministerul de Interne, DGP 
a transmis către unităţile speciale (Aiud, 
Galaţi, Jilava, Gherla, Piteşti, Râmnicu 
Sărat, Văcăreşti, Făgăraş, MiercureaCiuc, 
Mislea) Ordinul nr. RG/25 859 din 19 
aprilie 1955. Conform acestui ordin, 
„deţinuţilor contrarevoluţionari”, ca 
membri ai partidelor istorice, criminali de 
război şi contra umanităţii, poliţişti şi SSI

işti, le erau menţinute restricţiile privitoare 
la vorbitor, pachet şi corespondenţă . De 
asemenea, această categorie de persoane 
încarcerate nu a beneficiat de prevederile 
Decretului 720/1956 privind eliberarea 
înainte de termen a deţinuţilor scoşi la 
muncă.
La sosirea în penitenciarul Jilava, 
deţinuţii erau obligaţi să treacă printr
un „tunel” format din gardieni aşezaţi pe 
două rânduri şi înarmaţi cu bâte, cozi de 
topoare şi cazmale, mături, vine de bou 
şi bastoane de cauciuc. În timpul acestei 
treceri, gardienii îi loveau pe deţinuţi 
în cap şi în alte părţi ale corpului, astfel 
încât niciun deţinut nu scăpa nebătut. 
După această „primire”, deţinuţii erau 
duşi întro cameră pentru percheziţii. În 
timp ce gardienii controlau „bucată cu 
bucată îmbrăcămintea, desfăcând tivurile 
şi căptuşeala”, deţinutul aştepta „gol puşcă 
pe pardoseala de ciment”. După această 
verificare a îmbrăcămintei, se trecea la 
percheziţia corporală, care era făcută de un 
gardian supervizat de un subofiţer. 
Deţinutul era controlat peste tot pentru 
a nu ascunde obiecte interzise de regula
ment: „Ni sa cerut să deschidem gura, 
să desfacem degetele de la mâini şi de la 
picioare, să ridicăm braţele, ca nu cumva să 
fi ascuns ceva la subţiori”. 
După aceea, urma partea „intimă” a 
percheziţiei: „cu faţa la gardian trebuia să 
arăţi bine că acolo nu ai nimic de ascuns, 
apoi, cu spatele la gar dian, cu picioarele 
depărtate, aplecat în unghi drept, trebuia 
să le desfaci în aşa fel încât gardianul şi 
şeful lui să se convingă că nici acolo nu se 
ascunse nimic de vigilenţa lor” .
Întro celulă se găseau câte două rânduri 
de priciuri (paturi suprapuse) cu câte două 
etaje fiecare. Primul rând de paturi era 
amenajat la circa 40 cm de sol, iar al doilea 
la aproximativ 1,2 m. Între rândurile de 
paturi exista un culoar despărţitor de 90 
cm, care era folosit ca loc de „promenadă”, 
de trecere între fereastra cu gratii groase de 
fier şi uşa celulei. În cameră se mai găseau 
şi două tinete, una pentru spălat, cealaltă 
pentru nevoile fiziologice. Din această 
cauză, la intrarea în celulă „te izbea mirosul 
de urină şi fecale”. 

Deţinuţii abia veniţi dormeau pe beton, 
sub primul etaj de paturi, cunoscut sub 
numele de „şerpărie”, iar pe măsură ce se 
elibera un loc, deţinutul avansa astfel încât 
ajungea să doarmă la primul etaj şi apoi la 
cel deal doilea . Această cutumă a Jilavei se 
respecta şi atunci când un deţinut era mutat 
întro altă cameră, primul loc unde dormea 
fiind la „şerpărie”. Interiorul celulei era 
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luminat de un bec slab care atârna de tavan. 
Din 1951, în urma evadării a doi „deţinuţi 
contrarevoluţionari”, Nicolae Moromete, 
comandantul penitenciarului, a ordonat ca 
ferestrele celulelor să fie închise cu obloane 
şi bătute în cuie pentru a nu mai putea fi 
deschise.

În primele 45 săptămâni de la luarea 
acestei măsuri, trei deţinuţi au murit 
asfixiaţi întro cameră, iar din cauza lipsei 
de aer toţi deţinuţii aveau corpul acoperit 

cu pete roşii . Persoanele încarcerate care 
urmau să fie transportate în alte locuri de 
detenţie erau mutate din celulele în care 
se aflau în trei camere, amplasate imediat 
după intrarea în fort, pe partea stângă. 
Cele trei camere, care constituiau „celula 
de tranzit”, comunicau între ele prin nişte 
deschizături boltite. În prima dintre ele 
se aflau tineta şi hârdăul cu apă de băut, 
cea dea două era goală, iar în ultima 
se găseau două rânduri de priciuri cu 
rogojini şi saltele umplute cu paie. Pereţii 

primelor două camere erau vopsiţi în 
negru până la înălţimea de 2 m. Pe acest 
spaţiu vopsit în negru deţinuţii obişnuiau 
să îşi inscripţioneze numele, condamnarea 
şi închisoarea spre care urmau să fie 
transferaţi sau cea la care bănuiau că vor 
ajunge. La plecarea către un alt penitenciar, 
deţinuţii primeau un pachet cu hrană rece 
care conţinea o pâine, 300 g de şuncă 
sărată, 300 g de marmeladă şi 300 g de 
brânză. În unele cazuri, deţinuţii primeau 
numai pâine .

O zi la Jilava începea la ora 5 dimineaţa, 
când se dădea deşteptarea, şi se încheia 
la ora 22. Operaţiunea era îndeplinită de 
un gardian care bătea cu un ciocan întro 
bucată de şină atârnată de o mică schelă. În 
acest interval (5.0022.00), deţinutului îi 
era interzis să se întindă pe pat, să se rezeme 
de prici sau de perete.
Între deşteptare şi micul dejun, care se 
servea între orele 7.308.00, deţinuţii îşi 
aranjau paturile şi se spălau pe rând la tineta 
din celulă. Începând cu ora 9 şi până la masa 
de prânz avea loc plimbarea deţinuţilor, care 
se desfăşura în cele patru curţi interioare ale 
penitenciarului.
Plimbarea dura aproximativ 15 minute şi se 
făcea pe camere. În acest timp, cei încarceraţi 
erau obligaţi să meargă în şir indian cu faţa 
în pământ şi mâinile la spate, pentru a nu fi 
văzuţi de deţinuţii din alte celule. În timpul 
unor evenimente deosebite (războiul din 
Coreea, eveni mentele din Ungaria, evadări 
din peni tenciar), deţinuţii nu au fost scoşi 
la plimbare, iar de obicei plimbarea avea loc 
de două ori pe săptămână .
Între masa de prânz şi cea de seară, deţinuţii 
participau la conferinţe, lectorii provenind 
atât din rândurile intelectualilor, mili
tarilor sau diplomaţilor, cât şi din rândurile 
ţăranilor şi muncitorilor. În timpul acestor 
dezbateri, interzise de administraţia pe ni
tenciarului, ţăranii discutau despre creşterea 
animalelor şi tradiţii, iar mun citorii despre 
activităţile curente ante rioare arestării. 
Intelectualii ţineau pre legeri de istorie, 
literatură, teologie, fizică, astronomie sau 
cursuri de limbi străine (în special, engleză 
şi franceză). Ofiţerii prezentau strategia şi 
istoricul unei bătălii, iar oamenii politici 
discutau despre eve nimentele politice, 
prezentând cauzele şi consecinţele lor . În 
unele zile, după masa de prânz, deţinuţii îşi 
povesteau visele, încercând să desluşească 
simboluri care anunţau eliberarea sau 
vreun eveniment deosebit. De asemenea, 

aveau loc şedinţe de ghicit sau se juca şah 
şi table, suportul pentru jocul de şah şi cel 
de table fiind confecţionat din bucăţi de 
pânză. Piesele, făcute din mămăligă sau 
miez de pâine erau colorate cu praf roşu 
de cărămidă şi cu „verdele firelor de iarbă”. 
Astfel de obiecte, interzise de regulament, 
erau confiscate în timpul percheziţiilor 
săptămânale. Gar dienii intrau în celule 
înarmaţi cu bâte şi cozi de lopată şi 
începeau să lovească în stânga şi în dreapta. 
O altă ocupaţie a deţinuţilor o constituia 
interpretarea ges tu rilor gardienilor. Orice 
schimbare de atitudine şi de comportament 
era per ce pu tă ca un semn al apropiatei graţieri 
sau ca o schimbare a situaţiei internaţionale 
care urma să ducă la eliberarea deţinuţilor 
po litici.
La Jilava, un penitenciar de tranzit, erau 
aduşi pentru perioade de timp limitate de
ţinuţi din toate celelalte închisori sau erau 
depuşi noi arestaţi în aşteptarea procesului.
Din momentul în care un deţinut intra 
întro celulă, acesta schimba „ştirile” pe 
care le avea cu altele noi, apoi, la trans
ferarea întrun alt loc de detenţie, le po
vestea altor deţinuţi. Aceştia, la rândul lor, 
le transmiteau mai departe, de multe ori 
amplificânduse. Datorită acestor schim
buri de „noutăţi”, Jilava era cunoscută în 
lumea închisorilor ca „bursa ştirilor in ter  ne 
referitoare la toate penitenciarele şi bursa 
ştirilor externe privitoare la lumea din 
afară”. 
Cele mai căutate ştiri erau cele ale 
deţinuţilor arestaţi de curând, care veneau 
cu informaţii din lumea liberă şi despre 
raportul de forţe dintre marile puteri. O 
dată pe săptămână, deţinuţii erau scoşi în 
grupuri la baie şi obligaţi să se înghesuie 
mai mulţi sub un duş, care, în unele cazuri, 
nu funcţiona. 
Baia reprezenta şi o modalitate de distracţie 
a gardienilor care alternau apa rece cu cea 
fierbinte, transformând această necesitate a 

deţinuţilor întrun adevărat supliciu. Baia 
era formată din două încăperi: întruna 
dintre ele se aflau boilerul şi robinetele cu 
apă, iar în cealaltă, duşurile. Înainte şi după 
baie, deţinuţii erau obligaţi să alerge din 
celulă şi până în camera din baie printre 
două şiruri de gardieni, care îi loveau 
permanent cu ciomege sau cu o vână de bou. 
Ion Ioanid descrie baia ca fiind „o adevărată 
hăituială, din care nu scăpai decât fugind şi 
ferindute cum puteai. Cei mai tineri neam 
strecurat mai uşor. Şi eu am ajuns teafăr în 
sala de baie. Cei mai bătrâni şi infirmi au 
primit lovituri, date cu toată sălbăticia, pe 
spinare, în cap, peste picioare. Nimeni nu 
putea face nimic pentru nimeni! Naveai 
cum săţi ajuţi vreun prieten neputincios” .
Rufele erau spălate în două gamele, pentru 
care trebuia săţi faci programare cu câteva 
zile înainte, sau în timpul băii .

Raţia zilnică de pâine era de 225 g. Pâinile 
din făină neagră erau primite şi împărţite de 
responsabilul celulei în patru bucăţi. Fiecare 
pâine era aşezată pe o batistă şi aliniată 
pe priciul de jos. Deţinuţii, repartizaţi în 
grupe de câte patru persoane, îşi trimiteau 
un delegat să aleagă o pâine. Pâinea aleasă 
era ruptă în patru bucăţi şi fiecare bucată era 
învelită întro batistă, fiind înmânată unui 
membru al grupului, care se întorcea cu 
spatele şi decidea cui săi fie oferită fiecare 
felie în parte. Dimineaţa, fiecare deţinut 
primea un terci care consta în 40 g de mălai 
amestecat cu apă şi cu 7 g de zahăr. 
În unele perioade, terciul era înlocuit cu ceai 
cu miros de zahăr ars. La prânz se servea o 
„zeamă” în care pluteau câteva boabe de orz 
şi frunze de varză. O dată pe săptămână se 
dădea o supă de maţe în care se mai găseau 
dinţi şi buze de miel sau de viţel de pe „care 
nici măcar nu se curăţase părul, ochi de 
animal, cu pupilă, cornee şi chiar sex de vacă 
sau de viţel sau alte animale”. Masa de seară 
consta întro fiertură de orz decorticat. 

conducerea 
penitenciarului
Între 23 august 1944 şi iulie 1967, peni
tenciarul Jilava a fost condus de: co lo
nel Dumitru Pristaru (23 august 1944 
 octombrie 1946), maior Vasile Vernescu 
(octombrie 1946  februarie 1947), loco
tenentcolonel Constantin En ciu (martie 
1947  aprilie 1948), Lo ghin Bere zovschi 
(aprilie 1948  aprilie 1949), maior Nicolae 
Moromete (mai 1949  iunie 1952), maior 
Ion Ciachi (iunie 1952  aprilie 1954), 
locotenentcolonel Mihai Gheorghiu (mai 
1954  decembrie 1961), locotenentco
lonel Gheorghe Alexandrescu (ianuarie 
1962  iulie 1967) .

Conform foştilor deţinuţi politici, ma
jo ritatea gardienilor de la Jilava erau de 
etnie rromă, fiind recrutaţi din satele din 
împrejurimile penitenciarului. Singura pe
rioadă de instrucţie a oamenilor de pază 
era reprezentată de câteva luni petrecute 
în şcoala de gardieni de la Jilava, înfiinţată 
în 1949. Pentru a scăpa de percheziţii, 
unii dintre deţinuţii care ştiau că „ţiganii 
au oroare de iepuri” puneau în bagajele 
pe care doreau să le salveze bucăţi din 
blană de iepure. În acest fel, atunci când 
gardienii rromi găseau bucata din blană 
de iepure, aruncau bagajul fără săl mai 
controleze, considerândul semn rău. Între 
gardienii de la Jilava, foarte des menţionaţi 
în memorii sunt Nicolae Moromete, 
comandantul închisorii în perioada 1949
1952, şi aghiotantul său, Ilie Ivănică. De 
asemenea, sursele memorialistice îi amin
tesc şi pe Iamandi şi plutonierul Roşu, cei 
care executau condamnaţii la moarte din 
închisoarea Jilava.

Plutonierul adjutant Ilie Ivănică sa născut 
la 24 februarie 1910 în comuna Prunişor 
din judeţul Mehedinţi. Între 1950 şi 1954, 
acesta a îndeplinit funcţia de comandant al 
subunităţii de subofiţeri din penitenciarul 
Jilava. După 1954, a avut funcţii cu atribuţii 
limitate. Ivănică este amintit de foştii 
deţinuţi politici ca unul dintre cei mai 
cruzi gardieni. Una dintre plăcerile lui era 
aceea de al lovi zilnic pe generalul Zaharia, 
invalid de război, peste singura mâna pe care 
o mai avea .

În perioada 19491952, penitenciarul a 
fost condus de Nicolae Moromete, unul 
dintre cei mai cruzi torţionari din sistemul 
penitenciar comunist. „Maromet”, aşa cum 
îl menţionează deţinuţii politici, sa născut 
pe 13 mai 1912 întro familie de ţărani 
săraci din comuna Valea Ungureni, judeţul 

Din toamna anului 1950 şi până în 
luna ianuarie a anului 1951, deţinuţii 
au primit zilnic de mâncare morcovi pe 
jumătate stricaţi, astfel încât, la sfârşitul 
acestei perioade, toţi aveau pielea galbenă 
de la consumul neîntrerupt de carotină. 
Acest regim ali men tar pe bază de terci şi 
„zeamă din maţe de burtă” şi alte resturi 
de animale a fost menţinut în majoritatea 
perioadei de detenţie de la Jilava, inclusiv 
în anii ‘60. Cele două preparate au suferit 
mici variaţii între toamna anului 1954 
şi vara anului 1956, când în mâncarea 
deţinuţilor se mai găseau ca supliment 
verdeţuri, salate şi ceapă .

La Jilava, asistenţa medicală consta în 
vizitarea deţinuţilor, o dată la câteva 
zile, de către oficiantul sanitar. În timpul 
vizitei, acesta selecta cinci bolnavi în 
stare gravă şi îi transfera la infirmerie 
pentru consultaţii. Afecţiunile cele mai 
des întâlnite în rândul celor încarceraţi 
erau infecţiile de piele, abcesele şi 

furunculoza, care erau tratate cu cristale 
de hipermanganat. Deţinuţilor care 
sufereau de dureri de dinţi şi sciatică li 
se administrau câte două aspirine, iar cei 
care erau bolnavi de diaree primeau trei 
pastile de sulfamidă şi o lingură dintro 
altă soluţie. 
Frecvente erau şi cazurile de caşexie, avi
taminoză şi anemie, cauzate în principal  
de subalimentaţie. În tratarea pacienţilor 
se ţinea cont inclusiv de categoria so
cială din care aceştia făceau parte. Ast
fel, deţinuţii proveniţi din rândul inte
lectualilor, ofi ţerilor, preoţilor şi foştilor 
membri ai parlamentului primeau mai 
puţine pastile decât cei care erau mun
citori sau ţărani. 
Deţinuţii foarte grav bolnavi erau 
internaţi în infirmeria penitenciarului, 
care era formată din patru camere . Dintre 
acestea, trei erau folosite ca saloane, în 
fiecare salon găsinduse câte trei paturi, 
iar a patra cameră era folosită drept 
cabinet medical .

viaţa cotidiană în penitenciarul Jilava
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Argeş. După absolvirea a cinci clase primare, 
Moromete a muncit alături de părinţii lui 
la câmp, până în anul 1934, când a fost 
încorporat în Batalionul 11 Transmisiuni 
Bucureşti. În 1935 a fost lăsat la vatră şi sa 
angajat ca măturător, apoi ca om de serviciu 
la Primăria Bucureşti. Aici va lucra până 
în 1941, când a fost mobilizat şi trimis pe 
frontul de est, unde va fi recompensat cu 
medalia „Bărbăţie şi credinţă”. După 23 
august 1944, Moromete a mers cu unitatea 
lui până la Budapesta .

Din 1945, anul în care a intrat în Partidul 
Comunist, şia început Moromete ascen
siunea. În acel an a fost numit Secretar al 
Organizaţiei de partid nr. 1 din sectorul 
Galben, iar în 1947 a fost mutat în aceeaşi 
funcţie la corpul gardienilor. În 1948 a 
fost numit instructor la Organizaţia de 
Partid a corpului gardienilor din Mi nisterul 
Afacerilor Interne, Direcţia Generală 

a Penitenciarelor, fiind repartizat la în
chisoarea Jilava. Aici va îndeplini, în timp, 
toate funcţiile importante dintro unitate 
carcerală: primgardian, comandant de 
gardă (pază) şi comandat al penitenciarului. 
Numirea lui Moromete în funcţia de 
comandant de gardă cu delegaţie de director 
interimar a survenit în anul 1949, când 
regimul concentraţionar a devenit unul 
dintre cele mai severe. Începând din acel 
an, deţinuţilor politici leau fost interzise 
drepturile prevăzute de regulament precum: 
dreptul de a primi pachet o dată la trei luni, 
dreptul la vorbitor cu familia de două ori pe 
an şi dreptul la corespondenţă. 
Tot la finalul anilor ‘40, bătaia şi tortura 
au fost întrebuinţate de gardieni în toa te 
penitenciarele din ţară, ca mijloc de im
primare a disciplinei în rândul deţi nuţilor. 
Transformarea regimului concentraţionar 
întrunul deosebit de dur a fost o sarcină 
trasată de Partidul Comunist, după cum 

însuşi Moromete mărturiseşte întrun 
memoriu din 1955, adresat DGP, în 
momentul când sa pus problema trecerii lui 
în rezervă ca necorespunzător. Moromete a 
fost luat de acasă cu maşina de locotenent
colonelul Marin Constantinescu şi de 

maiorul Maxim Dumitru şi dus la Jilava, 
unde a fost numit comandat de gardă. 
La numire, cei doi iau spus: „Aici uite 
ce trebuie să faci, să aplici la deţinuţi o 
disciplină neîntâlnită (sic!) până acum la 
Jilava în rândul deţinuţilor, vreau o puşcărie 
model la Jilava, exemplu pentru toate 
[închisorile] din ţară[,] să nu existe o şoaptă 
în rândul deţinuţilor, pentru prima [dată] 
aud de păstrarea secretului între deţinuţi, să 
nu ia legătura unul cu altul. Cu aceiaşi tărie 
sa pus problema şi cu cadrele, afirmând: 
ai văzut ce bandiţi sunt, cum pactizează cu 
duşmanii de clasă[,] ticăloşii, au transformat 
puşcăria întrun hotel, aici se bagă tot felul 
de băuturi spirtoase, în camere la deţinuţi 
sunt numai bani. Bandiţii ăştia de gardieni 
cu directorul lor au trăit cu femeile arestate 
ce au făcut parte din batalioanele SS, 
împotriva lor trebuie luate cele mai severe 
măsuri, întrebuinţând orice fel de metode, 
săi bagi în lanţuri şi săi arestezi pe cei care 

vor mai încerca să se abată de la regulile tale 
şi să nu uiţi că eşti pus aici de partid şi nu 
uita de lupta de clasă (subliniere în original). 
[...] Prin aceste instrucţiuni mi sa dat linia 
la Jilava şi tonul cu care trebuie să muncesc 
acolo, aceasta pentru mine a constituit un 
ghid în muncă şi căutam să aplic întocmai 
sau chiar mai tare, să dovedesc că sunt în 
stare să fac, nu am uitat că sunt trimis de 
partid şi de lupta de clasă .

Deşi a fost anchetat, încă din 1952, de 
Pro curatura Militară pentru abuzurile 
şi torturile la care ia spus pe deţinuţi şi 
„învinuit de crime contra deţinuţilor de 
drept comun şi contrarevoluţionari”, Mo ro
mete a rămas în cadrul DGP până în 1958, 
când a fost îndepărtat şi trecut în rezervă cu 
drept de pensie. 
În această perioadă, 19521958, Moromete 
a îndeplinit funcţiile de comandant la 
penitenciarele Caransebeş şi Galaţi, la 

formaţiunea Chilia Veche, precum şi pe 
cea de locţiitorcomandant pentru pază şi 
regim la Văcăreşti. În toate închisorile prin 
care a trecut, Moromete a utilizat aceleaşi 
metode care au constat în: bătaia deţinuţilor 
până la epuizare, indiferent de motiv (neîn
deplinerea unui ordin, convorbiri cu alţi 
deţinuţi, neîndeplinirea normei de lucru) 
sau de vârstă; aruncarea alimentelor 
destinate deţinuţilor la animalele aflate în 
îngrijirea penitenciarului; folosirea la muncă 
a deţinuţilor bolnavi, infirmi, pre cum şi 
a celor în vârstă; neacordarea de îngrijiri 
medicale deţinuţilor bolnavi, pe motivul 
că aceştia sar preface doar pentru a nu ieşi 
la muncă şi a nu respecta re gulamentul de 
ordine interioară.

Unul dintre cele mai odioase episoade 
de la Jilava a început în sala de tribunal. 
Atunci când deţinuţii erau duşi pentru 
a fi judecaţi, le era interzis să discute cu 
avocatul în timpul procesului sau să încerce 
să comunice cu familia. Pe toată durata 
şedinţei de judecată, deţinutul primea un 
singur colţ de pâine. În timpul unui proces 
în care erau judecaţi mai mulţi membri ai 
Partidului Naţional Ţărănesc, acuzaţi că şi
au continuat activitatea şi după desfiinţarea 
partidului, unul dintre deţinuţi a leşinat. 
Preşedintele completului de judecată ia 
întrebat pe ceilalţi deţinuţi dacă cel căzut 
era bolnav, iar cei din boxa acuzaţilor 
iau răspuns că toţi sunt istoviţi şi că, de 
dimineaţă, de când au părăsit penitenciarul, 
nu au primit de mâncare. În urma acestui 
răspuns, judecătorul lea cerut avocaţilor 
şi rudelor deţinuţilor să aducă alimente 
pentru acuzaţi. După câteva minute, aceştia 
sau întors cu mai multe pachete şi pungi cu 
alimente pe care leau împărţit deţinuţilor. 
Gardienii care îi însoţeau leau cerut să nu se 
atingă de alimentele primite, altfel urmând 
să fie pedepsiţi la întoarcerea în penitenciar.

La Jilava, toţi membrii lotului au fost 
introduşi în camera de pedeapsă nr. 16, la 
„neagra”. Aceasta era o celulă subterană, fără 
ferestre şi cu pereţii din beton, care, înainte 
de transformarea fortului în închisoare, era 
folosită ca depozit de muniţie. Din tavanul 
boltit şi plin de crăpături al celulei picura 

necontenit apă, astfel încât se formase o 
baltă adâncă de câţiva centimetri care se 
întinse peste tot pavimentul camerei. Timp 
de trei zile, deţinuţii au fost ţinuţi dezbrăcaţi 
şi fără mâncare la temperaturi mai mici de 
zero grade Celsius. Pentru a supravieţui 
acestei pedepse dure, doctorul George 
Petrescu, preşedintele organizaţiei PNŢ
Ploieşti, fost docent la Universitatea din 
Cluj, director al Spitalului din Timişoara şi 
apoi al Spitalului de chirurgie din Ploieşti, 
lea cerut celorlalţi deţinuţi să se ţină în 
braţe unul pe altul şi să alerge în cerc. În 
acest fel, ei pierdeau cât mai puţină căldură, 
ferinduse astfel de o pneumonie. 
În timp ce îşi executau pedeapsa, Nicolae 
Moromete şi aghiotantul său, Ivanică, ve
neau să se intereseze de cei care au murit. 
După trei zile petrecute în astfel con
diţii, unii dintre deţinuţii au leşinat, iar 
Moromete, satisfăcut, a ordonat trimiterea 
lor în celule. Din grupa celor pedepsiţi au 
făcut parte Vasile Ionescu, fost director 
general al Societăţii de Radiodifuziune, 
profesorul Dimitrie Gerota de la Facultatea 
de Drept a Universităţii din Bucureşti, 
Eugen Haţieganu, Sorin Popa ş.a .

Un alt episod tragic a avut loc întruna 
din curţile destinate plimbării deţinuţilor 
de la Jilava. În timpul „promenadei” re
gu lamentare, un deţinut slăbit, fost ma
ior, a alunecat şi nu sa mai putut ridica. 
Gardianul care îi însoţea a început săl 

înjure şi săl lovească cu picioarele, ce
rândui săşi continue plimbarea. Văzând 
că acesta nul ascultă, omul de ordine a 
început săl calce cu cizmele pe burtă. După 
câteva clipe, pielea celui căzut a plesnit şi 
„intestinele au început să se reverse prin 
rana deschisă. Numai atunci gardianul 
sa oprit”. Deţinutul, inconştient, a fost 
transportat la Spitalul Văcăreşti pentru a fi 
cusut. După şase ani, maiorul a reapărut în 
altă închisoare .

La Jilava, multe dintre abuzurile şi faptele 
abominabile comise de gardieni lau avut 
în primplan pe comandantul Moromete. 
După un timp, informatorii au raportat 
locţiitorului politic că în penitenciar sunt 
ţinute conferinţe în care este discutată 
situaţia politică din ţară, precum şi 
posibilitatea ca americanii să vină şi să îi 
salveze pe deţinuţii politici. Pentru a opri 
aceste dezbateri, administraţia închisorii a 
hotărât săi pedepsească pe cei care ţineau 
prelegeri. Astfel, în noaptea de 15 decembrie 
1950, comandantul Nicolae Moromete, 
însoţit de Ivănică şi de alţi zece gardieni au 
inspectat toate celulele, scoţândui afară pe 
cei care au fost de conspiraţi de informatori. 
Deţinutul era scos din cameră şi întrebat 
„de ce otrăveşte mintea celor din celulă”, 
iar la semnalul comandantului, şase gar

dieni săreau pe cel învinuit şi îl târau afară, 
lovindul cu pumnii şi picioarele. Peste capul 
victimei era trasă o desagă, iar acesta era 

aruncat în groapa de gunoi, unde putrezeau 
tone de morcovi. În groapă, gardienii 
săreau deasupra deţinutului, călcândul în 
picioare şi lovindul cu ciomegele şi patul 
revolverelor. După această corecţie, victima 
era înfăşurată în tro pătură şi cărată înapoi 
în celulă.
Deţinuţii care au fost astfel pedepsiţi aveau 
timpanele sparte, coastele rupte, iar sân gele 
le curgea din nas şi urechi. Printre cei bătuţi 
în noaptea de 15 decembrie 1950 se numără 
profesorul Ion Gheorghe, fost director 
de producţie la Uzinele Meta lurgice din 
Reşiţa, profesorul Dan Hurmuzescu, 
economist, profesorul Dimi trie Gerota şi 
doctorul George Petrescu .

În intervalul 19481964, regimul de 
detenţie de la Jilava a fost unul de exter
minare a deţinuţilor politici. Constantele 
acestui regim au fost bătaia, tortura şi 
înfometarea celor închişi, precum şi o 
asistenţă medicală insuficientă faţă de 
problemele medicale ale deţinuţilor. În 
această perioadă, Jilava a funcţionat ca 
loc de executare a pedepselor, depozit al 
Securităţii şi centru de triere a deţinuţilor. În 
acest spaţiu de recluziune erau încarcerate 
persoanele ieşite din anchetă şi care urmau 
să fie judecate, dar şi deţinuţi din celelalte 
penitenciare, fie pentru un supliment de 
anchetă, fie pentru transferarea la un alt loc 
de detenţie. În general, perioada în care un 

deţinut rămânea la Jilava era de câteva luni. 
Din cauza numărului mare de deţinuţi care 
au trecut prin Fortul 13, Jilava a reprezentat 
unica sursă de informare a deţinuţilor 
despre lumea din jurul lor.

În perioada 19491964, penitenciarul 
a fost totodată şi unul dintre cele mai 
aglomerate locuri de detenţie din cadrul 
DGP, numărul mediu al deţinuţilor fiind 
de 3 000. Din cauza acestei aglomerări, 
unui deţinut îi revenea, în medie, un 
spaţiu de doar 30 cm pătrați. Pentru 
deţinuţii politici, singurul drept specificat 
de regulamentul de deţinere şi pază al 
deţinuţilor a fost cel al plimbării, dar nici 
acesta nu a fost respectat întotdeauna. 
După 1970, în urma reprofilării locurilor 
de detenţie, o parte dintre celulele Fortului 
13 au fost dezafectate, iar unii dintre 
deţinuţi, majoritatea de drept comun, 
au fost transferaţi în clădirea cea nouă a 
penitenciarului. 

Cu toate acestea, conform Direcţiei Ge
nerale a Penitenciarelor, Jilava constituia, 
alături de alte închisori dezafectate în 
această perioadă, rezerva specială a DGP, 
urmând a fi repusă în circuit în situaţii 
deosebite. Un astfel de caz special a fost 
cel din decembrie 1989, când în celulele 
fortului au fost aduşi protestatarii arestaţi 
în Bucureşti. După 1990, vechiul local 
al închisorii a fost lăsat în paragină, fiind 
folosit ca depozit de materiale.

Ilie Moromete

abuzurile de la Jilava

„Nu există om să fi fost la Jilava, ca 
deţinut politic, să nu vorbească despre 
«Bruta de Maromet». Era, într-adevăr, o 
brută, un om primitiv, rău, fioros, care 
bătea sistematic deţinuţii. A fost unul 
dintre cei mai primitivi torţionari, un 
bătăuş fără pereche”. 

Lucia Hossu Longin
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Rep.: A fost mai greu de suportat suferinţa 
fizică sau cea psihică? 

Marcel Petrişor: Nu cea fizică. Eu am avut 
un lucru în cap. Miam spus: asta e în
chisoarea. Şi ştiam că aşa se spune şi la ţară: 
duşmanul propune, dar Domnul dispune 
pedeapsa şi cât ţine. Numai că atunci când 
mau condamnat la moarte mi sau înmuiat 
rezervele rezistenţei şi miam văzut toată 
copilăria şi toată viaţa până la recurs. Şi 
neau comutat sentinţa la muncă silnică pe 
viaţă. Dar nui uşoară aşteptarea aceea.
Eram conştient că şi în Jilava era celulă de 
exterminare, iar asta mia comunicato la 
Interne în Bucureşti. Şi culmea, procuror 
fusese un fost coleg deal meu. Eu eram la 
filosofie iar el la drept în 1951 şi dormeam 
în două paturi alăturate în căminul Matei 
Basarab. Apoi pe mine mau arestat. În 
1957, înainte de a se încheia procesul, vine 
şi procurorul ca să fim „legali”. Când îl văd 
pe procuror zic „auăleo”. Stătea cu chipiul 
tras pe faţă. Zice: primul lucru trebuie să vă 
întreb dacă recunoaşteţi declaraţiile date la 

Securitate. Am răspuns: nici gând! Era un 
locotenet anchetator Dumitrescu, ce a sărit 
în sus. Şi procurorul a ridicat faţa şi a zis 
„cum?”. Şi zic: uite cum. Iar în acel moment 
mam dezbrăcat de cămaşă şi am vrut să dau 
jos şi pantalonii să vadă cum îmi era spinarea 
şi fundul. Şi acum am urme. Din când în 
când, cred că de la Jilava unde primeam 
23 la fund, şi acum când e vreme urâtă mă 
înţeapă. Cred că sunt nişte muşchi fesieri 
mai adânci care sunt afectaţi. 

Rep.: Erau mulţi care nu rezistau, leşinau 
după câteva lovituri.

Marcel Petrişor: Ştiam şi eu că se leşină după 
unele lovituri. Uneori leşini, dar alteori nu 
poţi leşina. Întradevăr dacă reuşeai după o 
bătaie bună săţi spui „acum leşin”, trebuia 
să te stăpâneşti, că el mai dădea douătrei 
lovituri, iar tu trebuia să nu mişti deloc. 
Gheorghe Calciu spre exemplu reuşea să 
nu scoată un sunet până în ultima clipă. Şi 
după ce ne dădeau 23 la fund, primul lucru 
spuneau „mai faci?”. Ei, pentru moment 
murmuram şi eu ceva, dar după aia la a doua, 

Profesorul şi scriitorul Marcel 
Petrişor s-a născut pe 13 aprilie 
1930 la Ocişor, în Munţii Apuseni. 
Proza sa de mai târziu – Serile-n 
sat la Ocişor (1971), Temeri (1985), 
Căruţa cu scânduri (1990), Strigoii 
Ocişorului (2005) - va reconstrui 
estetic această lume a copilăriei, 
devenită icoană a paradisului 
pierdut.

După studiile liceale de la Brad şi 
Deva, în 1952, pe când era student la 
Filozofie în Bucureşti, este arestat prima 
oară. Îi împrumutase cartela sa de masă 
lui Ovidiu Cotruş, nepotul poetului 
ardelean Aron Cotruş, pe care regimul 
îl considera „duşman al poporului”. Este 
închis la Rahova, Jilava, Malmaison, 
Uranus, Baia Sprie, Dej, Gherla şi 
Aiud. În 1956 are parte de câteva luni 

de libertate. Colaborează la nou în
fiinţata revistă „Teatru” şi reîncepe 
studiile universitare la Facultatea de 
Litere din Bucureşti. În toamna lui 
1956 este rearestat sub acuzaţia de fi 
participat la un „complot stu denţesc”, 
pe fondul tulburărilor din Ungaria. Va 
fi eliberat abia în 1964, după un nou 
tur în închisorile Ma lmaison, Uranus, 
Jilava şi Aiud.
După ieşirea din închisoare va urma 
Facultatea de Litere (francezăspa
niolă) la Bucureşti şi din 1970 va 
deveni profesor de franceză la Liceele 
„Iulia Haşdeu” şi „Spiru Haret”. 
Publică romanele Măreasa (Ed. Alba
tros, 1973), Crişan (Ed. Albatros, 
1977), impresii de călătorie în Călă
torie spre SoareleRăsare, devine mem
bru al Uniunii Scriitorilor. Cartea 
sa, „Curente estetice contemporane” 
(Ed. Univers, 1972) este inclusă în 
programa şcolară a Universităţii Na
ţionale de Artă Teatrală şi Cinema
tografică. 
După 1989, publică trei volume 
dedicate experienţei penitenciare: 
Fortul 13 – Convorbiri din detenţie, 
Secretul Fortului 13 şi La capăt de drum. 
Mulţi dintre oamenii importanţi pe 
care ia cunoscut în închisoare au fost 
portretizaţi în cartea Trecute vieţi de 
domni, de robi şi de tovarăşi.

Una dintre cele mai 
cutremurătoare mărturii 
despre Fortul 13 este adusă de 
scriitorul Marcel Petrişor, pe care 
Dumnezeu l-a trimis în mijlocul 
celor pe care Securitatea vroia 
să-i extermine în măsluitul 
proces II al Reeducărilor de la 
Piteşti. 

Deşi nepiteştean şi nelegionar, Marcel 
Petrişor a ajuns în celulă cu poetul şi 
filosoful Constantin Oprişan  fost 
conducător al Frăţiilor de Cruce, viitorul 
preot Gheorghe Calciu şi Iosif V. Iosif, 
pentru ca istoria adevărată să nu se stingă 
odată cu trăitorii ei. 
Povestea „experimentului Piteşti” este 
rememorată chiar de cei care lau trăit, 
în încercarea de aşi înţelege destinul 
care ia purtat până în adâncurile cele 
mai întunecate ale „iadului”, de unde 
cei mai mulţi dintre ei au reuşit să iasă 
la „lumină”, unii urcând până la culmile 
divine ale sfinţeniei.

Grav bolnav de tuberculoză, refuzân
duise orice ajutor medical, Constantin 
Oprişan moare martiric la Jilava. 
Trecerea sa la Domnul este precedată 
de gestul eroic al lui Gheorghe Calciu, 

careşi taie venele pentru aşi salva 
camaradul, hrănindul cu sângele său. 
Jertfă emblematică pentru o întreagă 
generaţie mucenicită: „Mai mare iubire 
ca aceasta nimeni nu are: săşi pună viaţa 
pentru prietenii săi” (Ioan 15, 13).
După ieşirea din închisoare, Gheorghe 
Calciu şi Marcel Petrişor au refăcut din 
memorie versurile de mare valoare pe 
care Constantin Oprişan lea creat în 
penitenciar, publicândule în culegerea 
intitulată Cărţile Spiritului şi alte poezii, 
făcând cunoscut sfatul pe care poetul 
nil lasă moştenire: 

Să nu te-ntorci din cale când Duhul 
Rău te minte,

Căci vei rămâne pururi în a Sodomei 
carceri;

Prin fier, prin foc, prin apă, dar 
numai înainte,

Căci drumurile-n spirit nu suferă 
întoarceri.

SecretuL 
Fortului 13 

„Dacă Dumnezeu m-a scos din 
puşcărie, am zis măcar să scriu 
ce am păţit. Nu mă interesează 
dacă e operă literară. Mă bucur 

că nu-i scrisă prost. A fost voia 
lui Dumnezeu că am ajuns lângă 

Calciu şi Costache Oprişan, pentru 
că pe vremea aceea Calciu îşi 

revenea după Piteşti. Eu îi datorez 
lui Calciu viaţa, iar chestia aia că 

şi-a tăiat venele pentru Oprişan 
că a încercat să-l salveze dându-i 

să bea, aia nu-i glumă. De la 
Oprişan, nea Petrache Ţuţea am 

învăţat ce nu se poate învăţa 
altfel”.

Marcel Petrişor
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ăla care primise lama şi zice 
„nu taie”. La care gardianul, 
după o înjurătură zdravănă, îi 
spune „s-au bărbierit 3 mii de 
inşi cu asta şi acum nu merge 
fix la tine?”. 
Sau vedea gardianul cu 
bileţelul în faţa uşii şi zicea: 
care te ştii, care te crezi că 
te cheamă aşa cum scrie la 
mine pe bilet, că eu nu pot 
citi aşa ceva, ieşi afară. Erau 
Adalbert Hekenselner şi Rudorf 
.... şi ieşeau săracii amândoi 
să-i bată pentru că ăia nu le 
puteau pronunţa numele.
Sau intrau gardienii în prima 
celulă şi dădeau o comandă, 
iar la următoarele celule 
spuneau „şi voi la fel”, dar 
ceilalţi nu ştiau ce au zis în 
prima celulă. 
Sau aveau expresii gen 
„încălzire frigorifică”, că venea 
de la „calorifer” şi cum nu era 
calorifer, era „frigorifer”.

La securitate, în anchetă, 
dimineaţa ne dădea nişte ceai. 
Venea bucătăreasa cu gardianul 
care deschidea uşiţa şi zicea 
„ceaiul”. Atunci eu trebuia să scot 
ceaşca şi ăla cu o cană mare 
turna. Era un profesor de logică, 
proaspăt arestat, şi gardianul a 
strigat: „invers”. El s-a referit să îi 
dea ceaşca cu toarta afară să nu 
se ardă, dar profesorul a întors 
ceaşca cu gura în jos, ţinând-o 
de toartă. 
Nu se bărbieriseră oamenii de 
un an sau doi. La un moment 
dat, un gardian dă o lamă. O 
ia unul mai nou şi întreabă 
cum să te bărbiereşti. Iar cei 
mai vechi îi arată că se lua un 
smoc şi tăiai. Fiind mulţi într-o 
cameră, îţi trebuia mult timp să 
te bărbiereşti. Deşi noi ne mai 
bărbieream când mai găseam 
câte un ciob, dar te trage de 
nu vezi bine. Când te duceau 
la proces, îţi dădeau un fel de 
cremă epilatoare şi cădea tot 
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Rep.: Când aţi făcut faţă momentelor 
limită şi ziceaţi „da, mai fac” a fost curaj, 
bravură sau inconştienţă?

Marcel Petrişor: Inconştienţă. Este şi o 
poveste. Eroul se luptă pe front şi acolo 
cade rănit. Ce se întâmplă cu eroul rănit 
care începe să reflecteze asupra suferinţei 
lui, şi dacă în sufletul lui se nasc întrebări 
„auăleu, ce ma apucat...?”, atunci el nu 
urcă mai departe, rămâne numai erou 
pe front. Dacă îşi spune „numi pasă şi 
continuă”, atunci poate deveni chiar martir 
şi mărturisitor. Şi dacă martirajul durează 
şi condiţiile se înăspresc şi zice „auăleu, e 
bine ce am făcut?”, se opreşte stadiul de 
martir. Dacă însă nu zice nimic şi spune 
că toate sunt de la Dumnezeu şi uită tot 
ce a făcut bine, atunci urcă la gradul de 
sfinţenie. Că îşi stăpâneşte instinctele. Nu 
mai are regrete, ură, duşmănie şi nici poftă 
de mâncare. Am văzut oameni de aceştia. 
Lam văzut pe Aurel State. 

Rep.: Precis v-aţi pus întrebarea: de ce 
v-a dat Dumnezeu atâta suferinţă, de ce 
atâtea încercări?

Marcel Petrişor: Primul meu sentiment 
este că am suferit pentru păcatele noastre. 
Asta am început să mă întreb: stai puţin, 

dar parcă eu nam avut aşa de multe 
păcate. Eu am făcut facultatea la filosofie 
şi de acolo mergeam deseori la teologie. 
O dată era Nicolae Colan şi era un 
consiliu preoţesc cu adunare de studenţi. 
Şi vorbeau despre necesitatea răbdării în 
suferinţă. Adică necesitatea suportării 
suferinţei. Că de multe ori aceasta este o 
probă şi pentru certitudinile pe care le 
aveam. Pe mine şi pe unul de la Deva nea 
surprins că zâmbeam. Şi sa ridicat Colan: 
ce vă amuză? A fost un râs obraznic. Pe 
urmă mam întrebat de ce am râs. Îmi 
adusesem aminte că aveam un profesor de 
matematică la Deva care avea trei copii şi 
care fusese la un moment dat pus pe lista 
lui Armand Călinescu să fie ucis. Lau 
dus la nu ştiu care dintre episcopii greco
catolici şi iau spus căl scapă dacă trece cu 
toată familia la grecocatolici. Şi a trecut. 
Ce mia venit să râd: domnule, vorbesc 
aşa de frumos despre doctrina creştină, 
dar sunt dispuşi să negocieze. Sigur că erau 
chestiuni copilăreşti. Apoi mam gândit că 
nu trebuia să râd în plen, că nea şi invitat 
afară dacă nu ne putem abţine. 
Despre alte chestiuni nu miam amintit, să 
fiu pedepsit atât de straşnic. Dar nu ştiu ce 
au făcut părinţii, bunicii. Pe urmă miam 

a treia întrebare, numai aşa de afurisit că 
vedeam căi enervează, spuneam „da! Mai 
fac!”. Sigur că apoi urma altă pedeapsă. Dar 
după aceea venea şi „fericirea”. Pentru că 
după 10 zile de la bătaie, vasele care sunt 
lezate în adâncime din cauza loviturii de 
cauciuc încep să „înmugurească”. Şi atunci 
te apucă o mâncărime plăcută, că zicea 
Calciu „a venit primăvara pe fundul meu”. 

Rep: Cei condamnaţi la moarte în ce 
condiţii erau ţinuţi la Jilava?

Marcel Petrişor: În camera condamnaţilor 
la moarte te băgau uneori şi dacă nu erai 
condamnat la moarte. Nu ştiau cum se va 
sfârşi ancheta, dar ca să te sperie te băgau 
acolo. Statul acolo era în lanţuri. Avantajul 
era că nu mai trebuia să stai cu mâinile pe 
genunchi să te uiţi la vizetă. Erai cu lanţuri 
la mâini şi picioare. La cei care înjurau şi 
erau consideraţi „primejdioşi”, mâinile 
erau legate la spate. Să mănânci dintro 
gamelă cu mâinile legate la spate era foarte 
greu, mai ales că toţi aveam barbă mare. 
Nici nu ştiţi cum se năclăieşte barba în 
aceste condiţii. Eu de atunci nu suport 
barba mare.

Rep.: Şi ce stare de spirit aveau cei 
condamnaţi la moarte?

Marcel Petrişor: Unii erau tăcuţi şi aşteptau. 
Îndată ce se comunica comutarea sentinţei 
sau graţierea, atunci erai dus în altă cameră 
de execuţie a pedepsei sau alt penitenciar. 
Dacă se refuzase recursul nu mai era nicio 
speranţă. Atunci condamnatul era luat pe 
targă din celulă, să nu se audă lanţurile şi era 
dus ori la plutonul de execuţie undeva în 
curte afară, la zid, când se făceau execuţiile 
cu tamtam. Sau era dus în capătul secţiei, 
după câteva camere, aşazisa „cameră zero” 
unde se făcea împuşcarea în ceafă. Acest 
lucru îl făcea Iamandi, secretarul de partid 
al închisorii Jilava şi călăul Jilavei. Pe acesta 
lam auzit întro noapte când eram în 
Casimca Jilavei, lam auzit că a venit beat 
peste ofiţerul care ne păzea. El venise de la 
nunta fetei, şi piranda nu a primit carnetul 
de cec pe care i la dat fetei, spunând căs 
bani cu sânge. Şi atunci a început discuţia 
cum e cu cei împuşcaţi. Ei, acest Iamandi 
după ce primisem şi eu şi Calciu 25 la fund, 
după miezul nopţii am bătut în uşă şi nu 
a venit nimeni. La un moment dat, se aud 
nişte paşi. Fără să deschidă uşa: „ce vreţi 
mă?”. Zicem: „dăne nişte apă”. „Aşteaptă!”. 
Şi aşteptăm. Nu am crezut că ne mai aduce. 
Şi la 4 nea adus apă. Am bătut şi altă dată 
şi nu nea adus. Deci acest Iamandi mai 
avea şi mustrări. 
Un alt lucru interesant a fost că unul dintre 
cei condamnaţi la moarte, şi care aştepta 

în camera asta, era un ofiţer de securitate 
care păzea aeroportul de la Bacău. Şia luat 
un concediu şi sa dus undeva în Oltenia. 
A trecut prin Târgovişte pe la o nuntă. 
Acolo sa îmbătat cu un coleg. Dar nu de 
asta a fost condamnat, ci pentru că a fost 
denunţat că a dezvăluit secrete. Acum 
aştepta să vadă dacăl omoară sau nu. 
Nu era foarte preocupat, dar totuşi la un 
moment dat îl întreb la ce se gândeşte. Şi 
zice „aveam o cumnată aşa de frumoasă, 
aşa rău îmi pare că nam regulato!”. Măi, 
să pice pământul pe mine! Alţii se gândeau 
la copii, la familie, şi ăsta la ce se gândea 
în camera condamnaţilor la moarte! Deci 
erau fel de fel de situaţii în faţa morţii.

Rep.: În faţa suferinţei, cei mai mulţi se 
prăbuşeau sau se înălţau, că aţi văzut şi 
un tip şi altul?

Marcel Petrişor: Şi una şi alta. Se schimbau 
radical, şi în bine, şi în rău. 

Rep.: Îi simţiţi sfinţi pe cei alături de care 
aţi suferit?

Marcel Petrişor: Pe unii pe care iam văzut 
şi iam cunoscut bine şi oricât au suferit, 
numi prea vine să spun ăsta sigur e sfânt. 
Pentru că foarte mulţi, când spuneau că pe 
această suferinţă sa clădit istoria neamului 
pentru viitor, să fim serioşi. Şi Costache 
Oprişan spunea: şi eu am suferit, a murit 
chiar, dar spunea „am suferit pentru păca
tele mele”. Lam întrebat: Costache, dar 
ce păcate ai avut aşa de mari? A zis, eram 
atât de orgolios când eram mic, încât când 
mă întreba cineva ce vrei să te faci când 
vei fi mare spuneam „Dumnezeu”. Sigur 
că era o copilărie, dar de atunci se vedea 
germenul dezvoltării. Oprişan a fost unul 
dintre cei mai chinuiţi, că au fost şi alţii. 
Dar el spunea: o cauză explicativă a răului 
respectiv este propriul ego. 

Rep.: Oameni ca şi Aurel State de unde 
aveau atâta putere să meargă mereu 
înainte?

Marcel Petrişor: Aurel State de la Dum
nezeu a avut puterea. Pentru că pentru 
Aurel State mama lui se ruga cum se ruga 
Sf. Elena pentru Constantin, sau Monica 
pentru Fericitul Augustin. 

Rep.: Suferinţa v-a apropiat de 
Dumnezeu?

Marcel Petrişor: Nu pot să spun asta, 
pentru că niciodată nu am fost îndepărtat. 
Că totdeauna când de plângeam ziceam: 
sări Doamne, nu vezi că pierim?! Mai 
impresionant era altceva. Nu numai rugă
ciunea pe care fiecare o făceam pentru 
scăparea noastră sau a celorlalţi, că eram 

toţi aşa. Dar când mam văzut scăpat de 
la moarte ca prin urechile acului primeam 
mâncare să mă refac. Eu la 1,84 m aveam 36 
 37 kg. Eram numai scheletul, îmi ieşeau 
genunchii afară. Şi uite că încă trăiesc şi 
sunt bine. 

Rep: După 1964, după 12 ani de foamete, 
când aţi mâncat pe săturate?

Am mâncat pe săturate, dar nu mam 
săturat. Atunci am avut noroc că ajuns în 
Gara de Nord în pantaloni scurţi de doc, o 
haină de doc şi în mână cu o haină mucedă. 
Eram alături de Demostene Andronescu, 
care era la fel ca mine. Ne uitam încotro să 
o luăm. Şi a venit unul care îl cunoştea pe 
Andronescu. Îl îmbrăţişează şi zice: veniţi 
cu mine. Îi spune „dar aşa ne e de foame!”. 
Iar omul ne spune că ne duce să mâncăm. 
Era un birt lângă gară, unde a poruncit să 
aducă un platou imens cu roşii şi brânză. 
Tot lam mâncat, dar nu neam săturat. Iar 
omul a zis, vaş mai da, dar nu avem bani. 
Sa deschis o poftă în noi că ne vedea să 
mâncăm şi farfuria. Se mirau toţi cum de 
eram aşa de slabi şi puteam mânca atâta. 
De atunci am rămas cu ideea, când cineva 
îmi urează poftă bună, greşeşte. Trebuie  
sămi spună: mâncarea la pofta pe care 
o am. Îmi pare rău şi acum când trebuie 
să arunc vreo bucată de pâine uscată şi 
mucegăită. Înainte dădeam la câinii vaga
bonzi, dar acum, de când ia strâns, trebuie 
să arunc pâinea stricată la gunoi şi tare 
mult regret. 

Rep.: Ce regrete aveţi după anii de 
puşcărie?

Marcel Petrişor: Niciun regret! Dacă ar 
trebui să o iau de la început, nu aș regreta 
nimic. Momentele de dinainte de bătaie 
îţi dau fiori cum de altfel şi sentinţa că 
am fost condamnat la moarte. Procurorul 
mia zis „acum team îmbrăcat în pardesiu 
de scânduri”. Totuşi, la auzul unei astfel de 
sentinţe nu poţi să rămâi de neclintit. 

spus că legionarii spuneau că suferă pentru 
neam. Probabil am picat şi eu ca muscan 
lapte. Dar dacă am picat, trebuie să fac faţă. 
Şi mam împăcat cu ideea. Constatarea 
ulterioară a fost că aşa a vrut Dumnezeu să 
dau eu mărturie ce sa întâmplat acolo cu 
toţi acei oameni mari. Dar dacă nu aş fi fost 
eu, probabil ar fi fost altul. 

Rep.: Aveţi rugăciunea inimii?

Marcel Petrişor: Rugăciunea inimii era un 
panaceu, la îndemâna tuturor. Eu şi acum 
mă pomenesc că se roagă numai duhul 
în mine. Şi mă văd că ori adorm ori trece 
lucrul fără săl simt. Asta după Casimca 
Jilavei. Uneori pot să o spun şi de 1000 
de ori pe zi, alteori nu. Uneori numai mă 
pomenesc că o spun. Nici numi dau seama 
că o spun până când la un moment dat mă 
întreb: „auăleu, dar de când o spun?”. 
Şi în închisoare mi sa întâmplat asta, dar 
şi afară. Unii ajungeau să o spună de mii 
de ori. Mergeam cu maşina spre Timişoare 
şi aveam în ea pe Aurel State în dreapta şi 
în spate 4 persoane. Întro Dacie. Era vară, 
Dacia nu avea aer condiţionat. În portbagaj 
aveam 5 canistre de benzină în bidoane 
de plastic. La un moment dat, după calea 
ferată, dă întrun munte şi coteşte, iar 
acoloi zice Piatra Scrisă. Înainte de asta, 
cam cu 10 km mam pomenit că spuneam 
rugăciunea inimii.  E foarte interesant că de 
multe ori nu omul se roagă, ci duhul. Şi mă 
întrebam de când o spun. La un moment 
dat, în faţă văd un car cu fân şi îl depăşesc. 
În depăşire apare un tir ca un monstru şi 
se opreşte chiar în faţa maşinii, la un lat 
de mână. Praf ne făcea. Am coborât din 
maşină şi mam dus la şofer, care căzuse cu 
capul pe volan. Zic dămi două palme sau 
fă ceva, că eu am fost de vină! Şi ăsta zice, 
lasă domne, degajă drumul. După episod 
mam întrebat: Doamne, eu mam rugat, 
dar pentru cine neai scăpat? Că eram 6 în 
maşină. 

„E greu să ierţi unul care te bate 
legat cu mâinile la spate cu o 
nuieluşă de dimineaţă până seara. 
Sunt chestii de sadism. Şi mă 
gândesc cum spun eu Tatăl Nostru. 
Şi atunci mi-am zis, hai că-i iert  
şi-i uit. 
La tălpi îţi dădea cu o ţeavă ceva 
mai groasă decât degetul, până îţi 
săreau pingelele”. 

Marcel Petrişor

„Se spune că trebuie să ne supunem 
stăpânirilor că sunt de la Dumnezeu. 

Eu sunt de acord, dar nu sunt de 
acord să ne supunem stăpânirilor 

care sunt de la dracul. Toma 
d’Aquino spune că mă supun tuturor 

stăpânirilor, dar la cele care nu sunt 
de la Dumnezeu nu mă supun, că nu 

pe toate le trimite Dumnezeu, ci le 
trimite şi dracu”. 

Marcel Petrişor
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„Până la urmă, sub presiunea Occidentului, în 1964 ne-au scos pe toţi în curte 
la Aiud şi directorul Crăciun a zis „mai aveţi ceva cu noi?”. I s-a răspuns „nu”. Şi 
a zis „nici eu cu voi. Sunteţi liberi, dar băgaţi de seamă că suntem cu ochii pe 
voi”. La poartă era procurorul care ne-a cerut să dăm declaraţie că dacă vom 
vedea ceva, vom anunţa organele. Cică în numele naţionalismului. Domnule, 
nu ţi-e ruşine? Poi tu pentru naţionalism mi-ai făcut fundul praf?!”

Marcel Petrişor



uşa altarului a ieşit o mână cu o făclie 
care mia aprins lumânarea, iar lu mina 
lumânării mele sa ridicat ca un stâlp de 
foc spre cer. Şi am ştiut că nu o să mor. 
Atunci am fost realmente anatomo
fizio logic foarte aproape de moarte. Aici 
e treaba, că suferinţa o suportă fiecare 
de voie, de nevoie, dar să o suporţi fără 
să cârteşti şi să mai fii şi vesel cum erau 
Papa cioc, Aurel State şi Prinţul Ghika la 
Aiud era de legendă. 
Eram în Jilava cu Monseniorul Ghika, cu 
un grup de doctori în teologie şi aveau şi 
doctorat în câte o ştiinţă pilot de genul 
fizică nucleară, biologie moleculară etc. 
Eram la etajul 4 întro perioadă când 
nu se bătea chiar aşa. Stăteam şi ăştia 
ne povesteau chestii de biologie sau 
altele. Era o înghesuială grozavă, dar 
aveam 23 de ani. Făcusem o roată sus 
pe un prici, eram vreo 10 inşi şi stăteam 
turceşte. Şi, deodată, se ridică o căciulă 
la nivelul fundurilor noastre şi apoi 
doi ochelari legaţi cu aţă la ureche. Şi o 
voce de om bătrân zice: cinstiţi părinţi, 
eu sunt cel mai prost popă ortodox din 
lume, spuneţimi ceva spre mântuirea 
sufletului. La care ăştia au îngheţat. Era 
popa Ioja „cel mai prost popă ortodox 
din lume”, aşa îl ştiam toţi. Sau oprit 
toţi aceşti doctori în teologie şi filosofie. 
Niciunul na mai avut glas. Şi popa Ioja 
spune: „vă mulţumesc sfinţiţi părinţi, 

iertaţimă!” şi sa retras în jos. Şi lam 
întrebat pe Monsenior de ce nu ia zis 
nimic? „Ce mai poţi să spui unui sfânt în 
pragul urcării în cer? Ce săi mai spun eu 
despre lume?”. 
Bartolomeu Anania niciodată nu a 
spus că nu era vorba de el când lumea 
îl confunda cu fratele lui de pe vremea 
cât era la Aiud. Spuneau: ăsta? Care 
era şef de club şi care ne spunea să ne 
reeducăm?”. Niciodată nu a spus stai că 
nu am fost eu. Să suporţi oprobiul unei 
puşcării şi să suporţi afară după aceea 
este ceva care mă lasă fără cuvinte. 

Rep.: Cei care au fost torţionari la Piteşti 
s-au căit?
Marcel Petrişor: Sigur că da, dar sunt 
morţi acum. Mai trăieşte doar unul 
singur care a trecut prin reeducarea de la 
Piteşti, Tache Rodas, un om dea dreptul 
angelic. El avea curajul săl privească în 
ochi pe Ţurcanu. La lovit aşa tare în 
cap încât acum nu mai aude nimic cu o 
ureche. 
Aristotel Popescu a murit turnânduse 
pe el singur pentru că na putut respecta 
regulamentul impus de conducere. Din 
cauza bătăilor lui Ţurcanu devenise un 
robot. Să baţi în uşă să spui că ai adormit 
e de necrezut. La fel şi Dan Dumitrescu 
înainte de a muri aşa a ţipat în Casimca 
Jilavei, care era o izolare în izolare, „ah, 
cum mam înşelat, Doamne!”. 

Rep.: Vă mai visaţi în puşcărie?
Marcel Petrişor: Oho! Şi zilele trecute. 

Rep.: Aţi avut vise premonitorii?
Marcel Petrişor: Eram la Casimca şi des
chide uşiţa un sergent cu care mai stăteam 
de vorbă. Zice: de ce nu muriţi? Că iată, 
6 muriră, de ce nu muriţi toţi, că mă 
chinuiţi şi pe mine şi vă chinui şi pe voi. 
Iam spus: domn sergent, nu murim noi 
de voia noastră! De ce nu ne omorâţi 
dumneavoastră? A, zice, să vă iau eu pe 
suflet dacă vă omor. Îi răspund: şi aşa cu 
rigoarea asta... Ei rigoare, zice. E drept că 
putea să ne facă rapoarte cum neau făcut 
şi alţii, dar ne lăsa câteodată să ne mai 
proptim de perete, deci o binefacere de 
asta greu apreciabilă ca atare. Fieraru, că 
aşa îi ziceam, nea făcut bine că nu nea 
făcut rău. Era vară. Plouase afară şi era 
o atmosferă apăsătoare. În Jilava nu era 
foarte cald nici vara, mureai de putoare 
dar temperatura era 30 – 40 de grade. Iar 
iarna nu era chiar să îngheţi.  Ne întrebam 

care urmează la rând să mai moară. Am 
picat eu la rând să mă îmbolnăvesc. Dar 
ma salvat Bunul Dumnezeu. Bunicul meu 
a fost popă în Ciungani, întrun sat lângă 
Biharia. Şi când eram gata să mor, că aveam 
o dezinterie groaznică, am visat cu bunicul. 
La 3 – 4 ani bunicul mă băga întro desagă 
pe cal şi  în cealaltă parte punea desaga cu 
ceasloave şi mă ducea 20 km. Gheorghe 
Calciu sa hotărât să mă scape. Primeam 
de două ori pe săptămână 140 de grame 
de pâine. Eram trei în celulă. În rest era 
turtoi, mălai copt. Mălaiul ăsta era greu de 
digerat şi Calciu ia spus lui Iosif (celălalt 
din celulă) că îmi lasă pâinea mea şi el îmi 
dă mălaiul. La care Iosif, cam scrâşnind din 
dinţi, că şi el era flămând, a zis că face la 
fel. Ghiţă Calciu avea TBC ganglionar, aşa 
îi erau de umflaţi ganglionii încât capul lui 
arăta ca o pară cu codiţa în sus. În condiţiile 
astea mia dat 6 luni de zile pâinea lui, de 
două ori pe săptămână câte 140 de grame, 
cu care am scăpat. După asta am avut un 
vis. Mam visat întrun peisaj absolut 

chinezesc cu nişte munţi foarte frumoşi. 
A fost un vis colorat. Atunci, în Casimca 
Jilavei, miam spus ce răsplată mia dat 
Dumnezeu, o bucurie să văd lucruri aşa 
frumoase. După 5 ani mă pomenesc liber. 
Au mai trecut 4 ani şi ajung să fac un voiaj 
în China prin Uniunea Scriitorilor. Şi în 
sudul Chinei, când am ieşit dintro vale, 
mam pomenit în faţa unui peisaj care era 
exact peisajul pe carel visasem în Jilava. 
Nu uit nici acum cum era stânca. 
Tot atunci, când eram pe punctul să mor 
mam visat în faţa altarului bunicului meu 
şi din altar a ieşit o mână care mia aprins 
lumânarea pe care o aveam în mână. Până 
atunci Ghiţă zicea: măi nu muri dimineaţa, 
că nui bine să mori dimineaţa. Dupămasa 
îmi zicea: măi, dacă ai răbdat, nui bine să 
mori dupămasa, mai rabdă până deseară. 
Seara zicea: mă, să ştii că dacă mori, 
noaptea e foarte rău! A doua zi dimineaţă a 
zis: „acum nu mai ştiu ce să zic”. Iar eu doar 
am clipit din ochi şi mam gândit: nu mai 
zi nimic pentru că am avut un vis. De după 

Pe Steinhardt l-am cunoscut în închi-
soare prin 1958. Auzisem despre el. Era 

cunoscut în inteligenţa bucureşteană 
ca un „jidan ciudat”. Era curios. El era 

obsedat de creştinism. El şi Edgar Papu, 
profesor de istorie, care era cunoscut 

că s-a încreştinat în Jilava după 
arestarea Monseniorului Ghika în 1953. 

Se încreştinase înainte de a intra în 
închisoare şi sub presiunea închisorii în 

1954 a renunţat la creştinism. Steinhardt 
ştia de chestiunea asta. El încă nu se 
încreştinase. Papu a ieşit în 1954 din 

în chisoare, şi soră-sa şi toţi jidanii 
s-au bucurat că a ieşit şi a renunţat la 

creştinism. Steinhardt le spunea „sunteţi 
nişte laşi”. El nu făcuse închisoare până 

atunci. Mai mult, intrase în Rugul Aprins, 
unde îl combătea pe Sandu Tudor care 
era un ateu combativ şi un ziarist cinic 

faţă de tezele creştine. Dar se ruga de 
ăştia să-l combată, să nu-l lase. Am 

nimerit cu Steinhardt în celulă, deja 
auzisem multe. Discuta lucruri foarte 

subtile şi foarte bine argumentate. 
Făcea diferenţe de astea între explicaţie 
şi justificare etc. Dar mi-am zis că astea 

sunt în general artificii de intelectual care 
vrea să strălucească şi în bezna Jilavei. 

Că eu ştiu că pot fi mulţi foarte spirituali, 
dar mă întrebam cât din inteligenţa asta 

e conform cu conduita lui etică. 
Şi ce am văzut? Să scoţi o tinetă dintr-o 

cameră cu 80 - 100 de persoane, să o 
scoţi de două ori pe zi nu era lucru uşor. 

Nu se mai punea problema putorii, că 
toţi puţeam. Tineta trebuia scoasă pe 

rând de cei din celulă. Şi nimereau şi 
bătrâni, săracii. Unii erau de 70 – 80 
de ani, vai de capul lor. Trebuia să fii 

zdravăn. Că doi zdraveni de abia puteam 
duce tineta. Dar, trebuia să duci tineta 

şi repede pentru că gardienii care aveau 
de deschis sute de celule băteau cu bâta. 

Nu dădeau să-ţi rupă şalele, dar nici 
nu-ţi pica bine. Şi, de exemplu, la o ieşire 

cu tineta, eu fiind tânăr, luam 13 bâte 
pe spinare. Dar dacă ieşea un bătrân 
în locul meu lua 25 de bâte, dar era şi 

riscul să cadă şi să răstoarne tineta. 
Nouă tinerilor ne era milă de bătrâni şi 

ziceam „las că o duc eu”. 

Nicu era şi el întotdeauna dispus să 
iasă în locul bătrânilor. Şi atunci l-am 

întrebat: cum se face de eşti aşa de 
săritor, nu ţi-e frică de bâte? Zice, 

cumplit! Mi-e frică de mor, dar nu pot să 
uit că mi-a spus tata când m-a arestat 

„Nicule, să nu mă faci de ruşine, să nu fi 
judan câcăcios!”. Asta e proverbială.

Şi Nicu aşa era de preocupat de 
creştinism, încât când l-a găsit pe 

Dobzeu, a zis să fie şi un martor, deşi 
Paleologu râdea de creştinismul lui. Dar 

Nicu nu a glumit cu chestia asta!

„În 11 februarie în 1961 am primit o pedeapsă de 10 zile izolare în Zarca Aiudului cu 
mâncare la două zile. Asta era o cameră cu ciment pe jos, fără foc, cu geamul spart 
să fie frig, o tinetă fără capac şi o pătură ruptă cu care să te înveleşti noaptea. Nu se 

putea dormi nici ziua, nici noaptea, trebuia să te tot plimbi. Gerul era atât de mare în 
13 noaptea, încât i-am spus lui Marin Naidim că mă întind pe jos. Lui i-am zis să stea pe 

marginea de la tinetă şi eu proptit de el, apoi stau eu pe tinetă şi tu pe ciment. Mi-a zis 
să nu mă întind, că mor. I-am spus că nu mai pot. A zis că şi el a fost în starea asta, dar 

el făcea puşcărie din 1940 şi zice: „m-am întins jos şi m-am trezit că un arhanghel mi-a 
spus: aici nu se doarme. Avea o sabie de foc”. Zic, măi, eu nu mai pot. Cu toate astea 

m-am mai învârtit un pic. Şi aud pe la 3, după miezul nopţii, că se deschid uşile la izolări. 
Şi aud vocea directorului Crăciun „scoate-i afară pe toţi!”. Se trezise nevastă-sa noaptea 

din vis şi i-a spus că îngheaţă dacă nu ne dă drumul din izolare. 
La Aiud am stat din 1954 până în 1956 şi din 1961 până în 1964”. 

După Revoluţie, nea Petrache Ţuţea ne 
duce la Crăciun. Îi muriseră şi nevasta, 
şi copiii, nici nu-l făcuseră general 
şi era într-o garsonieră la marginea 
Bucureştiului, întins pe pat. Puţea de 
nedescris. I-am zis: nea` Gheorghe, aşa 
puţi cum puţeam noi din Jilava când 
ne-ai dus la izolare în Aiud. Săracul 
Crăciun a sărit să-l îmbrăţişeze pe 
Demostene Andronescu. Nu ştia el ce a 
scris Demostene despre Aiud. Dar dacă 
l-a pupat Demostene, l-am pupat şi eu. 
Cine ne cunoaşte a râs de noi că ne-am 
dus şi ne-am pupat cu Crăciun. Dar să 
ştii că ne-am războit cu el. L-am iertat, 
am uitat, dar n-am uitat să-i reproşez. 
I-am spus că are morţi pe conştiinţă, 
că noi am rezistat la izolare, dar au fost 
alţii care au murit sau s-au îmbolnăvit 
din asta. A zis: ce să fac, asta a fost etc. 
Dar a zis şi că: uite că azi nu mai am nici 
nevastă, nici copii, nu vă mai am decât 
pe voi. Îi spun după aceea lui Demostene: 
„dacă ăsta zice că numai pe noi ne are şi 
aude cineva, toţi o să spună că am făcut 
pact cu Crăciun”. Deci vă daţi seama ce 
disperat şi singur a ajuns să spună asta. 
Şi a zis: dar este un Dumnezeu în Cer care 
le plăteşte pe toate! Nouă aşa ne-a spus 
şi am rămas cu gura căscată să auzim 
asta din gura lui. Şi l-am întrebat cu ce 
s-a ales din reeducarea de la Aiud. Şi a 
zis: cu nimic! I-au promis că-l fac general, 
dar s-au folosit de el. Şi ne spunea că 
i-au comandat „tu baţi la ei la cur ca să 
reeduci. Nu trebuie să spui că noi pus tine 
face asta. Asta să ştie că ei făcut de la ei”. 
A zis că nu din cauza asta a pierdut să fie 
general, ci pentru că ticălosul de general 
Doicaru a arătat o poză în care era cu 
Ţuţea şi alţii când veniseră legionarii la 
putere şi avea cămaşă verde şi diagonală. 
Şi i-a arătat-o lui Drăghici, iar acesta a zis, 
gata, la pensie cu tine, niciun general! Şi 
zice, Dumnezeu l-a pedepsit şi pe Doicaru 
pentru că şi el a fost în tinereţe frate de 
cruce, dar în plus pe el l-au împuşcat al 
lui în Deltă cu ocazia unei vânători după 
Revoluţie, când se punea problema să se 
spună nişte lucruri în legătură cu ce s-a 
întâmplat la Interne. 

Andronescu şi acum când vine la mine 
bate morse în uşă. Genialitatea lui 
George Manu a fost că a înlocuit linia 
din alfabetul morse cu două puncte 
consecutive. Pe perete nu se auzea linia, 
dar dacă baţi în ţeava de calorifer vezi 
că-i A. Dacă nu înţelegeam ce spune, 
băteam consecutiv de mai multe ori şi 
celălalt relua de la început cuvântul. 

Erau incredibile discuţiile pe care le purtau. De la Nae Ionescu am învăţat primele 
lucruri de filosofie şi de la Blaga. Dar pentru filosofia de catedră, Steinhardt, 
nea Petrache Ţuţea, Vulcănescu, era dezbaterea de seminar, confruntarea 
intelectuală. 

„Când am văzut nume mari că 
şi-au făcut „autoanaliza” ne-a 

zdruncinat. Dar ne-am zis că 
fiecare rezistă cât poate. Dar am 
văzut şi oameni care n-au făcut 

niciun compromis. Când se lăudau 
cu realizările partidului, Prinţul 

Ghika a spus cât de frumoase sunt 
sălciile Aiudului”. 
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Erau egale cu bărbaţii şi se bucurau 
şi ele de pedepse suplimentare. 
Jila va nu era suficientă pentru a le 
îngenunchia. Orice li se nă zărea 

doamnelor gardiene, ţigănci de ultima speţă, 
constituia un motiv pen tru a fi trimise la 
„mititica”. Aproape toa te au trecut pe acolo, 
prin acel loc de supertortură al Jilavei. Această 
era o carceră cu ciment pe jos şi pereţii 
umezi, în care deţinutele politice executau 
o pedeapsă imaginară, fiind ţinute numai în 
cămaşă, cu o bucată de mămăligă şi o gamelă 
cu apă sărată (pe zi). În aceste condiţii nu se 
putea rezista mai mult de 7 zile. Acele femei 
care au trecut pe aici, şi nu au fost puţine, sau 
îmbolnăvit de anexită şi reumatism. Foamea 
le chinuia ca şi pe bărbaţi. Lipsa de aer şi 
lumină, de asemenea.
Pentru autenticitate, spicuiesc din relată
rile Emiliei Vaida, care era anchetată fără să 
ştie că soţul ei fusese omorât tot în timpul 
anchetelor: „Aşteptam obişnuitul arpacaş 
în care se numărau boabele, pentru ami 
astâmpăra foamea ce mă rodea, când sa 
deschis uşa celulei şi ofiţerul politic mia 
făcut semn sămi iau bagajul şi săl urmez. 
Afară ma împins în duba ce ma transportat 
la Jilava, pe care nu o voi putea uita niciodată.
Îmbrăcată cu cele câteva zdrenţe ale mele 
şi câteva primite de la alte deţinute, cu 
picioarele goale în pantofii negri, daţi de 
conducerea închisorii pentru proces, am 
fost din nou îmbrâncită pentru a fi luată în 
primire de ofiţerul de serviciu. Arătândumi 
cu mâna o uşă de lemn, am împinso eu de 
data aceasta şi am intrat. Era un ţarc de 1 mp, 
plin cu fiare şi gunoi. Acolo am stat până sa 
întunecat, în timp ce pe mine ningea. Vânătă 
de frig şi cu dinţii clănţănind, miam făcut 
intrarea în groapa blestemată. În celula 2 de 
la Jilava ne găseam 45 de deţinute, dintre 
care, 7 bolnave de TBC, lipsite de ori ce fel de 

îngrijire. De căldură, 
nici pomeneală. Numai 
cea umană completată cu cea 
sufletească ne făcea să trăim de azi pe 
mâine. Aspectul acestor fiinţe nobile era 
dezolant: cu feţe de ceară, nepieptănate, 
erau îmbrăcate în rochii zdrenţuite. Fără 
prosop, săpun, perie sau pastă de dinţi, 
femeile foloseau pentru şters fie manşeta, 
fie gulerul sau mânecile scurtate în acest 
scop.” Administraţia dă drept cazarmament 
o pătură ruptă la trei persoane, linguri şi 
gamele găurite. Se mânca prin rotaţie, pentru 
că niciodată nu erau suficiente.
Interiorul celulei era mobilat cu celebrul 
hârdău, „tineta” ce emana un miros îngrozitor. 
Alături se găsea o putină cu apă pentru băut şi 
spălat, ce se umplea o dată pe zi. Niciodată apa 
nu ajungea şi spălatul se făcea tot prin rotaţie, 
de la o zi la alta şi tot în aceleaşi gamele în 
care se mânca. Lipsa de aer îţi lăsa impresia 
că ai o senzaţie de sufocare permanentă. Este 
uşor de înţeles cum se simţeau bolnavele de 
T.B.C. şi inimă care aveau nevoie imperioasă 
de AER. Singurul bun al naturii lăsat la 
discreţia fiinţelor peste tot, aici era drămuit. 
Ferestrele erau mai tot timpul închise şi nici 
lumina nu pătrundea din cauza obloanelor 
fixe. Pereţii celulei umezi în permanenţă lăsau 
impresia că te găseşti întrun cavou. Şi pentru 
MULTE şi MULŢI, a rămas cavou.

Dorina Ienciu care se găsea la secţia de femei 
a fost ridicată împreună cu fiul ei  Codruţ 
Ienciu  şi cu soţul, fost inspector general 
în Ministerul Cultelor. Fire deosebit de 
sensibilă, Dorina Ienciu a publicat la editura 
Pavel Suru un roman intitulat: „Cataclismul 
anului 2000”. 

FemeI 
LA JILAVA 

FORTUL 13 

Jilava, Jilava!  
ziduri de piatră lipite  
cu otravă!  
Ce tării vă ţine  
De nu v-aţi dărâmat  
de atâta suspine?  
de atâta urlat?  
Şi lacrimile curse,  
din loc nu v-au mişcat?  
Acoperişul tău  
deveni  
mauzoleu  
pentru sfinţii  
Neamului meu.

Dorina Ienciu

(Cicerone Ionițoiu - Morminte fără cruce. 
Contribuţii la cronica rezistenţei româneşti 

împotriva dictaturii. Vol. II)

ÎN AMURG  
 
Am deschis fereastra catului de sus,  
Să văd cum păşeşte bunul meu Isus  
Spre Golgota, purtându-şi crucea 
blândeţii  
cu ochii arşi, căutând răcoarea 
dimineţii. 

Cerul s-a întunecat crunt să nu vadă, 
Cu suliţi cum îl petrec soldaţii de 
gardă,  
Cu Măria florile plângeau împreună  
Stelele albe s-au adunat cunună.  
 
Să mângâie fruntea rănită a lui Isus  
Amurgul rouă sărutării şi-a depus  
Lemnele codrilor cu duhul au cântat 
Nou cântec au strunit, din jale şi oftat. 

Am coborât jos din catul veşniciei,  
Să biciuiesc zarafii nemerniciei,  
Crunt să-l înfrunt pe tâlharul de Irod,  
Unde sunt mugurii şi ai neamului 
rod?  
 
Zării Golgota cu uriaşa cruce, 
La osândă neamul românesc se duce, 
Femeile pe urmele Măriei plâng, 
Christoşii neamului pe cruce se frâng. 

Cu suliţi cum îl petrec soldaţii de 
gardă,  
Cu Măria florile plângeau 
împreună.”


