
Univerzita Karlova v Praze 

Filozofická fakulta 

Ú stav románských studií 

(studijní obor rumunština) 

Jana Rokoská 

Vězeňská literatura v Rumunsku (1944 - 1989) 

vedoucí práce PhDr. Libuše Valentová, CSc. 

diplomová práce 

2006 



Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím 

uvedených pramenů a literatury. 

~r:?~ &-( .r:
/" /:/ 

j/ 

.4" /0/, I 
? -~. " t_ ". v 



Obsah 

Úvod 1 

I. Rumunsko v komunistické éře (1944 - 1989) 3 

II. Nástin rumunského komunistického koncentráčnického 
systému 8 

III. Vězeňská literatura v Rumunsku (1944 - 1948) 16 

IV. Rumunský gulag v memoárové literatuře 20 
IV. 1. Vymezení pojmu memoáry 20 
IV. 2. Rumunský gulag v memoárové literatuře před rokem 1989 21 
IV. 3. Rumunský gulag v memoárové literatuře po roce 1989 22 

V. Ion loanid 27 
V. 1. Ion loanid, Žalář náš vezdejší (stručný obsah) 28 
V. 2. Žalář náš vezdejší (literární rozbor) 30 

VI. Nicolae Steinhardt 40 
VI. 1. Nicolae Steinhardt, Deník šťastného údělu (stručný obsah) 41 
VI. 2. Deník šťastného údělu (literární rozbor) 42 

VII. VirgiI lerunca SO 
VII. 1. Virgil lerunca, Fenomén Pitešť (literární rozbor) Sl 

VIII. Doina Jela 58 
VIII. 1. Doina Jela, Cesta do Damašku (literární rozbor) 59 

IX. Seznam rumunských literátů uvězněných komunistickým 
režimem 

Závěr 

Rezumat 

Použitá literatura 

Příloha (citáty v originálním znění) 

Obrazová příloha 

6,8 

70 

73 

77 

87 



Úvod 

Záměrem této práce Je přiblížit a charakterizovat rumunskou 

literaturu zaznamenávající existenci komunistických detenčních zařízení 

v Rumunsku v letech 1944 až 1989 a posílit zájem o toto téma. Po druhé 

světové válce se Rumunsko ocitlo na více než čtyři desetiletí pod 

komunistickou nadvládou, která postupně cíleně likvidovala vš,echny své 

skutečné domnělé odpůrce. Metastázemi vznikl v zemi systém 

represivních zařízení (věznice, pracovní tábory, psychiatrické léčebny), 

do nichž byly postupem času uvrženy statisíce nevinných lidí. Ostatní 

vzpurné či nepohodlné obyvatelstvo bylo deportováno do zapomenutých 

kraj ů a státostrana dala likvidaci časem rozměr genocidy. F orm)' a rozsah 

politických represí proti společnosti se měnily spolu se změna.mi uvnitř 

politického systému a údaje z nedávno otevřených archivů rumunské tajné 

policie Securitate a komunistické strany a svědectví těch, kteří 

zařízeními prošli, potvrdily, že největším rozmachem koncentráčnického 

systému se vyznačuje začátek padesátých let a následné desetiletí. 

Zločinecký systém si byl dobře vědom skutečnosti, že tužka je 

nástroj em paměti, jímž se přesně zachytí myšlenka nebo pocit, který 

z mozku časem vymizí, a tudíž v rumunské literární historii nenajdeme 

písemnosti zaznamenané politickými oběťmi pnmo ve vězeňském 

prostředí. Do pádu komunistického režimu (1989) bylo uveřejněno, 

samozřej mě v zahraničí, pouze několik historických studií a přímých 

svědectví o rumunském gulagu, ale s nástupem demokracie došlo k jejich 

rozmachu. Do rumunské literatury také vstoupila tvorba, kterou můžeme 

nazvat lágrovou či gulagovou. Jej ími autory j sou oběti "komunistické 

spravedlnosti", které na vlastní kůži zažily drsnou realitu komunistických 

lágrů. Z této literatury pamětníků jsem k literárnímu rozboru zvolila dvě 

obsahově i formálně odlišná díla, obdobně výběr prací z literatury věcné 

určených k analýze byl též podřízen kritériu rozličnosti děl. 

Základním materiálem pro studium problematiky rumunských 

represivních zařízení byly publikace několika rumunských historiků a 

publicistů a dále literární počiny očitých svědků. Zpracování hlavního 

tématu, vězeňské literatury v komunistickém Rumunsku, vychází 
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z širokého počtu rumunských literárních děl, a to zejména memoárového 

rázu. 

V případě, že některý z názvů dále zmiňovaných děl byl přeložen do 

češtiny, např. ve Slovníku rumunských spisovatelů] či v česky 

zaznamenaných rozhovorech s rumunskými spisovateli, uvádím jeho již 

existující překlad, v ostatních případech jde o moji pracovní verzi. 

Překlady citovaných pasáží z rumunštiny j sem pořídila sama; pokud je 

autorem překladu někdo jiný, je to uvedeno v poznámkovém aparátu. 

Materiály pro sepsání této studie nejsou bohužel v českém prostředí 

dostupné, a proto by nemohla být realizována bez několika stipendijních 

a soukromých pobytů v Rumunsku. 

Ráda bych poděkovala vedoucí diplomové práce PhDr. Libuši 

Valentové, CSc. za cenné rady z oblasti historické i literární a za mnoho 

dalších podnětných připomínek. 

I VALENTOVÁ, L. et al. Slovník rumunských spisovatelů. Praha: Libri, 2002. 
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J. Rumunsko v komunistické éře (1944 - 1989) 

Politický vývoj v komunistickém Rumunsku nelze nastínit bez 

popsání událostí, které mu předcházely. V předvečer druhé světové války, 

která nenávratně změnila starý svět, Rumunsko upíralo své naděje k 

demokratickému Západu. Mnichovské události a následně pak podepsání 

paktu Ribbentrop - Molotov, jenž rozdělil rumunské území na sféry vlivu 

mezi Německem a Sovětským svazem, však přesvědčily rumunskou vládu, 

aby přehodnotila svoje postoje. Okleštěné Rumunsko se stalo jedním z 

nej věrněj ších spoj enců hitlerovského Německa. Moc v zemi se soustředila 

do rukou generála lona Antonesca, nazývaného Conducatorul, od roku 

1940 premiéra s diktátorskými pravomocemi. Ten v roce 1941 poslal 

třicet rumunských divizí proti SSSR, a to s tichým souhlasem rumunské 

veřejnosti, jež si přála znovu získat ztracená území (Besarábiii, severní 

Bukovinu, severní Sedmihradsko a jižní Dobrudžu). S pokračujícími 

válečnými událostmi se zformoval v zemi protifašistický odboj. Po bitvě 

u Stalingradu začalo být zřejmé, že Rumunsko válečný konflikt po boku 

N ěměcka nevyhraj e. V březnu 1944 vstoupila voj ska 2. ukraj inského 

frontu na rumunské území a dne 23. srpna téhož roku provedl mladý král 

Michal I. (syn krále Carola II, jenž po otcově abdikaci nastoupil na trůn 

v září 1940) převrat. Pronacistický vůdce Antonescu, jehož režim se také 

podílel na vyvražd'ování Židů, byl svržen a později jako válečný zločinec 

popraven. Rumunsko přešlo na poslední chvíli na stranu vítězů. 

Osvobození celého území bylo dokončeno v říjnu 1944, ale to už byl 

položen pevný základ nového režimu země, vstřícně orientovaného k 

politice Moskvy. 

Prospěch z příchodu Rudé armády měli komunisté. Dosud se netěšili 

valné podpoře rumunského obyvatelstva, Komunistická strana Rumunska 

čítala pouhých devět stovek členů. Rychle se však stávala masovou 

stranou, do níž houfně vstupovali dělníci, zemědělci či příslušníci 

národnostních menšin. Ochranu zde našli 1 mnozí z těeh, kteří 

spolupracovali s minulým režimem. Zprvu byly sice vytvořeny vlády s 

převahou nekomunistických stran a zastoupením komunistů, ale fakticky 

situaci v zemi kontrolovali Sověti. Poměry se nikterak nelišily od 
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okolních zemí: neutěšená hospodářská a sociální situace, nepokoj e, 

naděje 1 obavy z budoucího vývoje. Výstrahou demokratům byly 

zmanipulované parlamentní volby (19. listopadu 1946). Komunisté nadále 

postupovali rázně: podřídili si justici, zatýkali a věznili své politické 

oponenty, likvidovali nezávislý tisk a dosazovali své lidi na stěžejní 

funkce ve státní správě. Stoupenci nekomunistických stran, kteří se 

snažili zamezit komunistické totalitě, jako kupříkladu předák národně 

selské strany luliu Maniu, byli za "spiknutí ohrožující státní bezpečnost", 

většinou bez soudu, doživotně uvrženi do komunistických žalářů. Dne 30. 

prosince 1947 byl král Michal I. donucen podepsat abdikaci a musel 

odejít do exilu. Byla vyhlášena Rumunská lidová republika. Neomezenou 

vládnoucí silou ve státě se na dalších více než čtyřicet let stala 

komunistická strana. Rumunsko se stalo součástí mocenského bloku, 

který si ve střední a východní Evropě vytvářel Sovětský svaz. 

Představy o nezávislém Rumunsku ve svobodné Evropě se 

definitivně rozplynuly. Rumunská společnost byla rozpolcená . .Jedni plně 

schvalovali a podporovali komunistickou vládu, věřili, že jim nový režim 

přinese lepší životní podmínky, sociální jistoty a zlepšení materiálních 

podmínek pro běžný každodenní život. Byli přesvědčeni, :le budují 

sociálně spravedlivější společnost, v níž si budou všichni rovni. Druzí 

zaujímali neutrální, kritický nebo odmítavý postoj. Brutální vláda 

Gheorghe Gheorgiu-Deje (1948 - 1965) plně přebírala sovětský model, 

budovala totalitní režim rychle a bez skrupulí a nemilosrdně likvidovala 

jakékoliv náznaky odporu. Hovoříme o období stalinského dogmatismu, 

kdy příkazy a požadavky Moskvy byly závazné, a přestože "sovětizace" 

neodpovídala podmínkám a potřebám země, byla přijímána a realizována 

bez protestů. Rumunští komunisté si počínali horlivě: od sepsání nové 

ústavy až po různé direktivy, které citelně zasahovaly do soukromého 

života jednotlivce a rodin. Dne 30. srpna 1948 byla tajná policie 

Siguranta nahrazena novým represivním orgánem nazvaným Ústřední 

správa lidové bezpečnosti (Directia Generala a Securitatii Poporului). 

Tato instituce, zkráceně nazývaná Securitate, byla začleněna do 

Ministerstva vnitra a pro svoJe nelidské praktiky se stala symbolem 

krutosti rumunského komunismu. 
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Ve společnosti zavládl strach. "Hledání třídního nepřítele" bylo 

nemilosrdné a neustávající. Ve státě nerozhodovalo právo, rozhodovala 

"vůle lidu". Nevinní občané byli odsuzováni ve vykonstruovaných 

politických procesech, někteří byli odsouzeni i bez soudního rozhodnutí. 

Desetitisíce jich putovalo do komunistických kriminálů, do pracovních 

lágrů, psychiatrických léčeben či byli násilně deportováni do vyhnanství. 

Perzekuce zasáhla všechny vrstvy obyvatelstva a nebylo před ní úniku. 

Bilance komunistické represe, byť jen přibližně odhadovaná, je tristní: 

počet obětí politických procesů se pohybuje kolem 600 tisíc osob, počet 

uvězněných a deportovaných bez soudního rozhodnutí Je přibližně 

dvojnásobný. 

Významnou proměnou prošlo hospodářství, a to jak svým rozsahem 

tak vlastnickou strukturou. Bylo provedeno znárodnění: od 

průmyslových podniků, dolů, bank až po kinematografii. Z hospodářství 

zmizel kapitalistický sektor a s ním podnikavost a hospodářská iniciativa. 

Likvidovány byly také živnosti, soukromá řemesla a maloobchod. 

Rumunsko vstoupilo do RVHP, byla podporována industrializace země a 

"stavby socialismu", ale země se postupně stále více vzdalovala 

hospodářsky a technicky vyspělému Západu. 

Rumunsko bylo zemědělským státem. Příchod k moci komunistů, 

kteří se obávali nezávislosti selského stavu, tvrdě postihl venkov. 

Sedláci, jejichž kořeny a síla byly v půdě, na níž hospodařilo několik 

generací jejich předků, byli příliš hrdí na to, aby se dobrovolně podvolili 

a vstoupili do zemědělských družstev. Museli být zlomeni násilím. 

Hrozby, represe, uvěznění nebo vystěhování, to byl jejich osud, a to 

zejména v letech 1949 až 1959. Násilně kolektivizovaná venkovská 

společnost žila v neustálém strachu a napětí. Každému, kdo vlastnil více 

hektarů nebo se postavil na odpor, hrozil postih. Rolníci, zvláště pak 

úspěšní hospodáři, byli donuceni opustit své grunty a rozšířit řady 

městského obyvatelstva. Rumunské zemědělství se dostalo do vážných 

potíží, které pocítila celá společnost. 

Vírou komunistů na celém světě otřásla Chruščovova kritika kultu 

osobnosti (1956) a nadcházející proces destalinizace nebylo mo~~né zcela 

ignorovat ani v Rumunsku. Proti sovětské povstání v Maďarsku (1956), 
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stažení sovětských voj sk z rumunského území (1959), postupné 

propouštění politických vězňů (1962 1964), opatrn:v "proces 

odstupování" od Moskvy a prosazování modelu nacionálního komunismu 

vnesly do mnoha rumunských duší naději na demokratické zřízení. 

Nacionální komunismus zesílil s nástupem nového stranického 

předáka Nicoale Ceau~esca v červenci 1965. Ceau~escu nastoupil k moci 

jako mladý komunista, obklopen lidmi, kteří vytvářeli doj em, že 

provedou reformy a otevřou ekonomiku. Politik také vzbuzoval naděje ve 

svobodném světě. Rumunsko se nezúčastnilo invaze do Československa, 

navázalo vztahy s Izraelem a v létě 1969 navštívil Rumunsko, toto 

"zlobivé dítě" sovětského bloku, americký prezident Nixon .. To byla 

pověst, kterou si Ceau~escu budoval, a vcelku úspěšně. Západ mu 

půjčoval finanční prostředky, aby mohl odpojit rumunskou ekonomiku od 

závislosti na Sovětském svazu. Jeho odvážné postoje v zahraniční politice 

zvyšovaly popularitu komunistické strany mezi domácím obyvatelstvem a 

rozšiřovaly jej í řady. 

Skončila šedesátá léta a s nimi se vytrácela i politika uvolňování. 

Rumunské obyvatelstvo, které vidělo v příchodu mladého politika naději 

na liberalizaci, 

nový program, 

Pro bíhal proces 

bylo zklamané a přicházelo o iluze. Komunisté přijali 

z něhož vzešel kult osobnosti Nicolae Ceau~esca.2 

ind ustralizace s důrazem na těžký průmysl. Zahraniční 

dluh brzy narostl do obrovských rozměrů a za ropné krize roku 1973 se 

situace již nedala udržet. Západ při brzdil svoj i pomoc a neuvážená 

realizace socialistických přeměn postupně způsobila vážnou ekonomickou 

krizi. Přesto, že v mezinárodní diplomacii Rumunsko sledovalo politiku 

národní nezávislosti, bylo stále pevnou součástí mezinárodního 

komunistického hnutí i v 70. a 80. letech. Lidé žili pod tíhou tvrdé státní 

propagandy, kontroly informací a represí. Jakýkoliv náznak odporu byl 

opět nekompromisně potlačován, např. hornická stávka v roce 1977 . Na 

2 " Neuběhlo příliš mnoho času a Ceau§escu začal tvrdit: » člověk jako já se narodí 

jenom jednou za 500 let «" Viz. PACEPA, I. M. Cartea neagrď a Securitďtii. Vol. 

III. Bucure:jti: Omega, I999, s. I8. 
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neutěšené poměry po desetiletí upozorňovaly četné osobnosti rumunského 

exilu, informace ze svobodného světa přinášely zahraniční rozhlasové 

stanice, především rumunské oddělení Rádia Svobodná Evropa ve Francii. 

V osmdesátých letech výrazně klesla životní úroveň obyvatelstva, 

což bylo způsobeno přetrvávajícím neefektivním hospodářstvím a 

systematickou likvidací rumunského venkova. Megalomanský Ceau;;escu 

např. nechal v Bukurešti srovnat se zemí téměř čtvrtinu starého města a 

více než tuctu kostelů a na jejich místě vystavěl honosný Palác lidu. 

Nespokoj enost obyvatelstva se proj evovala v různých vzpourách, k 

nejvýraznějším patřilo povstání dělníků v Brašově (1987). V této době 

měla Komunistická strana Rumunska přibližně tři a půl milionu členů a 

veškerá moc v zemi se soustředila v rukou N. Ceau;;esca a jeho rodinného 

klanu. Diktátor se ještě nechal znovu "zvolit" do čela komunistické 

strany, ale to už se rozpadal celý komunistický blok. V poloviné prosince 

1989 vyšli do ulic rovněž Rumuni a Ceau;;escu s manželkou Elenou byli 

zatčeni a po rychlém soudu popraveni. 

Pád komunistického režimu přinesl Rumunům nové, do té doby 

zapovězené možnosti: svobodu proj evu, otevření hranic, svobodné 

rozhodování. Příslušnost k demokratickému světu však s sebou přináší 

mnohá úskalí. Rumunsko se jako typický postkomunistický stát jen 

obtížně vyrovnává s korupcí, prosáknuvší až na komunální: úroveň, 

rostoucí nezaměstnaností a přebujelou byrokracií. Společnost se stále 

více polarizuj e, několik málo procent obyvatelstva je bohatých, většina 

však má velké finanční potíže a mnoho mladých lidí se uehyl uj e k 

ekonomické emigraci. Střídající se vládní kabinety usilují se zahraniční 

pomocí o provedení zásadních politických a hospodářských reforem. 

Současně se však také musí vyrovnávat s vlastní minulostí. Hustá síť 

koncentračních táborů, statisíce zničených životů, cílevědomá likvidace 

elity národa, vyhánění lidí z jejich domovů, násilná kolektivizace - to vše 

vedlo k devastaci země: její ekonomiky, životního prostředí, památek. 

Zůstaly nepotrestané zločiny proti lidskosti. To je tristní bilance 

rumunského komunistického režimu, trvajícího jedenačtyřice1 let. Je 

otázkou, jak dlouho bude trvat, než se Rumunsko stane 

standardnídemokratickou zemí. 
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II. Nástin rumunského komunistického koncentráčnického 

systému 

S politickým pronásledováním v Rumunsku se setkáváme od konce 

roku 1944, kdy tehdej ší zákonodárství s represivním charakterem věrně 

napodobovalo komunistickou cestu k moci v Moskvě. V druhé polovině 

roku 1947 se Komunistická strana Rumunska stala orgánem nového 

diktátorského režimu a transformace, které v zemi proběhly během roku 

1948, potvrdily, že stát vstupuje do komunistické éry. V podstatě období 

mezi lety 1944 až 1949 připravilo půdu pro nejkrutěj ší etapu v historii 

rumunského gulagu, především pak pro léta 1950 až 1953. Byla pošlapána 

základní lidská a občanská práva a sebemenší projev nespokojenosti byl 

považován za politický a protistátní. Jakýkoli v odpor proti 

lidovědemokratickému zřízení, taj né policii, znárodňování či 

kolektivizaci, poslech imperialistických rádiových vln, vlastnění 

"zakázaných" knih, mezinárodní korespondence atd. měly za následek 

politickou perzekuci. Podle tvrdosti postihu můžeme rozlišit čtyři 

základní kategorie tvořící páteř politického pronásledování: 

1) vyřazení občanů z veřejného života; 

2) perzekuce s existenčními nebo sociálními důsledky; 

3) omezení osobní svobody a zásahy do soukromého života v míře 

překračuj ící úroveň v režimu běžnou; 

4) uvěznění bez soudů či na základě politických procesů, deportace. 

Pronásledování z politických, třídních nebo jiných důvodlů, včetně 

osobních, zasáhlo téměř veškeré obyvatelstvo. Perzekuce byla zpočátku 

zaměřena na příslušníky demokratických stran, ale postupně se seznamy 

"nepřátelských osob" rozšířily a oběti perzekuce můžeme najít ve všech 

profesních a sociálních sférách. Častým cílem politických čistek byla 

inteligence, neboť právě ona vyvolávala u komunistických mocnářů 

největší obavy z jejího kritického poměru k režimu. Vedle společensky 

činných spisovatelů, dramatiků, žurnalistů, filmařů, v)'tvarníků, 

hudebníků či vědců byla pozornost "věnována" také vysokoškolským 

učitelům a mezi odsouzenými figuroval i vysoký počet studentů. K 
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nej závažněj šÍm 

náboženského 

proj evům nezákonnosti patřilo 

vyznání. Vězení se začala plnit 

porušováni 

desítkami 

svobody 

vysokých 

církevních hodnostářů a internováni byli též ostatní odpůrci církevní 

politiky státu. V celkovém souhrnu bylo nejvíce postižených věřících z 

řad řeckokatolické církve. Tato církev byla koncem roku 1948 úředně 

zakázána. Represe proběhly i v armádě, mezi legionáři a samozřejmě i 

mezi partyzánskými skupinami operujícími v mnoha karpatských horách. 

Rozsáhlá škála forem politického a ekonomického nátlaku byla po několik 

let též směřována ke středním vrstvám. Nejpočetnější utiskovanou 

skupinou však bezesporu byli prostí lidé, dělníci, rolníci. Stejně jako v 

jiných komunistických státech i v Rumunsku neváhali soudruzi sáhnout 

do vlastních řad a po zinscenovaných politických procesech odsoudit a 

uvěznit vysoce postavené funkcionáře komunistické strany (nejznámějším 

z nich byl ministr spravedlnosti v Grozově vládě Lucretiu Patra~canu, 

popraven 14. dubna 1954). V Rumunsku neexistovala snad jediná rodina, 

která by nezažila perzekuce. Pronásledování v komunistickém režim u se 

vyznačovalo tím, že se neomezovalo na jednu hlavní osobu, ale dopadalo 

na celé rodiny včetně dětí, příbuzných a rodinných přátel dědičně. Lidé 

trestaní nikoliv za to, co udělali, ale za to, kým byli, zaplňovali tábory 

nucených prací, věznice a psychiatrické léčebny. 

Represe se halila v různé podoby a jednou z nich bylo 1 

nedobrovolné vystěhování či pnmo deportace. Přesuny se týkaly 

především národnostních menšin, bývalých kulaků a jejich rodin. Po 

uzavření jihozápadních hranic s Jugoslávií bylo vystěhováno do stepního 

Baraganu, rumunské obdoby Sibiře, 43 899 osob. 3 I toto je jeden z 

důkazů nelidské povahy komunistického režimu; násilné přesunutí 

velkého společenství lidí z jejich rodných obcí do odlehlých lokalit. 

Přemisťování, ovšem v tomto případě z městského prostředí do 

vesnického, se nevyhnulo ani bývalým vyšším společenským vrstvám, 

které vlastnily hodnotný maj etek a byty v atraktivních lokalitách. V 

3 V ALENTOV Á, L. Rumunský gulag 1944 - 1964. Přednáška ze VI. mezinárodního balkanistického 

sympozia. Brno, duben 2005, s. 5. 
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neposlední řadě bylo stanovení povinného místa bydliště, většinou 

spojeného s domácím vězením, namířeno proti bývalým 

"nepřevychovaným" politickým vězňům. Celkový počet pře sunutých osob 

není znám, ale odhaduj e se na 100 000. 4 Nedílnou součástí represivních 

opatření byly tábory nucených prací. Lágry byly přeplněny jednak těmi, 

kteří "ohrožují nebo se pokoušejí ohrozit lidovědemokratieký režim, 

ztěžují nebo pokoušejí se ztížit budování socialismu v RLR, nebo 

pomlouvaj í státní moc či jej í orgány, přičemž tyto jej ich činy nemohou 

být stíhány v trestním řízení,,5, aj ednak politickými vězni, kteiří sem byli 

převáženi v dobytčích vagónech přímo z komunistických káznic. Tábory 

nucených prací v Rumunsku pravděpodobně tajná policie Securitate 

zřizovala podle přímých rozkazů sovětských poradců. Zřejmě proto byly 

rumunské tábory velice podobné ruským, a to i v tom ohledu, 2:e vězňové 

uskutečňovali absurdní a nadmíru ctižádostivé proj ekty. Mezi nej známěj ší 

z nich patří rudné doly v Maramureši a v západním Sedmihradsku a 

především pak stavba Kanálu Dunaj - Černé moře. Stavbu "odsouhlasila" 

rumunská komunistická vláda 22. března 1950 a krátce po té byli 

novodo bí otroci sváženi do prvních osmi pracovních lágrů mezi městy 

Cernavoda a Konstanca. Bez ohledu na věk, národnost, sociální původ, 

vzdělání či původní profesi zde museli všichni vězni neobyčejně tvrdě 

pracovat za nepochopitelných a nelidských podmínek, a to od úsvitu do 

soumraku, ať již pod rozpáleným sluncem, či v krutých mrazt~ch. Vězni 

kanál přej menovali na "kanál smrti" a vzhledem ke skutečnosti, že při 

jeho budování zemřelo přibližně 200 000 lidí 6
, bylo to poj menování více 

jak příznačné. 

"Podezřelými individuy" byly přeplněny staré kriminály Cl režim se 

nezdráhal budovat pro své nepřátele i věznice nové. Pohlédneme-li na 

mapu detenčních zařízení, musíme nutně dojít k závěru, že celá rumunská 

země byla doslova posetá komunistickými trestnicemi. Vězeňské 

nesvobodě vždy předcházelo zatčenÍ. Kvůli momentu překvapení 

4 ibid., s. 5. 

5 ibid .. s. 5. 

6 COURTOIS, S. et al. Černá kniha komunismu. Přel. Zuzana Dlabalová, Jitka Kňourková, Tomáš 

Kybal, Helena Pešková, Felipe Serrano, Oldřich Tůma, Margareta Vakrmanová. Praha: Paseka, 1997. 
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Securitate zásadně zatýkala pod rouškou tmy. Strach z nezvaných nočních 

"návštěv" zanedlouho ovládnul každou domácnost. Při převozu k výslechu 

mnohačetný doprovod tajné policie nikdy neopomenul nasadit zatčenému 

černé brýle a pro jeho dezorientaci jezdit i několik hodin po městě. O 

krutých praktikách násilí používaných při následných výs leších již 

nemůže být pochyb. "Běžné násilnické metody", jako bylo bití, tlučení 

hlavou o zeď, rány obuškem přes chodidla, smýkání po zemI, 

několikadenní svázání ve svěrací kazaj ce, nepovolený spánek a podobně, 

vedly až k patologickým projevům trýznitelů. To vše bylo doplňováno 

psychickým terorizováním vyšetřovaných, vyhrožováním smrtí, tvrzením, 

že se jich zřekla rodina, nevybíravým očerňováním všech a všeho, v co 

oběť celý život věřila. Pokrytectví hrálo hlavní roli i při zinscenovaných 

procesech (tuto praxi zahájil Lenin v roce 1922 prvním podvodným 

procesem, Stalin ji "zdokonalil" a způsobil, že se po roce 1948 rozšířila 

do lidovědemokratických zemí střední a východní Evropy a stala se 

součástí jejich represivního systému). Vykonstruované procesy se 

přeměnily v tragická představení, ve kterých presumpce neviny byla 

chápána jen jako idea a všichni souzení věděli, že již není žádná naděje 

uniknout před komunistickým vězeňským peklem. Vězeňské řády v 

jednotlivých káznicích se navzájem příliš neodlišovaly. T:restanecké 

záplatované ošacení vypovídalo o několikaletém užívání, ve stroze 

vybavených celách panovala zima a mráz, přísný zákaz čehokoliv, co by 

mohlo oddálit intelektuální smrt (knihy, noviny, psací potřeby, hlasité 

rozmluvy a modlitby), stále obsazené tmavé samotky a nepřetržité 

výslechy doprovázené fyzickým mučením. Stravovací režim, sestavený 

pravděpodobně ministerstvem vnitra, nikdy nepovolil dávky jídla, které 

by kaloricky přesáhly hodnotu nezbytně nutnou k přežití. Naopak bývala 

snížena na poloviční hodnotu (tj. 700 kalorií na den). Smrt vyhladověním 

nebyla v rumunských lágrech ničím neobvyklým. Samostatnou kapitolu by 

tvořila "zdravotní péče", jež se řídila heslem: nepomáhat, nechat zemřít. 

Mnozí vězeňští lékaři, jak se pozděj i ukázalo, neměli ani lékařské 

osvědčení a nej častěj ším podávaným lékem na veškeré choroby, i ty 

smrtelné, byl aspirín. Více jak se zdravotním personálem se však 
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odsouzení střetávali se všudypřítomnými dozorci. Bachaři byli získáváni 

znej rozmanitěj ších druhů zaměstnání. Našli bychom meZI nimi 

soustružníky , zámečníky, elektrikáře, mechaniky, typo grafy, kožešníky, 

montéry, natěrače, ševce, číšníky, dělnice, písařky. Téměř vš ichni však 

měli jedno společné - nevzdělanost a neschopnost vykonávat svoje 

řemeslo. V řadách dozorců se vyskytovaly dokonce i kriminální živly. 

Bestiální přístup hlídačů k odsouzeným pramenil z jejich základních 

nevědomostí a totálního mravního úpadku. Teror z ministerstva vnitra 

nebyl zaměřen pouze na vězně, ale i na vězeňské zaměstnance, kteří si 

navzájem nedůvěřovali a udávali jeden druhého. O to více si vězňové 

cenili dozorčích, kteří se v daných podmínkách snažili chovat slušně, či 

alespoň neutrálně. S obyčejnými kriminálními živly bylo systematicky 

nakládáno lépe než s politickými vězni. Ti ovšem byli morálně a 

psychicky odolněj ší vůči svévoli vězeňského personálu. I v tak absolutní 

a ponižující nesvobodě se nevzdávali humoru a v rámci podmínek ani 

vzdělávání a uměleckých zážitků. Potvrzení vlastní důstojnosti totiž 

oddalovalo krajní stavy, do nichž byli vězni doháněni. Léta uvěznění v 

podmínkách, které neměly obdoby v civilizovaných zemích, snášeli 

odsouzení s vidinou, že jej ich utrpení neskončí propuštěním, nýbrž 

kolapsem režimu. Ve skutečnosti se však opravdové demokracie 

nedočkali. Jejich návrat do normálního života nebyl snadný. Nadále byli 

sledováni, měli omezený výběr zaměstnání, často přikázané mís to po bytu, 

úřady jim krátily důchody. Neustále na ně bylo pohlíženo jako na viníky. 

Trvalo dlouhou dobu, než se poměry v zemi změnily a političtí vězni se 

mohli navrátit do společensky důstojného života. 

Téměř o každé trestnici by mohla být napsána samostatná kniha, a 

tak zmiňme alespoň ty s nejsmutnějším renomé: Sighet, Pite~ti, Aiud, 

Jilava, Gherla, Miercurea Ciuc. 

V samém severozápadním cípu Rumunska se nalézá město Sighetu 

Marma!iei. V roce 1896 zde bylo vybudováno rakouskouherské vězení s 

masivními zdmi, které se v roce 1948 stalo politickým žalářem. Až do 

roku 1956 tu byla v 72 celách zadržována elita rumunského národa: na 

dvě stě bývalých ministrů, generálů, biskupů, kněží, univerzitních 

profesorů, historiků, spisovatelů, novinářů, ekonomů a vědců. Uvěz1}ění a 
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postupná likvidace nadmíru talentovaných, inteligentních a zkušených 

vysokých hodnostářů byla opravdovou genocidou a svatokrádeží na 

národní úrovni. Aby představitelé komunistické mOCI předešli 

pravděpodobným protestům a pouličním demonstracím rumunského 

o byvatelstva za propuštění národních hrdinů, vybrali pro jej ich umístění 

káznici se strategickým místem: daleko od hlavního města, daleko od 

středu státu, kout země na hranicích se Sovětským svazem. Odtud by také 

vězni v případě politického převratu mohli být lehce a rychle deportováni 

do sibiřské pustiny. Do přísně střeženého žaláře, obehnaného 

šestimetrovou zdí, nepřišel za pět let a šest měsíců ani jeden dopis, ani 

j eden balíček a stej ně tak naprosto izolovaní vězni neměli po eelou do bu 

internace možnost poslat ani jedno slovo za zdi trestnice. Mezi "třídními 

nepřáteli", většinou pokročilého věku, kteří byli v sighetské věznici 

týráni izolací v černých celách, hladem, zimou, fyzickými tresty a zákazy 

všeho druhu, byli kupříkladu předseda národně selské strany luliu Maniu, 

předseda liberální strany Dinu I. C. BriHianu, ředitel Národní banky 

TiHaranu, ekonomický a finanční poradce ve Versailles S andu Ion, 

profesor, akademik a ředitel Historického ústavu Gheorghe Bratianu 

(následovník Nicolae Iorgy). Všichni jmenovaní, stejně jako několik 

desítek jej ich spoluvězňů, našli v sighetském vězení smrt a jej ich těla v 

rouše Adamově byla v noci na káře převezena na místní chudinský 

hřbitov a rudimentárně pohřbena. Toto místo posledního odpočinku bez 

křížů se postupem času stalo pustinou, kam se chodilo pást vše čtyřnohé. 

Dnes j sou zde vztyčené dřevěné kříže, které alespoň symbolicky 

připomínají nešťastný osud sighetských politických vězňů. Kdo a na 

jakém místě je skutečně pohřben, se již nikdy nedozvíme. 

V roce 1993 vznikla myšlenka přeměnit stalinistickou VěZnICI na 

památník zasvěcený obětem komunismu. Zásluhou Občanské akademie 

(Academia Civica) a především pak rumunské básnířky Any Bllandiany a 

jejího manžela, publicisty Romula Rusana, památník (Memorial) v roce 

2000 přivítal první návštěvníky. Tento unikátní proj ekt zařadila Rada 

Evropy mezi muzea "evropské paměti" a o jeho úspěšnosti svědčí i 

skutečnost, že jsou pro veřejnost stále otevírány nově zrekonstruované 

sály, každoročně zde pro bíhaj í sympOZIa, Letní škola pro mladou 
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generaci a v prostorách muzea sídlí i Mezinárodní studijní sHedisko pro 
výzkum komunismu. 

Je smutné konstatovat, že Rumunsko přispělo k "o bohaeení" děj in 

represe ve střední a jihovýchodní Evropě. Bylo totiž pravděpodobně 

první, které zde zavedlo metodu "převýchovy" založené na vymývání 

mozků a tento hrůzný experiment pocházej ící z Asie ještě" vyl epšilo". O 

nepopsatelnosti pitešťského pekla svědčí skutečnost, že i dnes je velice 

obtížné získat svědectví těch, kteří jím prošli. 

Masivní pevnost uprostřed města Aiudu ve středním Sedmihradsku, 

postavena za vlády Marie Terezie v 18. století, se stala jednou z 

největších komunistických trestnic v zemi. Byli zde uvězněni především 

významné osobnosti z politického života, intelektuálové a legionáři, kteří 

podléhali přísnému režimu, jenž směřoval k jejich likvidaci, a to zejména 

vyhladověním (pozemskou pouť tu ukončil například filozof Mircea 

Vulcanescu). Neslavně proslulá budova zvaná Zarca, v níž byli odsouzení 

ponecháváni i několik měsíců v mrazivých celách bez oken, slamníků a 

teplého ošacení, byla součástí právě tohoto kamenného žaláře. 

V třípatrovém vězení ve městě Gherla poblíž Kluže zaplňovali cely 

bývalí důstojníci, dělníci, rolníci, kněží, intelektuálové, policejní 

úředníci z okolí Fagaraše aj. Prvním tamním velitelem byl j ak:ýsi Lazar, 

na jehož brutalitu zůstala mnohým temná vzpomínka. Za studenými zdmi 

byl uvězněn např. katolický biskup lulian Hossu či předseda socialistů 

Fl uiera~, který z vězeňských vrat již nikdy nevyšel. 

Četař Ivanica a kapitán Moromet "vládli" v káznici v Jilavě. 

Podzemní budova vystavěná za časů krále Carola I. plnila vzhledem ke 

své zemeplsné poloze nedaleko Bukurešti v první řadě úlohu 

shromažďovacího a přestupního střediska. Odtud byly oběti posílány do 

ostatních žalářů v různých městech státu. Cely měřily přibližně 30m2 a 

nej ednou se v nich setkalo až 100 odsouzených. Ti s nej tragičtěj ším 

osudem byli tajně popraveni v jedné z částí věznice, v tzv. pevnosti 13. 

V někdej ším klášteře Mislea, který pozděj i sloužil jako káznice pro 

nezletilé a ženské recidivistky, bylo v letech 1949 až 1951l zřízeno 

oddělení pro politické trestankyně. Postupem času jimi byl zaplněn celý 

žalář. 
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Stejně tak vězení ve městě Miercurea-Ciuc, původně středověká 

pevnost, bylo určeno pouze pro ženské politické oběti. V letech 1955 až 

1964 zde odsouzené přežívaly pod nejpřísněj ším režimem. 2:eny všeho 

věku od 20 do 80 let, všech profesí, ze všech koutů země byly odtrženy 

od rodin a izolovány několik let. Byly zde matky, které musely doma 

zanechat svoje děti (někdy i jenom pár měsíců staré), aniž by věděly, 

jaký osud je po jejich zatčení potkal a jestli existuje někdo, kdo se o ně 

postará. Matky, které byly donuceny nechat doma staré a nemocné rodiče 

bez opory a prostředků k živobytí. Dívky, které přerušily studia a již 

nikdy se k nim nemohly vrátit. Dívky, které opustily snoubence. Ženy, 

které navždy ztratily svoje zaměstnání. Byly potrestány za lásku k zemi, 

lásku k pravdě a především za lidskost (odmítly udávat svoje děti, 

manžele, sestry, bratry či jiné blízké). Intelektuálky, dělnice, liberálky, 

legionářky, rolnice, Rumunky, Židovky, Maďarky, ty všechny se 

navzájem respektovaly a pomáhaly si, aby přežily období hladu, zimy, 

únavy. Za všechny připomeňme alespoň Elenu Bratianu (manželku 

Gheorghe Bratiana), Alici Voinescu (univerzitní profesorku), Ecaterinu 

Balacioiu- Lovinescu (profesorku francouzštiny a manželku literárního 

kritika Eugena Lovinesca), Elizabetu Rizea, Lenu Constante, sestry Noru 

a Annie Samuelli, Marioaru Plop. 

Komunistický režim uplatňoval nejrůznější formy nezákonností, a to 

v takovém rozsahu, že je nej en nelze všechny popsat, ale dokonce se 

nelze o všech ani zmínit. Staré metody udržoval a "obohacoval" a záváděl 

i nové. V průběhu let sice represe ztrácely na ohavnosti a brutalitě, po 

roce 1969 již nedosahovaly takového stupně jako na přelomu čtyřicátých 

a padesátých let, ale brutalita je relativní a nIC to nezmění na 

skutečnosti, že rumunský gulag rozerval životy bezpočtu lidí, zničil 

rodiny, odtrhl rodiče od dětí a odsoudil miliony lidí k životu ve strachu. 

Po roce 1989 forma teroru vymizela, ale jeho principy nepřestaly 

fungovat a nadále se proj evovat; sama vzpomínka na teror tížila na 

duších a strach se zaryl příliš hluboko pod kůži. 
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III. Vězeňská literatura v Rumunsku (1944 - 1989) 

Komunismus v Rumunsku trval více než čtyřicet let. Každý režim se 

sklony k diktátorským praktikám považuje slovo za nebezpečnou zbraň na 

sebe namířenou. Vládní systém v Rumunsku tudíž tvrdě potlačoval 

jakékoliv slovní či písemné projevy poukazující na jeho nedostatky či 

dokonce na jeho nelidskost. Politické diskuse o stavu země mohly být 

vedeny pouze za jejími hranicemi a odehrávaly se především na vlnách 

antikomunistického a prodemokratického Rádia Svobodná Evropa. Od 

rumunského oddělení v Paříži a později v Mnichově, v nichž mimo jiné 

působili například Noel Bernard?, Monica Lovinescu 8 a Virgil Ierunca9
, se 

svobodný svět a se značnými obtížemi a četnými překážkami i odvážná 

část komunisty utlačované populace, dozvídaly také informace o 

literárních a vědeckých počinech týkajících se rumunského gulagu. Mezi 

autory, jejichž práce byla vydána zahraničními nakladatelstvími, patří 

Ion Ratiu, který v díle Dnešní Rumunsko. Komunismus nebo nezávislost 

(Romdnia de astiízi. Comunism sau independenlií)10 obecně referovalo 

rumunském koncentráčnickém režimu, především pak o kanálu Dunaj -

Černé moře a o propouštění politických vězňů v roce 1964. Téma násilné 

kolekti vizace se o bj evilo na několika stránkách díla Ghiti Ionesca 

Komunismus v Rumunsku (Comunismul in Romdnia). II Ve Spoj ených 

státech amerických byla v roce 1984 publikována historická 

Studie Historie Rumunska. Od počátků až do současnosti (1s toria 

Romdnilor. De la origini pinií in zi/ele noastre).12 Vl ad Georgescu 

se v ní pokusil o analýzu událostí v Rumunsku v letech 1948 až 1965. O 

nelidském zacházení s vězni v Pitešti napsal knihu exilový publicista 

Virgil lerunca a příznačně Jl nazval Fenomén Pitešf (Fenomenul 

7 BERNARD, N. (1925 - 1981 ), novinář a politolog. 

8 LOVINESCU, M. (1923), novinářka, literární kritička. 

9 IERUNCA, V. (1920), literární kritik, publicista, básník. 

10 RATIU, I. Románia de astazi. Comunism sau indipendenta. Bucure~ti. 1990. 

II IONESCU, G. Comunismul in Románia. Bucure~ti: Litera, 1994. 
12 GEORGESCU, V. /storia Románi/or. De la origini pina in zilele noastre. Bucure~ti: Humanitas, 

1992. 
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Pite~ti).13 Autorovo analytické myšlení a snaha o objektivní pohled 

učinily z této rozsahem nepříliš o bj emné publikace důležitý zdroj při 

odhalování komunistických zločinů. 

Po krachu komunistického zřízení byly otevřeny archivy, které 

vydaly bohatou dokumentaci, jež do té doby byla bezpečně utajována a 

která napomohla najít potřebné orientační body k poznání téměř 

půlstoletí trvaj ícího teroru. I přesto, že mnoho rumunských a 

zahraničních intelektuálů hovoří v souvislosti s komunistickou 

katastrofou o "akademickém tichu", které má za následek nedostatečně 

pro bádané a popsané období represí, vyšla v Rumunsku v posledních 

letech celá řada kvalitních historických a politologických odborných 

studií. Za průkopníky vydávaných prací o rumunském gulagu můžeme 

jistě právem považovat Monicu Lovinescu a Virgila Ieruncu. Důležitou 

roli na tomto tématickém poli v porevolučním Rumunsku sehrál Adrian 

Marino, který v dokumentech na pokračování podával informace v 

časopise 22. Velký kus práce odvedla a stále odvádí Doina Jela, autorka 

knih Láska, jež nás spojuje (Aceasta dragoste care ne leaga)14, Případ 

Nichity Dumitra (Cazul Nichita Dumitru)I 5, Cesta do Damašku (Drumul 

Damascului). I 6 V časopise Steaua pět let vycházela rubrika "Gulag", 

jej íž autorkou je Ruxandra Cesereanu, která na toto téma o bháj ila také 

dizertační práci. Nové poznatky dále přinesla faktograficky bohatá a 

velice zdařilá práce lona Biilana Koncentráčnický režim v Rumunsku 

1945 - 1964 (Regimul concentrationar din Romania 1945 - 1964).17 Mezi 

další odborníky se řadí: Nicolae Balota, Florin Manolescu, Cristian 

Moraru, Alina Mungiu, Stelian Tanase, Vladimir Tismaneanu. Viorel 

Marineasa, Daniel Vighi, Smaranda Vultur a Valentin Siimintii se ve 

svých knihách a statích zaměřují na tragédii deportací. Ji2: zmíněná 

Ruxandra Cesereanu přednášela na univerzitě v Kluži v akademickém 

13 IERUNCA, V. Fenomenul Pite$ti. Bucure~ti: Humanitas, 1990. 

14 JELA, D. Aceasta dragoste care ne leaga. Bucure~ti: Humanitas, 1998. 

15 JELA, D. Cazul Nichita Dumitru. Bucure~ti: Humanitas, 1995. 

16 JELA, D. Drumul Damascului. Bucure~ti: Humanitas, 2002. 

17 BÁLAN, 1. Regimul concentrationar din Románia 1945 - 1964, Bucure!;)ti: Fundatia Academia 

Civica, 2000. 
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roce 1999 - 2000 o rumunském koncentráčnictví a velmi potěšuj ící a 

nadějná je skutečnost, že i mezi představiteli mladé generace se nacházejí 

ti, jimž temná minulost Rumunska není lhostejná a obohacují seznam 

aktivních historiků a politologů (Sanda Cordos, Mariana Ne!, Vlad 

Pavlovici). 

Komunismus v Rumunsku se stal předmětem bádání :i několika 

zahraničních historiků a politologů. Zájem o rumunské poválečné 

pro] evu] e zej ména profesor Londýnské univerzity Dennis Deletant. 

Zásluhou jeho publikací Komunistický teror v Rumunsku (Teroarea 

comunistií in Romdnia)18, Ceau~escu a Securitate (Ceau~escu ~i 

Securitate)19 se dějiny Rumunska dostávají do podvědomí západní 

ci vilizace. 

Pozornost si jistě zaslouží noviny a časopisy, na jejichž stránkách 

JSou otiskovány příspěvky na dané téma: Apostrof, Cotidianul, Cuvdntul, 

Dilema, Dreptatea, Echinox, Expres, Magazin istoric, Orizont a řada 

dalších regionálních periodik. Výsostné postavení však nálež] časopisu 

Memoria, jenž kolem sebe sdružuje bývalé politické vězně. 

Významnou úlohu při odhalování komunistických zločinů zastává již 

zmíněná Občanská akademie s předsedkyní Anou Blandianou, která 

systematicky a neúnavně vydává dokumenty a statě v edicích Biblioteca 

Sighet a Analele Sighet. Nakonec bylo záměrně ponecháno knižní 

nakladatelství s dnes již bohatými zkušenostni a smělými plány do 

budoucna, nakladatelství Humanitas. Jeho tři ediční řady Proces s 

komunismem, Historie a Paměti, deníky, rozhovory nejen uspokojují 

záj em zauj até čtenářské menšiny, ale zároveň sklízej í ohlasy u širší 

veřejnosti a dalo by se říci, že "suplují" činnost soudního tribunálu. 

S motivem rumunského gulagu se setkáváme, ojediněle, ale přece, 1 

na filmovém plátně. Kniha Cesta do Damašku byla předlohou k 

filmovému dílu Odpoledne jednoho mučitele (Dupií-amiaza unui tort io 

nar) režiséra Luciana Pintilieho. Osud V. N. Grossu se stal inspirací pro 

18 DELETANT, D. Teroarea comunistlí ín Románia. Bucure~ti: Polirom, 200I. 

19 DELETANT, D. Ceau$escu $i Securitate. Bucure~ti: Humanitas, 1995. 
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režiéra Nicolae Margineana, který na základě jejího literárního počinu 

Buď pochvále no, vězení (Binecuvfntatií fii, fnchisoare)2 o natočil 

stejnomenný film. Lidské tragédie, které se odehrávaly v pekle zvaném 

Pitešť zauj aly nej ednoho filmového a televizního tvůrce. 

Skutky a rozsah komunistické minulosti nej sou stále uspokoj i vě 

prozkoumány a označeny pravými jmény, zločiny komunismu nejsou 

předvolávány před soud. I z těchto důvodů si vysoké ocenění zaslouží ti, 

kteří se snaží o nápravu těchto věcí, noří se do moře utrpení jiných a 

trpělivě poukazují na nutnost bdělé paměti národa. 

20 V ALÉRY -GROSSU, N. Binecuvfntata Jii, fnchisoare. Bucure~ti: Univers, 2002. 
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IV. Rumunský gulag v memoárové literatuře 

Mimořádným historickým pramenem k dějinám Rumunska druhé 

poloviny 20. století, leč krutě vykoupeným, se stala memoárová literatura 

těch, kteří prošli komunistickými represivními zařízeními. Totalitní 

režim učinil z taj emství j eden ze svých o blíbených způsobů obrany, což 

dokazuje i nedostatek údajů získaných z bádání v archivech. Z tohoto 

důvodu roste význam výpovědí současníků, kteří byli přímými svědky 

pro běhlých událostí a nezřídka představuj í i jediné zdroj e informací o 

daných skutečnostech. Memoárová literatura nám dokumentuje to, co by 

mohlo v průběhu věků upadnout v zapomenutí nebo by mohlo být 

prezentováno nepravdivě. Svědecká literatura odkrývá pravdu o mamutím 

systému zvaném rumunský gulag a vzhledem k tomu, že ten se více či 

méně dotkl každé rumunské rodiny, není překvapující, že po výbuchu 

svobody v roce 1989 vycházejí desítky pamětí o tomto temném období. 

IV. 1. Vymezení pojmu memoáry 

Paměti 

Jinak též memoáry (francouzsky la mémoire = paměť, památka). Dílo, v 

němž autor vypráví své vzpomínky na události, jež prožil, a na lidi, s 

nimiž se setkal. Stoj í na rozhraní mezi literaturou věcnou a uměleckou a 

poměr mezi strohou dokumentárností a literární fikcí v nich b)'vá různý, 

podle toho jak je autor upřímný a jak odolává pokušení se stylizovat. 

Jsou li paměti spolehlivé, pokud jde o fakta, jež přinášejí, pak bývají 

důležitým pramenem poznání, a jsou li napsány se smyslem pro umělecké 

podání, pak se stávají rovnoprávnou součástí beletrie.
21 

21 KUDĚLKA,V. Malý labyrint literatury. Praha: Albatros, 1983, s. 367. 
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IV. 2. Rumunský gulag v memoárové literatuře před rokem 19&fJ 

Před pádem komunistického Rumunska bylo ve svobodn)'ch zemích 

vydáno jen několik autentických svědectví o fenoménu rumunského 

gulagu. Z pracÍ, které lze označit jako memoáry v pravém slova smyslu, 

zmiňme dílo Pitešť. Centrum studentské převýchovy (Pite~ti. Centru de 

reeducare studenreasca)22 jehož autorem je Dumitru Bacu, který sám 

převýchovou prošel, nebyl převychován a přežil. Prostřednictvím této 

knihy byl svět poprvé informován o odporném experimentu, který se 

zakládal na vymývání mozků mladých politických vězňů. Spisovatel 

žaluje komunistický režim a především pak vyslovuje soucit a 

porozumění se všemi, kteří tímto peklem prošli. Stejné téma v roce 1978 

zpracoval Grigore Dumitrescu a pod názvem Odhalení (Demascarea)23, 

který označuje jednu z fází převýchovy, vydal v Mnichově. Výraznou 

postavou předrevolučního literárního světa v Rumunsku a posléze v exilu 

byl spisovatel Paul Goma. Gomova bibliografie čítá několik desítek knih, 

z nichž pouze necelá polovina byla vydána v jeho rodné zemi. Velkou 

odezvu a uznání v rodné zemi, ale též v zahraničí získal román 

Ostinato. 24 Goma tuto autobiografii s fantazijními prvky zač:al psát v 

Bukurešti v září 1965 a o čtyři roky později vytvořil na svém oblíbeném 

přenosném psacím stroji Consul kopii dokončeného díla. Román, na jehož 

základě byl spisovatel označován za rumunského Solženicyna, byl poprvé 

vydán v Německu roku 1971 a téhož roku pod názvem La cellule des 

libérables ve Francii. Rumunská čtenářská obec si na toto svědectví 

o komunistickém věznění, pohybující se na hraně mezi realitou a fikcí a 

vyznačuj ící se formálním experimentem, musela počkat až do roku 1991. 

22 BÁCU, D. Pite~ti. Centru de reeducare studenfeascií. Hamilton, Ontario: Cuvintul 

Romanesc, 1989. 
23 DUMITRESCU, G. Demascarea. Mnichov: Autorului, 1978. 

24 GOMA, P. Ostinato. Bucure~ti: Univers, 1991. 
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Český čtenář má možnost přečíst si zpověd' rumunského evangelického 

pastora Richarda Wurmbranda V Božím podzemí25 (Cu Dumnezeu ín 

subterana), která byla vydána v roce 1968 ve Velké Británii a v USA a o 

její vydání v naší republice se zasloužila mezinárodní misie Hlas 

mučedníků, kterou založili manželé Wurmbrandovi. Jde o dramatický 

příběh faráře, který byl pro svou křesťanskou činnost čtrnáct let vězněn. 

IV. 3. Rumunský gulag v memoárové literatuře po roce 1989 

Po roce 1989 vychází v Rumunsku nespočet memorialistických 

prací odkrývaj ících hluboká taj emství; mnohé z nich maj í velkou 

historickou hodnotu a některé i velkou hodnotu literární. Memoárové 

materiály o rumunském gulagu, stej ně jako paměti obecně:, mohou 

samozřejmě vyvolávat pochybnosti, týkající se věrohodnosti informací, 

které podávaj í. V pamětech se přirozeně pro] evu] e určitá dávka 

subjektivismu. Autoři své vzpomínky sepisují většinou až za mnoho let 

po svém propuštění na svobodu a na zřetel musí být brán i často již 

pokročilý věk, v němž pamětníci memoáry napsali. Podvědomé filtrování 

paměti a čas normálního fyziologického zapomínání j sou však naprosto 

přirozenými jevy a i přesto, že se na značnou část pamětí nelze spoléhat, 

především pokud jde o jména, data a čísla, jsou neocenitelnýrn zdrojem 

jiného druhu informací, zejména informací o nejdůležitějších aspektech 

života v lágrech: o vzájemných vztazích mezi vězni, o konfliktech mezi 

skupinami, o chování dozorců a úředníků a v neposlední řadě i o 

existenci přátelství. Jaké podněty a důvody přiměly pisatele pamětí k 

odhodlání vrátit se ve vzpomínkách do krutých časů? Proč se rozhodli 

vyprávět? Překonávali psaním trauma z nesvobody? Poko ušeli se 

výpovědí zbavit zlé zkušenosti? Chtěli vyslovit a tím i odplavit ponížení, 

které se v nich usídlilo? Zbavit se trýzně paměti? Ať již je odpověď 

jakákoliv, rozhodli se dát veřejnosti najevo, že existují, a že protestují 

25 WURMBRAND, R. V Božimpodzemí. Přel. J. J. Jindřichův Hradec: Stefanos, 1997. 
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proti násilí spáchaném na nich a na jej ich vlasti komunistickým reZlmem, 

jenž popíral jej ich bytí. Každé svědectví vyžadovalo velkou dávku 

odvahy a překonání vnitřního neklidu a ran, které doživotně bolí, a 

napomohlo k odhalení hrůz komunistické tyranie. 

Sepsaná svědectví vznikala bud' bez záměru vytvořit literární dílo, 

nebo již od počátku měla literární ambice. Ne všichni tvůrci vyhověli 

požadavkům beletristické literatury, jiným se tento specifický literární 

žánr podařil. Dále můžeme vzpomínky z vězení rozdělit na ty, ve kterých 

je žalář místem nenávisti, a v opačném případě místem lásky. 

Stejně jako Žalář náš vezdejší26 a Deník šťastného údělu 27 , jimž se 

posléze budeme věnovat podro bněj i, i díla, která nyní vzpomenu, se pro 

svoj e kvality stala cennými dokumenty pro nej ednoho historika. Proj evuj í 

se autorovou výbornou pamětí, vypravěčským talentem, ale často I 

neo bvyklým pohledem na prožité události. Vyj menuj me alespořl některé z 

nich. 

Ion Carja, Kanál smrti (Canalul mortiii8 - autor se narodil v USA 

v rumunské emigrantské rodině, která se roku 1927 navrátila do 

Rumunska, a on sám byl v této zemI roku 1949 uvězněn za 

antikomunistickou publikaci. 

Lena Constante, Tichý útěk (Evadarea tčicutčii 9 
- podtitul výpovědi 

3000 osamocených dní v rumunských věznicích (3000 de úle singurči fn 

fnchisorile din Románia) odráží skutečnost, že autorka prožila několik let 

v izolované cele. "Po mučení, vydírání. Vyšetřovatel mi oznámil, že moji 

rodičové i sestry byli uvězněni. ( ... ) Všichni čtyři budou odsouzeni a 

posláni na mnoho let do vězení". 30 

26 IOANID, I. inchisoarea noastra cea de toate zilele. Bucure~ti: Humanitas, 1999. 

27 STEINHARDT, N. Jurnalulfericirii. Cluj-Napoca: Dacia, 1991. 

28 CARJA, I. Canalu/ morfii. Bucure~ti: Cartea Romaneasdí, 1993. 

29 CONST ANTE, L. Evadarea tacuta. Bucure~ti: Humanitas, 1992. 

30 Ibid. s. 67. 
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Corneliu Coposu, Vyznání (Miírturisirii I - důkazem nelidského 

zacházení s vězni je skutečnost, že politik při příchodu do vězení vážil 

114 kg a při opouštění žalářních zdí pouhých 51 kg. 

Corneliu Cornea, Život takový, jaký byl (Viafa a~a cum a fosti 2 
-

autor prošel "převýchovou" v Pitešti a v Gherle. 

Ion Diaconescu, Žalář (Temnifai 3 - tvůrce obohatil svoj e memoáry 

zprávami o politické situaci v zemi. 

Adriana Georgescu, Na začátku byl konec (La fnceput a fost 

sffr~itul)34 - aktivní členka Liberální strany byla odsouzena za údajnou 

přípravu atentátu na G.Gheorghiu-Deje a na Anu Paukerovou. "Vězeňský 

zubař mi včera vytrhl těch dvanáct zubů, co se ml viklaly. Bez 

anestézie".35 

Paul Goma, Gherla (Gherla)36 - autor v díle staví na své skutečné 

vězeňské zkušenosti ze stejnomenného žaláře. Po odvysílání úryvků z 

tohoto románu Rádiem Svobodná Evropa literáta s povděkem navštívilo 

mnoho eznámých bývalých politických vězňů, kteří autorovi upřesnili 

některá svědectví. Goma je často zmiňován v souvislosti s rumunským 

disidentstvím. Rumunští intelektuálové, ať již za hranicemi, nebo ve 

vlastní zemi, neprojevovali před 

obratnost a vytrvalost jako 

Československu (Charta 77) či 

zhroucením starého režimu dostatečnou 

tomu bylo například v bývalém 

v Polsku (S olidarita). Na rozdíl od 

několika osamocených disidentských pokusů (Mihai Botez, Doina Cornea, 

Vasile Paraschi v) se Gomovi podařilo zorganizovat hnutí, které vyvolalo 

větší soudržnost, ale bohužel ani ono nemělo delšího trvání. Goma vždy 

o bdi voval Václava Havla a neustále proj evoval sympatie k Chartě 77. 

Dopis, který poslal Ceau~escovi a v němž ho vyzýval k projevu solidarity 

31 COPOSU, c. Marturisiri. Bucure§ti: Humanitas, 1996. 

32 CORNEA, C. Viata a§a cum a fost. Arad: Gutenberg, 2002. 

33 DIACONESCU, 1. Temnita. Bucure~ti: Nemira, 1998. 

34 GEORGESCU, A. La inceput a fost sfir~itul. Bucure§ti: Fundatia Cultura1a Memoria, 1999. 

35 Ibid. s. 179 

36 GOMA, P. Gherla, Bucure§ti: Humanitas, 1990. 
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s Chartou 77, zazněl i na vlnách Rádia Svobodná Evropa. Paul Goma jako 

by se pro disidentství narodil. Spisovatel sám však při každé příležitosti 

namítá: "Nejsem disident, jsem spisovatel - nic více, ale ani nic méně".37 

Poslední spisovatelovy knihy, jeho nelichotivé výroky sm{~řované k 

rumunským intelektuálům, nemilosrdná kritika současné rumunské 

společnosti, jakož i politický plán kandidovat na rumunského prezidenta 

(1996) odrážejí jeho nesmlouvavost s minulostí, ale bohužel také 

netolerantní postoje. Constantin Noica, Modlete se za bratra Alexandra 

(Rugati-va pentru fratele Alexandrul 8 
- významný rumunský filozof a 

esej ista vytvořil útlý svazek vzpomínek na svá léta uvěznění (1959 -

1964) a poj al ho jako modlitbu nikoliv za oběti, nýbrž za jej ich tyrany a 

katy. 

Můj, proč JSl Mě 

ce M'ai parasit?)39 

na podzim 1949 

Aurel Vi~ovan, Pane Můj, Pane 

(Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru 

legionář byl vsazen do věznice v Pitešti 

popisuj e velké utrpení mladých studentů. 

opustil ? 

bývalý 

a citlivě 

Jak jsme si mohli povšimnout, prožité útrapy j sou často naznačeny 

již v samotném názvu knihy. Mnoho memorialistů, kteří unikli 

z komunistického pekla, použili toto slovo i v názvu své knihy, jako 

například Gheorghe Andreica, Svědectví... Svědectví z pekla 

komunistických žalářů (Marturii .,. Marturii din iadul temnitelor 

comuniste/o; Stefan loan 1. Davidescu, Průvodce peklem (Calauza prin 

infern)41; Popa Neculai, Sestup do pekla (Coborirea in iad/2
; Vlad 

Nicolae, Úsměvy v pekle (Zimbete in lad).43 

37 GOMA, P. Jurnalul unui Jurnal (1997). Cluj-Napoca: Dacia, 1998, s. 2l. 

38 NOICA, C. Rugati-va pentru fratele Alexandru. Bucure~ti: Humanitas, 1990. 

39 VISOVAN, A. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce M'ai parasit? Cluj-Napoca: Star, 1999. 

40 ANDREICA, G. Marturii ... Marturii din iadul temnítelor comuniste. Bucure~ti: Editura 2000, 2000. 

41 DA VIDESCU, 1. 1. Ciílauza prin inferno Cluj-Napoca: Dacia, 2002. 

42 NECULAI, P. Coborirea in iad. Bucure~ti: Vremea, 1999. 

43 NICOLAE, V. Zimbete in lad. Bra~ov: Transilvanic Expres, 2002. 
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Mezi jednotlivými autobiografickými díly existují odstíny, které 

J sou důsledkem vzáj emné odlišnosti autorů, bývalých politických vězňů. 

Rozdílná kulturní průprava, vypravěčský talent, věk v době uvěznění a 

psaní, původní povolání, řemeslo, obrazotvornost, sociální původ 

způso bily, že ne vždy zanechali spisovatelé tvarově zdařilá díla, ale 

vždyj de o silná svědectví o životě statečných a svo bodomys lných lidí. 

Význam těchto svazků je nedozírný. Pomohly odhalit lži, na kterých byl 

komunistický totalitní systém založen, vyplnily historická bílá místa 

druhé poloviny 20. století, staly se jedním ze základních pramenů při 

poznávání lidských osudů, z nichž se historie skládá, a v neposlední řadě 

vyvrátily naivní představy o komunismu mnoha západním intelektuálům. 
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V. Ion loanid 

(28.3.1926 Ilova!-12.10.2003 Mnichov) 

Spisovatel. Pocházel z rodiny drobného bojara (jeho otec zemřel v roce 

1940). Jeho kmotrem byl otcův dlouholetý přítel, spisovatel Octavian 

Goga (1881-1938). Základní školu vychodil v rodné vsi, střední školu již 

studoval v Bukurešti: první čtyři roky na gymnáziu "Sfíntul Sava" a 

poslední dva roky na gymnazlU "Spiru Haret". Maturitní zkoušku 

absolvoval v roce 1944 v obci Si~e~ti, kam se kvůli anglo-americkým 

náletům uchýlili všichni profesoři a studenti. Na podzim tého;~ roku se z 

důvodu sovětské invaze nestihl zapsat na fakultu v Bukurešti, a tak na 

Právnickou fakultu vstupuj e roku 1945. Ve třetím ročníku je však pro 

"nezdravý sociální původ" vyloučen. V roce 1949 byl poprvé zatčen, ale 

pro nedostatek důkazů po pár dnech propuštěn. V červnu roku 1952 je 

opět zatčen a tentokrát za "velezradu" odsouzen na dvacet let nucených 

prací. Na základě dekretu o omilostnění politických vězňů je v roce 1964 

propuštěn na svobodu. V roce 1969 emigroval a získal politický azyl v 

Německu. Zakotvil v Mnichově a první rok pracoval jako nekvalifikovaný 

dělník. Později mu bylo nabídnuto místo hlasatele v rumunské sekci v 

Rádiu Svobodná Evropa. Zde působil dvacet let až do svého odchodu do 

penze. Zemřel 12.10.2003 v Mnichově, daleko od země, ve které a pro 

kterou tolik trpěl. 

Jeho obsáhlé memoárové dílo Žalář náš vezdejší (Ínchisoarea 

noastrČl cea de toate zilele)44 bylo poprvé vydáno nakladatelstvím 

Albatros (5 svazků) a poté nakladatelstvím Humanitas (jeden masivní 

svazek). Pro velký zájem čtenářů vydalo nakladatelství Humanitas v 

letech 1999-2002 tuto publikaci opětovně. V současné době probíhá další 

dotisk. 

44 IOANID,1. lnchisoarea noastra cea de toate zilele. Bucure~ti: Humanitas, Citáty v kapitole V. 2. 

jsou z této knihy. 
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V. 1. Ion Ioanid, Žalář náš vezdejší (stručný obsah) 

Autor svoje vzpomínání začíná rokem 1949, kdy byl jako 

třiadvacetiletý mladík zatčen rumunskou tajnou policiií Securitate a 

několik dní vyslýchán. Po třech letech byl opět zatčen a dva měsíce držen 

ve vyšetřovací vazbě v Pitešti. U čil se vyrovnávat s ned ůstoj nými 

životními podmínkami a posléze byl při velice rychlém procesu společně 

se svým bratrancem Boianem odsouzen na dvacet let nucených prací za 

velezradu. Tak vysoké tresty nebyly do té doby nikomu uděleny. Od této 

chvíle začíná autorovo křižování po rumunských komunistických lágrech. 

Po krátké zastávce ve Vacare;;ti se dostal do nechvalně známého Fortul 

nr.13 (Pevnosti č.13) ve městě Jilava a zde poprvé pocítil počátek své 

existence coby politického vězně. Později byl s početnou skupinou 

dalších odsouzených transportován do dolu v osadě Cavnic nedaleko 

města Baia-Mare, kde prožil důležitou a dlouho etapu svého života. Tvrdá 

práce, jež se skládala z jedenácti hodin denní či noční směny, primitivní 

pracovní i životní podmínky, nemoce, úrazy, smrt spo lu vězňů, téměř 

nulová lékařská péče, zima, časté tresty a nedostatek jídla, to v:3e přimělo 

autora k útěku. V červnu 1953 spolu s dalšími jedenácti vězni útěk 

uskutečnil. Někteří byli chyceni již po několika hodinách, ale loanidovi 

se podařilo dostat se až do hlavního města. Zde musel kontaktovat své 

přátele a požádat je o pomoc. Navštěvoval rodiny svých kamarádů 

spoluvězňů a informoval je o jejich blízkých. Ze svobody se těšil více 

než tři měsíce a přesto, že byl nakonec zatčen, útěk neměl v historii 

pracovních táborů obdoby, zapsal se do dějin rumunského gulagu, ale 

hlavně ukázal, že i Securitate má slabiny a načas způsobil ztrátu její 

pověsti. Po dlouhých výsleších byl převezen do západorumunsk:ého města 

Oradea, kde byla kromě hrůzných podmínek i nej horší lékařská ošetřovna 

ze všech káznic. Podlomené zdraví a chátrající tělesná stránka donutila 

vězně k hladovce, která po týdnu přinesla malé zlepšení, a lékaři nemohli 

pochopit, jak vězni hladovku přežili. loanid byl později poslán vokovech 

do Aiudu a v rámci celostátního stěhování všech vězňů opět v těžkých 

poutech převezen do Jilavy. Absolvoval svůj druhý proces a díky tomu, 

že ten byl výjimečně veřejný, spatřil v síni matku a pár blízký<:h, z nichž 
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některé viděl naposledy. Relativně mírné a klidné období v Jilavě musel 

vyměnit za Pitešti, kde strávil následujících pět let. Mezinárodní pakty 

na čas přerušily krutý režim pod vedením velitele Mandre§e, ale 

očekávání lepší budoucnoti bylo naivní. Místo toho byli neustále 

přemisťováni z cely do cely, což napomáhalo šíření propuklé tuberkulózy, 

ale na druhou stranu mohl autor podat téměř kompletní seznam všech 

odsouzených za velezradu, kteří se od zimy 1954 do dubna 1960 vyskytli 

v Pite§ti. Vzájemné soužití, izolace od ostatního světa a jednotnost 

způso bily, že se mezi sebou znali lépe než členové rodiny. Režim ve 

věznici se extrémně vyhrotil a nedávná chřipková epidemie společně s 

nedostatkem čerstvého vzduchu a krutou zimou dovedly odsouzené až na 

pokraj sil. Týden v kobce mohl být fatální. Sklíčenost a pesimismus 

začaly ohrožovat morálku každého a odezvy na jej ich žádosti by ly 

nulové. Jedinou možností, jak uniknout blížící se smrti, byla hladovka. 

Jej ich rozhodnutí uskutečnit stávku nemohla změnit ani jistota, že riskuj í 

své životy. Po deseti dnech hladovění dospěli k úspěchu: zlep~;ení stravy 

a příděl šatstva. Asi největší naději na svobodu pocítil autor v roce 1956 

po revoluci v Maďarsku. On i všichni ostatní vězni byli přesvědčeni, že 

jejich dny v kriminále jsou sečteny. Po potlačení revoluce .a nezájmu 

západních mocností teror praktikovaný proti politickým vězňúm naopak 

zesílil. Oficiálně jim bylo sděleno, že budou fyzicky trestáni i za 

maličkosti, a kobky byly neustále plné. Pro pozvednutí nálady se rozhodli 

zinscenovat kulturní pásmo a nazvali ho "Pitešť 59". Premiéru stanovili 

na 31. prosince 1959 a měla to být roční bilance a výhledy na nastávající 

rok. Vše se neslo ve vtipné notě a bez jakýchkoliv trivialit. Nový rok pro 

autora přichystal převoz do Timišoary, kde vládla apatie a monotónnost. 

Tento streotyp narušila série výslechů, a jak uvádí spisovatel, každý 

důkaz o zranitelnosti tajné policie pozvednul morálku vězňů. Čekalo ho i 

nemilé překvapení v podobě nově přicházej ících odsouzených" kteří se 

pokoušeli o ilegální přechod hranic. Zklamaní z toho, že tito mladí lidé 

neutíkali za svobodou, nýbrž za penězi, začali je političtí nazývat 

"produktem systému". V okamžicích, kdy autor trpěl velkými bolestmi 

zad, špatně dýchal a sužovaly ho horečky, byl převelen na nucené práce 

na kanál Dunaj - Černé moře. Po transportu, který si vzhledem ke svému 
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stavu téměř nepamatuje, byl spolu s ostatními okamžitě nahnán na 

kukuřičné pole a nucen tvrdě pracovat celý den pod rozpáleným sluncem. 

Padl vysílením a následně strávil klidný čas na marodce pod dohledem 

sympatických lékařů. Podmínky v táboře - špatná hygiena, voda z Dunaj e 

pouze jednoduše upravena, nemocnice plná krve a všudypřítomné krysy -

přímo nahrávaly infekčním chorobám a tábor neminula ani cholera. V 

červnu roku 1964 byla udělena amnestie všem politickým věznům. Kromě 

radosti z blíŽÍCÍ se svobody však mnozÍ, kteří opustili domovy uprostřed 

noci a žili mnoho let v lágrech, začali pociťovat také obavy. Najdou 

svoje rodiny na staré adrese? Žijí ještě rodiče? Neopustila je mezitím 

manželka? A skutečně někteří ztratili úplně všechno a neměli se ke komu 

a kam vrátit. Ion loanid byl doj atý myšlenkou, že opět spatří matku, ale 

na druhou stranu mu bušilo srdce, když si uvědomil, že zestárla o více 

jak deset let. Po návratu se v Bukurešti cítil jako cizinec. Někteří přátelé 

mu zůstali, ale mnozí před setkáním s "politickým" raději přecházeli na 

druhý chodník. Šlo o karikaturu ztracené generace, které v duši sídlil po 

dlouhá léta strach. Zcela neočekávaně se mu podařilo získat vízum do 

Švýcarska a svoj e pocity při odletu z rodné země při pod o bňoval k 

pocitům, které míval ráno před očekávaným výslechem. Telefonátem z 

Curychu matce končí vzpomínání o své vězeňské pouti. 

V. 2. Žalář náš vezdejší (literární rozbor) 

Při dialogu s textem je většinou velmi plodné vyjít od jeho prvního 

prvku: od názvu. Titul podává prvotní informace o jakémkoliv díle. V 

případě knihy Žalář náš vezdejší má metaznak symbolickou povahu, jež 

vychází z biblického námětu, a příznačnost tohoto nadpisu oceníme již po 

přečtení prvních stran. V komunistickém Rumunsku se nemusel člověk 

nutně nacházet za žalářními zdmi, aby se cítil být vězněm, neboť všichni 

byli uvězněni v jednom velkém socialistickém lágru a stali se oběťmi 

komunistického experimentu. 

Rozsah tohoto monumentálního díla, které čítá 1559 stran, není v 

žádném případě samoúčelný. Autor nej en vzpomíná na dvanáct let 

prožitých, či spíše protrpěných v káznicích, ale díky své neobyčejné 
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paměti přináší detailní pohled na celý koncentráčnický systém. I přesto, 

že z tvarového hlediska se jedná o paměti obsáhlé, nesetkáváme se zde s 

žádnými výkyvy v hutnosti autorova jazyka, což potvrzuj e jeho literární 

nadání. V každém případě stovky jmen a postav, které se v příběhu 

o bj evuj í, kladou značné nároky na čtenářovu schopnost jednotlivé oso by 

propojit. Inteligentní spisovatel si této skutečnosti byl vědom a většinou 

čtenáři nenásilnou formou sdělil, kde a za jakých okolností se jméno v 

textu již vyskytlo. 

Máme před sebou memoárovou literaturu, jež se od jiných forem 

zpracování proběhlých událostí odlišuje skutečností, že její tvůrce 

komentuje písemnou formou události na základě svých vlastních prožitků, 

to znamená, že byl jejich přímým účastníkem, a tudíž ich-forma je zde 

nasnadě. Ion Ioanid se však nestaví do pozice jakési ikony, kolem které 

se celý příběh "točí" . Naopak. Na rozdíl od mnoha jiných pamětníků 

věnuj e více pozornosti svým kamarádům, spoluvězňům, ale i dozorcům. 

Děj je koncipován chronologicky s občasnými střihy do minulosti a 

pro objasnění některých souvislostí se autor posune v časové rovině do 

doby po svém propuštění na svobodu. 

Po několika letech, v čase kdy rumunské celní zákony již povolovaly podobné 

transakce, dostal Riti darem od rodičů Baltheisera z Německa, našeho bývalého kamaráda z 

věznice Pite~ti, ojetý automobil Volkswagen. Na konci roku 1970 získal Riti turistické vízum 

a autem přijel do Mnichova. Bydlel u mě. (vol.Il, s. 235) 

Jak již bylo zmllleno, nej více prostoru zauj ímaj í autorovi 

spoluvězni. Je zde naprosto patrná snaha neopomenout ani jednu postavu, 

ani jedno jméno. 

Soudím, že je naší povinností, povinností bývalých vězňů, abychom nenechali 

upadnout v zapomnění ani jednoho bývalého politického odsouzeného. Z této myšlenky jsem 

vycházel, když jsem začínal psát a mým původním úmyslem bylo zapamatovat si ze seznamu 

všechna jména vězňů, které jsem potkal ve vězení. Důkazem solidarity, která nás spojovala ve 

vězení, by bylo, kdyby nezmizela ani na svobodě. Byl jsem potěšen, když jsem viděl, že 

takovéto jmenné seznamy sestavené jinými vězni byly vydané v různých novinách a 

vzpomínkových knihách v Rumunsku. Jsem přesvědčen, že jednoho krásného dne, až se stát 

ocitne pod vládou čestných lidí, bude podniknuto bádání a konfrontace všech těchto neúplných 
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a chybných seznamů vydaných v různých publikacích a bude vytvořen přesný a kompletní 

seznam těch, kteří naplňovali komunistický gulag v Rumunsku. (vol. III, s. 243) 

Jména a jej ich nositelé j sou nám přibližováni prostřednictvím 

jednotlivých příběhů či jmenným seznamem, který je obohacován o další 

údaj e, například o původní povolání, národnost, věk nebo povahové 

vlastnosti. 

31. VASILE BOARU, Sedmihraďan, bývalý civilní letec. Odsouzen ve stejné skupině 
jako Titi Co;;ereanu. Jeho atletická postava vynikla skrze jeho mimořádnou sílu v dole v Baia 

Sprie. I tam se těšil pověsti dobrého kamaráda a odvážně dokazoval solidaritu za všech 
těžkých okolností. (vol. II, s. 181) 

80. DANES ... , mladý venkovan rumunského původu ze srbského Banátu. Nepamatuji 

si, za jakých okolností přišel do Rumunska a za co byl odsouzen. (Ale vzpomínám si, že jsem 

byl unesen jeho krásnou mluvenou rumunštinou okořeněnou archaismy.). (vol. II, s. 200) 

V okamžiku, kdy si autor není jistý správným uvedením jména či 

jiných údajů, ihned na to upozorní, což svědčí o jeho úctě ke 

spoluvězňům a o jeho perfekcionismu. 

Stejnou formu popisu zvolil i při představování bachařů a budiž mu 

ke cti, že zachoval objektivitu i na tomto poli. 

Dozorce, se kterým si Caramidaru rozuměl nejvíce, také jediný jehož jméno Sl 

pamatuji, byl četař Olteanu. ( ... ) Největší Olteanovou radostí bylo trápit nejstarší a 

nemohoucí. (vol. I, s. 478) 

Z Dobreho se opravdu stal náš anděl strážný. Bez jeho přičinění směřujícího k ulehčení 

dramatických událostí, bychom mnozí zemřeli. (vol. II, s. 273) 

Ioanid - svědek zaslouží chválu i za nepodléhání patosu při líčení 

poměrů meZI vězni a neschází mu aUl odvaha jmenovitť~ označit 

odsouzené, kteří své kolegy - spoluvězně zaprodali. 

Jediný, který celou dobu stál opodál, byl Ducu. Zpočátku se snažil i 011 zapojit do 

debatující skupiny a účastnit se diskuse. Jeho snahy však byly ignorované a nikdo se neměl k 
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rozhovoru s ním, až nakonec vycítil, že jeho přítomnost není vítána, a stáhnul se do ústraní. 
(vol. I, s. 455) 

Pokud nás zaprodal, není to náš bratr!, řekl Simion Cojocaru ( ... ). (vol. I, s. 545) 

Bylo by naivní domnívat se, že v rumunských káznicích byli 

vězněni pouze Rumuni. Nemalé skupiny tam tvořili i Maďaři, 1101davané, 

Srbové, Makedonci, Němci, Židé, Romové. Jej ich vzáj emné soužití bylo 

nejednou kvůli národnostnímu odlišení narušeno a autor přiznává, že 

někdy v určitých věznicích docházelo až k oboustranné averzi. 

Sotva byli všichni Srbové převlečeni do civilního šatstva, vstoupil k nim do pokoje 

kapitán Mandre~ a přinesl jim oficiální prohlášení, že budou propuštěni na svobodu. ( ... ) 

Srbové po sobě nezanechali ani příjemné vzpomínky. Naopak. Kvůli jejich bezměrné pýše, 

skrytému šovinismu, který je povzbuzoval, se obecně stali nesnesitelnými. Zůstala po nich jen 

trocha lítosti, ale z jejich odchodu jsme se neradovali jako z propuštění jiných kamarádů. 

Spíše bych řekl, že jsme si lehce oddychli, že jsme se jich zbavili. (vol. II, s.156) 

Pohled na spoluvězně vždy humanista Ioanid podřizoval jedinému 

kritériu: charakteru. Míra vzdělanosti nebo národnostní příslušenství 

nemohly jeho víru ve slušného člověka nikterak pozměnit. 

Na horní pryčně naproti místům, kde jsme byli stěsnaní my (skupina Mu§:at a já), byl 
Mitica Ciubotaru. Byl to cikán z obce Leordeni. ( ... ) Byl to hodný a veselý chlapec a později 

se ukázal jako dobrý kamarád, odvážný a charakterní. Mitica propadal nostalgii a stesku po 

domově, lehával naznak na svojí pryčně a s očima ke stropu, jako by byl v místnosti sám, se 

dával do zpěvu truchlivých písní. Mitica měl hezký hlas a diskuse v cele se pomaloučku 

utišovaly a lidé ho poslouchali. Bývala to dojemná bolestná cikánská píseň. ( ... ) Přes naše 

původní pohrdání a výsměch na adresu cikánů si Mitica získal sympatie všech a pro mnohé se 

také stal člověkem, na kterého je spolehnutí. (vol. I, s. 69) 

Důkazem toho, že Ioanid - svědek chtěl prostřednictvj[m svých 

vzpomínek podat opravdu skutečný obraz vězěňského života, je i otázka 

homosexuality vyskytuj ící se v textu, jež jej eště dnes nej en pro mnohé 

Rumuny tabu. 
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Homosexualita byla záležitostí zcela běžnou a otevřeně se praktikovala na barácích v 
lágru. (vol. I, s. 64) 

Nutně musíme dojít k závěru, že naprosto nelidské vězeňské 

podmínky směřovaly k likvidaci politických vězňú. Popis 

všudypřítomného hladu, extrémní zimy jsou jakousi linií, která protíná 

celý příběh. Díky silně emotivnímu náboji v pasážích, které tG to utrpení 

popisují, se podařilo autorovi redukovat nepřenositelnost zkušeností. 

Scéna, která se odehrála v ordinaci, když byla na prohlídku poslána další skupina 

našich kamarádů, dosáhla ještě kritičtějšího bodu. Proti své vůli na váhu vstoupil i Paul 

Ioviínescu. Paul měřil skoro metr devadesát a vážil všeho všudy čtyřicet pět kilogramů! (vol. I, 
s .409) 

Při předpokladu, že režim, kterému jsme byli podrobeni, bude pokračovat, dosáhneme 

během několika týdnů extrémního limitu slabosti a bude jenom otázkou času, kdy se 

organismus zhroutí. Náznaky zlepšení podmínek se neprojevovaly a osudov:ý konec, ke 
kterému jsme směřovali, se zdál nevyhnutelný. Viděli jsme pouze dvě řešení. Bud' odevzdaně 

počkáme až jeden po druhém zemřeme, nebo obrátíme pozornost na naši situaci zoufalou akcí 

( ... ). A tak jsme dospěli k myšlence, že v tomto případě je jediným možným činem hladovka. 

Vrchol paradoxu a ironie: drž hladovku, abys nezemřel hlady! (vol. I, s. 444 - 445) 

Tato změna byla pro nás důvodem k radosti. Po tolika měsících se kOllť~čně budeme 

moci procházet na slunci. ( ... ) První kontakt s dvorem skrápěným sluncem a čerstvý venkovní 

vzduch byl pro nás šokem. Oči nezvyklé na silné světlo nás bolely a začaly slzet. (vol. I, s. 

495) 

Mezi nej otřesněj ší a zároveň nejpůso bivěj ší bezesporu patří 

spisovatelovo svědectví o umírání jeho kamarádů - spoluvězňů uprostřed 

vězeňských zdí. K těmto smutným koncům docházelo vinou hladovění, 

úrazů, mučení a to vše podtrhovala naprostá absence lékařského ošetření 

a nepochopitelně ignorující přístup vězeňských lékařů. 

17. DR. SEBASTlAN RÁDESCU byl jmenován v roce 1957 nebo 1958 vězeňským 

lékařem. Fakticky však celá lékařská ordinace zůstala Ciortanovi, Riídescu neprokazoval 

žádný zájem o svoje povolání. Raději trávil čas hraním ping-pongu s několika dozorčími na 

dvoře. (vol. II, s. 276) 
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Léky bylo myšleno: vata, obvazy, líh, kterými byla ošetřovna zásobována 
nedostatečným množstvím. Sulfamidy, antibiotika nebo antistafylokokové vakcíny, ani 
náhodou! (vol. II, s. 408) 

Řekl mi, že bolesti ho už opustily, ale že se cítí čím dál tím více unavený, a proto se 
mnou chce ještě mluvit. Chtěl mi poděkovat za přátelství, které jsem mu prokazoval, a za 

starostlivost. ( ... ) Chtěl jsem odejít a nechat ho odpočívat, ale stále mě držel za ruku. Stál jsem 

nějaký čas nehnutě a myslel jsem si, že usnul. Náhle mi lehce sevřel ruku, podíval se na mě 

svýma dobráckýma očima, a jako by sebral poslední síly, mi řekl: "Pane loanide, už 

nepojedeme do Megidy!" ( ... ) Někdy uprostřed noci Edip skonal. Zemřel stejně nenápadně 
jako i nenápadně mezi námi žil. (vol. III, s. 27) 

Vězeňská správa řízená ministerstvem vnitra neponechávala stranou 

žádný prostředek, který by mohl vězně fyzicky a psychicky oslabit. Oběti 

si touto skutečností byly jisty a pochopily, že jednou z cest k uchování 

lidské důstojnosti, morálních hodnot, k udržení duševní rovnováhy a k 

přeži tí Je trénování paměti a v rámci odlidštěných podmínek 1 

se bevzdělávání. Recitování poezie, učení se cizím jazykům, vzáj emné 

předávání zkušeností z jednotlivých profesních o borů, to vše Jim 

napomáhalo udržet si zdravý rozum, ale využívali toho i ke zdánlivě 

přízemnímu cíli, jakým bylo zahnání nudy. 

Uskutečňovaly se rozhovory všeho druhu: diskutovalo se o politice, rozvíjely se 

vzpomínky ze svobody a z různých věznic, kterými jsme každý prošel. Ti s dobrou pamětí 

recitovali poezii a ti s pěkným hlasem zpívali písně z vězeňského folklóru, které se ústně 
předávaly z jedné vězeňské generace na druhou. Verše Radu Gyra, Nichifora Crainica a 

mnoho dalších nezveřejněných děl z vězení okouzlovalo, rozteskňovalo nebo rozpalovalo naše 

duše. (vol. I, s.133 - 134) 

Jednou po večerce, když všichni naši kamarádi usnuli, Titi Co~ereanu a já jsme ještě 
hovořili. Zavedli jsme si takový zvyk každovečerní konverzace ve francouzštině. Rozhovory, 

které se někdy protáhly až do pozdních hodin, jsme oba využívali nejen k tomu, aby nám čas 

plynul příjemněji, ale i jako jazykové procvičování. (vol. I, s. 563) 

Pro mnohé vězněné, především z řad intelektuálů, bývala velikým 

utrpením, srovnatelným s hladověním a s bitím, neinformovanost o 

politické a společenské situaci venku. 
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Chyběla mi jediná věc: informace! Jediným pramenem bývali noví vězni, kteří 
přicházeli do cel, ale zprávy, které přinášeli po přibližně roku stráveném u Securitate, už 

obvykle nebyly zajímavé. A přesto pokaždé, když k nám do cely přišel nějaký nový kamarád, 

vítal jsem ho a vyzvídal na něm všechny vzpomínky v očekávání, že přece jen přišel s nějakou 
novinou ... i starší! (vol. III, s. 230) 

Autorovu vůli přežít každodenní hrůzy podporovala i časem nabytá 

schopnost radovat se z věcí dříve samozřejmých. Mezi ně spadá i vnímání 

okolní přírody . Jeho impresionistické popisování kraj in v jednotlivých 

ročních o bdo bích si v ničem nezadá s dynamickým líčením vězeňského 

ži vota. 

Nebe plné hvězd a čerstvý vzduch nám udělaly dobře. Tak jsme se již dlouho necítili. 

Na vnějším okraji pěšiny, po které jsme se procházeli, a v kruhu uprostřed" který jsme 

obcházeli, byly zasázené nějaké květiny. Právě byly v rozpuku a nemohl jsem rozpoznat 

odrůdu. Asi za dva nebo tři týdny se mi naskytlo nejhezčí překvapení, co nám Zarca mohla 

nabídnout. Byly to pestrobarevné petúnie, které přinášely ne slýchaně veselou náladu do 

ztemnělé monotónnosti, jež dominovala vězeňskému světu. Zanedlouho po petúniích mezi 

nimi vykvetlo i několik keřů nocenky. (vol. I, s. 482) 

Samotné politické dění a fakta s ním spojená tvoří v této knize 

pouze pozadí, ale pro lepší čtenářovo pochopení obezřetný autor občas 

vysune do popředí i historické materiály. 

Ion Ioanid zaměřil svoji knihu vzpomínek především na lidskou 

existenci v odlidštěném světě za zdmi komunistických lágrů. A proto se 

také nej půso bivěj ší narativní momenty knihy týkaj í lidské odvahy, 

přátelství a solidarity, bez kterých by peklo zvané rumunský gulag nebylo 

možné přežít. Nakonec každého díl u spisovatel zařadil jmenný rej střík 

všech v textu zmíněných osobností. 

Za zmínku každopádně stoj í, že o více jak nelehkém osudu 

nevypráví autor s žádnou zahořklostí. Naopak! Neuvěřitelný smysl pro 

humor, místy až černý, však v žádném případě nezlehčuj e dramatické 

osudy obětí a spisovatelův postoj tak činí jeho vzpomínky ještě 

poutavěj šími. 
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Čtyři nebo pět civilistů, možná z ministerstva vnitra, se roztrousili po vězeňském dvoře 
a procházeli se mezi skupinami vězňů. Obhlíželi atmosféru a snažili se nedávat najevo, že jde 
o inspekci oficiálního charakteru. ( ... ) Právě jsem byl v posteli, když se zjevil jeden z 

civilistů. ( ... ) Bylo nás v ložnici asi pět, mezi námi i kněz Costache (z Bukoviny), který seděl 
na svém kavalci a zaplátoval si košili. Ticho, které se rozhostilo, přivedlo na okamžik civilistu 
do rozpaků, ale vzápětí se obrátil ke knězi a zeptal se ho, co to dělá. 
"Záplatuji si košili," odpověděl mu kněz. 

Když civilista zjistil, že rozhovor nepokračuje, zeptal se, zda se může posadit na jeho postel. 
Kněz mu udělal místo a řekl: 

" Není moje, je státu." ( ... ) 

"Jaký je vaše povolání?" 

"Horník. " 

"Cože, vždycky jste byl horník?" 

"N e!" 
"A co ste dělaL.. předtím?" 

"Kněze." 

"A na kolik let jste odsouzený?" 

"Na patnáct." (Již si nepamatuji, na kolik let byl otec Costache odsouzen.) 
"Proč jste byl odsouzený?" 

"Protože jsem se v kostele modlil k Bohu, aby nás zbavil Any Paukerové." 

Civilista se zvedl a bez jediného slova odešel z ložnice. Celý tábor se pak smál knězově 
odpovědi. (vol. I, s. 162) 

Čtivost knihy dále podtrhuje 1 časté užívání IrOnIe. 

Zatímco mi připaloval, zeptal se mě, jak dlouho Jsem zavřený. (Jako kdyby to 

nevěděl!) (vol. III, s. 86) 

Baicu jako organizátor dostal nejvyšší trest: dvacet let nucených prací! I já stejně jako 

Baicu dostal dvacet let. Možná, že při stanovení rozsudku sehrála roli recidiva, a možná i 

skutečnost, že při výslechu ,Jsem rozzlobil soudruha plukovníka Schnellbach81," jak říkal 

vyšetřující Jerca. (voL III, s. 175) 

Pro podtržení autentičnosti uplatnil autor ve svém textu i slang, 

kterým se především na nucených pracích vězni běžně dorozumívali. 

Nevyhýbá se ani vulgarismům. 
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V zhledem k zj evné snaze prožité události prezentovat s co možná 

největší přesností, se v textu pouze ojediněle setkáváme s dialogy a 
přímou řečí. 

Více než forma byl pro autora důležitější obsah. Vyplývá z toho 

používání klasického přirovnání bez snahy být originálním. 

Dobrin byl nejnervóznější z nás všech, a když nastal dlouhý den, procházel se jako lev 
v kleci. (vol. I, s. 35) 

První pracovní den jsem věřil, že je i mým posledním. ( ... ) Klima bylo vyprahlé. 

Teplota čtyřicet dva stupňů! Kvůli nedostatku kyslíku jsme funěli jako lokomotivy. (vol. I, s. 
91) 

Jak již bylo vícekrát zmíněno, Ioanidova výpověď se opi[rá o jeho 

geniální paměť, a přesto mu lidská skromnost nedala, aby v případě, že si 

není zcela jistý, na to čtenáře neupozornil. 

Jako i paměť není neomylná, ani moje vzpomínky z vězení nejsou ušetřeny úniků, 

zmatků či nepřesností, často obtížně vysvětlitelných. Doufám však, že toho bude co nejméně. 
(vol. III, s. 78) 

Stylisticky Je Ioanidovo obsáhlé dílo výborně propracované a 

textově ucelené a vyvazené a právem zaujímá přední místo v řadě 

uveřejněných vzpomínek. Jeho zážitky z lágrů ho společně s potřebou o 

tom podat svědectví přivedly k vytvoření kvalitního záznamu doby, ve 

které žil. Jeho kniha oplývá nej en vysokou informační hodnotou, ale bez 

nadsázky patří i mezi literárně nejzdařilejší sepsané vzpomínky. Svůj 

život plný bojů podává neotřele, čtivě, a mohu-li to v tomto phpadě tak 

nazvat: úchvatně. Vzpomínání má výrazně dynamický charakter, vše 

popisuj e s hlubokým vhledem, jedna vzpomínka střídá druhou a to vše 

bez zbytečných zastávek a zdrženÍ. Obdivuhodná není pouze jeho paměť, 

ale i skutečnost, že na krutá léta nepohlíží zahořkle, ale naopak je často 

komentuje s humorem. Síla autorova vyprávění, schopnost dostat se pod 

povrch každodenních hrůz, odhalit hlubší pravdy lidské existence, 

věrohodnost a přitažlivost způsobily neklesající zájem široké čtenářské 
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obce, která si stále žadá opětovné dotisky. Spisovatel Ion Ioanid nám 

zanechal dědictví, které není pouze literaturou, ale v první řadě 

svědeckým dokumentem. Je autorem hodnotného, poctivého a potřebného 

textu a odpověď na otázku, čím si tato kniha vysloužila takový záj em, je 

jednoduchá: je to kniha - čin. 
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VI. Nicolae Steinhardt 

(29.07.1912 Pantelimon - 30.03.1989 Baia Mare) 

Spisovatel, kritik, překladatel, filozof. Nicu - Aurelian Steinhardt se 

narodil v židovské rodině architekta Oskara Steinhardta. Po maturitní 

zkoušce roku 1929 v gymnáziu Spiru Haret, kde kromě mnoha dalších byl 

jeho kolegou i budoucí filozof Constantin N oica, pokračoval ve studiích 

na právnické fakultě v Bukurešti a zde roku 1936 o bháj il doktorský titul. 

Krátce, poté odjel za vzděláním do Švýcarska, Rakouska, Anglie a 

Francie. Po třech letech se navrátil do rodné země a nastoupil jako 

redaktor časopisu Revista Funda{iilor Rega/e. Velký zlom v jeho životě 

přinesl rok 1959, kdy byl rumunskou tajnou policií povolán ke svědecké 

výpovědi proti legionářskému hnutí skupiny "Noica". Steinhardtovo 

odmítnutí bylo "odměněno" a byl přiřazen k obžalované skupině a 

odsouzen k dvanácti letům nucených prací. Tato rána osudu zcela změnila 

spisovatelův život, neboť o rok později se ve vězení v Jilavě nechal 

jedním ze svých spoluvězňů pokřtít. Po své pouti po komunistických 

vězeních (Gherla, Jilava a Aiud) byl v srpnu 1964 na základě amnestie 

politických vězňů propuštěn a ihned v malém bukurešťském klášteře 

Darvari dovršil křest svátosti a přij al křest oltářní. S nesmlouvavou 

přísností nadále odmítal jakoukoliv spolupráci s komunistickým režimem. 

Byl zaměstnán jako manuální síla při nakládání kamiónů, vážně se zde 

zranil a byl hospitalizován. Po propuštění z nemocnice, na naléhání svých 

přátel (Noica, Paleologu), opět vstoupil do literárního života. Jeho eseje 

a překlady byly postupně publikovány např. v časopisech Seco/u/ 20 či 

Via{a Romaneasca. V roce 1980 se definitivně rozhodl pro mnišský život, 

stal se představeným v kláštěře Rohia, kde se také věnoval spisovatelské 

profesi. Osm měsíců před prosincovou revolucí roku 1989 spisovatel, 

filozof a mnich Nicolae Steinhardt zemřel v nemocnici v Baia ~v1are. Ani 

přímý dozor tajné policie Securitate nad jeho pohřbem v klášteře Rohia 

neodradil všechny jeho přátele a blízké, většinou též režimem 

pronásledované, aby se mu přišli naposledy poklonit. 

Steinhardtovu profesní i duchovní dráhu zcela ovlivnily sociálně

politické poměry v zemi. Prošel vládou Carola II., nedlouho trvajícím 
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legionářským národním státem, režimem Antonesca, a pokud tyto 

společnosti znamenaly pro autora větší či menší represe etnického 

charakteru, v čase rumunské komunistické diktatury (1948-1989) trpěl 

represemi politického rázu. Svými postoji v rozličných historických 

obdobích si u některých kolegů vysloužil pověst kontroverzního člověka. 

Byl zbabělec pro aktivní disidenty, zrádce židovské identity pro 

přívržence semitismu, sympatizant extrémních pravicových zásad pro 

intelektuály, legionářský Žid pro extrémní pravici. Ale i přes tato 

konstatování životopis N. Steinhardta nevyvolává zvláštní polemiky. 

Může to být způsobeno nevelkou obecnou známostí jeho osoby 

v mezinárodní rovině, na rozdíl od Eliada či Ciorana, nebo skutečností, 

že pro většinu rumunské společnosti byl představitelem morálky, žil 

v souladu sám se s sebou a se svými zásadami a jako správn)' mnich a 

misionář podporoval ekumenismus. 

VI. 1. Nicolae Steinhardt, Deník šťastného údělu (stručný obsah) 

Jednou z nejprosl ulej ších knih v porevol uč ním Rumunsku Je 

bezpochyby Deník šťastného údělu 45 , vzpomínky zaznamenávaj ící 

vězeňskou zkušenost a proměnu životní totožnosti mezi žalářn[mi zdmi. 

První verze (570 stran) byla dopsána na počátku sedmdesát:rch let a 

obdobně jako i některé jiné "protirežimní" svazky byla téměř okamžitě po 

svém dokončení zabavena rumunskou tajnou policií Securitate. Rukopis 

byl po dvou letech považován za ztracený a spisovatel odhodlaný světu 

text představit, se ho pokoušel obnovit. Z tohoto úsilí vznikla strojopisná 

verze (760 stran), jež samozřejmě nemohla být věrnou kopií verze 

původní. Po několika letech bylo originální dílo navráceno majiteli, 

upraveno a z obavy před další domovní prohlídkou autor svěřil jednu 

kopii svému příteli Virgilu Co~movi. A právě díky němu byla kniha 

v roce 1991 poprvé představena čtenářské obci. Spisovatel se vydání 

45 STEINHARDT, N. lurnalul fericirii. Citace v kapitole VI. 2. jsou z této knihy. 
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svého Deníku již bohužel nedožil. 

Deník šťastného úděl u náleží do literárního žánru memoárů. Většina 

vzpomínek, z nichž je autorovo dílo tvořeno, se soustředí na období 

autorova uvěznění a na události, které mu předcházely. Steinhardt vybírá 

určité významné události, ustaluje je ve spojení, dává jim souvislosti, 

popisuj e svoj e nejniterněj ší stavy. Panoráma událostí seskupuj e 

vzpomínky od roku 1924, od prvních záblesků z vědomého života, do 

roku 1972. Centrem autorova zájmu j sou zkušenosti z období 

komunistické mašinérie a naopak momenty z doby meziválečné a válečné 

zmiňuj e pouze v případě, souvisej Í-li s jeho pozděj ším konvertováním. 

S ohledem na Steinhardtův duchovní život neměly tyto životní etapy pro 

něho pravděpodobně větší váhu, ale nelze vyloučit, že se těmto obdobím, 

ve kterých byla rumunská společnost plná rozporů, vyhýbal záměrně. 

Deník má dvě roviny, které se neustále střídají a prolínají: rovinu 

faktickou a rovinu duchovního prožívání. Více než s tradičními popisy 

událostí a prostředí se setkáváme s duchovní zpovědí doprovázenou 

úryvky z teologických textů. 

N eo bvyklý je i způsob strukturace Deníku. Autor zcela rezignoval 

na zachování chronologického sledu a nastolením vlastní časové přímky 

vyzdvihl důležitost životů a duchovních myšlenek nad čas a konkrétní 

skutečnosti. 

Samotné dílo se od počátečních tragických zpovědí záhy přemění ve 

šťastný text, neboť Nicoale Steinhardt skrze své utrpení našel Boha a 

sama sebe. 

VI. 2. Deník šťastného údělu (literární rozbor) 

Titul literárního díla Nicolae Steinhardta patří mezi názvy, na které 

nelze pohlížet černobíle. V tomto případě hned ze dvou důvodů. Nemáme 

před se bou deník v tom pravém slova smysl u; deník klasické formy, 

v němž autor zachycuje chronologicky události osobního i společenského 

života, a pod souslovím šťastný úděl si sotva představíme n{Skolik let 

protrpěných v komunistických lágrech, které s sebou přinášely pustošení 

lidské mysli a fyzickou likvidaci politických vězňů. 
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Jak již bylo v této práci uvedeno, rumunský vězeňský systém 

neumožňoval odsouzeným vlastnit jakékoliv psací potře by, ba naopak. 

Veškeré písemné snahy byly krutě potrestány. Z toho vyplývá, že všichni 

autoři memoárové literatury z dob rumunského gulagu si svoje údaje 

nejrozmanitěj ších povah zapisovali pouze do paměti, a tudíž autorovo 

dílo nebylo vytvořeno z tradičních denních záznamů. Steinhadtovy 

vzpomínky j sou napsané, nejj ednodušeji řečeno, "klikatě" a autor 

záměrně narušoval chronologii událostí a vytvořil si v nich svůj vlastní 

pořádek. A tak se neustále neseme na vlnách spisovatelovy paměti, která 

nás zavede mezi žalářní zdi v komunistickém Rumunsku a vzápětí se 

ocitneme v Paříži třicátých let. Bývalý politický vězeň pohlíží na 

uvěznění jako na šťastný osud, právě zde se totiž naplnila jeho cesta ke 

Kristu, konvertoval od judaismu k pravoslaví a došel k duchovnímu 

znovuzrození. 

N a prvních stránkách svého díla autor představuj e čtenáři tři hlavní 

možná řešení, jak si ve vězení zachovat vnitřní svobodu, a tím mít větší 

naděj i na přežití. Představuj e zde postoj e spisovatelů Solženicyna, 

Zinověva 46 a J emu lidsky nej bližší řešení britského mini sterského 

předsedy Churchilla a ruského disidenta Vladimira Bukovského. 4 7 Jeho 

oso bnostní identifikaci s postoj em Bukovského nej lépe vystihuj í 

Steinhardtova obdivná slova. 

Ale Bukovski pokračoval: už jsem nemohl spát netrpělivostí. Nemohl jsem se dočkat 

rána, až budu stát proti nim, řeknu jim všechno, co si o nich myslím, a tvrdě do nich půjdu. 

Větší štěstí jsem si neuměl představit. (s. 8) 

Následuje vlastní deník, jenž nás ve svém počátku zavede do roku 

1960, do sídla rumunské tajné policie v Bukurešti, kde byl Steinhardt 

přesvědčován ke svědectví proti svým přátelům a kolegům. Autor líčí 

psychologickou hru, kterou s ním při výslechu hrají vyšetřovatelé, když 

46 ZINOVĚV, A. (1923 - 2006), ruský spisovatel, profesor filozofie .. 

47 BUKOVSKI, V. (30.12.1942), význačný ruský disident, spisovatel, kritik komunismu 
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ho ujišťují, že je pouhým svědkem, a bude-li dodržovat jejich pravidla, 

nehrozí mu žádné ne bezpečí. 

Ale nyní je jediným mým přáním zůstat bystrý a tvrdošíjný. Neoblomn~í. Neústupný. 
Nevlídný. Lakonický. Rozdurděný. (s. 14) 

Klíčovým tématem celého díla je spisovatelovo sblížení s Bohem, 

nalezení štěstí v podobě křesťanské víry, odhalení zázrakú a lekce 

sebepoznání. V režimu, jenž rozhodoval i o těch nejmenších detailech 

v životě člověka, měl každý co ztratit. My máme však před sebou knihu 

jedince, v němž nejhrůzněj ší možné místo pro budilo pocity duchovního 

povznesení a který neztratil, nýbrž našel. Našel svoji novou vyšší identitu, 

křesťanskou víru. Syn ze židovské rodiny nikdy nebyl židem 

praktikuj ícím, ačkoli v se pokoušel tomuto náboženství při blížit. Neustále 

byl více přitahován pravoslavným křesťanstvím a není vyloučeno, že 

vedle zkušeností s komunistickým režimem jsou jeho dalšími důvody 

konverze nezměrná hrdost na rumunskou kulturu a přesvědčení, že 

existuje silná spojitost mezi náboženským vyznáním a národní identitou. 

Velký význam při formování totožnosti měly zaj isté rozhovory 

s pravoslavnými kněží, katolickými a uniatskými kazateli a s věřícími 

ostatních vyznání. Extrémní zkušenost z lágrů však zůstává bezpochyby 

hlavním důvodem Steinhardtovy nezlomné víry v Boha. 

Bůh nám odpouští a činí zázraky. 
(Zázraky se budou dít ve vězení stále. Kdo prošel vězením, nejen že o zázraCÍch nepochybuje, 
ale diví se, že je každý člověk nepovažuje za něco naprosto přirozeného). (s. 79 - 80) 

Vrcholným okamžikem celého Deníku, jakožto 1 spisovatelova 

života, bylo jeho přijmutí křtu svátosti. Po mnohaletém váhání nepřišlo 

přesvědčení udělat rozhodující krok nikde jinde než v komunistickém 

vězení. 7. března roku 1960 došla naplnění jeho křesťansko-ortodoxní 

víra a všudypřítomná starost zůstat čistým až do poslední kapky Kristovy 

krve. Maximální emoce prožité při této svátosti a neutuchající radost 

přímo vyzařují z každého autorova napsaného slova. Tento obřad byl 
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jedinečným nej en pro samotný křest v komunistickém lágru, ale stal se 

zároveň ekumenickým činem, neboť Steinhardt byl pokřtěn ortodoxním 

knězem za asistence dvou řeckokatolických kněží. O mnoho let později, 

psal se rok 1998, papež Jan Pavel II. při své návštěvě Rumunska 

vzpomněl Nicolae Steinhardta jako ekumenický symbol. 

Lekce katechismu ubíhají velice rychle: otec Mina je shovívavý a nenárocny a je 

pravda, že i já prokazuji nemalé znalosti. Oni tři kněží se mezi sebou radí a poté se mě 

přicházejí zeptat: čím chci být, katolíkem nebo pravověrcem? Bez zaváhání jim odpovídám, že 

pravoslavným. Velice dobře. Pokřtí mě mnich. Ale ti dva řeckokatoličtí budou u křtu pomáhat 
( ... ) (s. 80 - 81) 

Znovu jsem se narodil, ze shnilé vody a uspěchaného ducha. (s. 83) 

Je pravda, že křest je tajina, že tajina existuje. Jinak toto štěstí, které mě obklopuje, 

pojímá, objímá, a které mě přemohlo, by nemohlo být tak nepředstavitelné, nádh,erné a úplné. 
(s. 84) 

Při sepisování Deníku byl tvůrce již praktikujícím pravoslavným 

křesťanem a celý text se nese po vzoru křesťansko-ortodoxních myšlenek. 

Díky nalezení Krista spisovatel přijímá s velkou odvahou utrpení a 

prožívá ho s radostí, neboť ví, že první vlastností, jež se žádá od dobrého 

věřícího, je právě odvaha a že bez morálního a fyzického utrpení se nelze 

dostat do nebe. Jeho výjimečnost ho předurčuje k předávání osvojeného 

učení a důkazem toho je jeho bezesporu nejdůležitější dílo, nejdůležitější 

nejen pro něho samotného, Deník šťastného údělu. Citace ze Starého a 

Nového zákona, interpretační rozjímání, hluboké filozofické úvahy, 

morální debatování, poukazování na souvislosti a veškeré detaily, to vše 

jev myšlenkové ukotvenosti a tvoří podstatnou část publikace. 

Neméně důležitým a obsáhlým tématem, které tvoří základ tvůrcova 

díla a také jím neustále prochází, je obdiv pro vše rumunské. Je doslova 

okouzlený, uchvácený rumunským prostředím, vzhlíží k jazyku i k lidem. 

Doslova se zamiloval do rumunského fenoménu a nikdo a nic nemohlo 

toto jeho světlé až zidealizované vnímání malebného Rumunska změnit. 
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A já? V cele jsem si pečlivě připravil svoji možnou závěrečnou řeč a lbez přerušení 
jsem ji přednesl: "Protože skutečnosti jsou takové jaké jsou, patří se poukázat na dvě věci: za 
prvé jsem neměl v úmyslu něco zosnovat a za druhé, kdybych věděl, že dílo Emila Ciorana 
Pokušení žít by mohlo být vykládáno jako útok proti rumunskému národu (čímž není), nečetl 
bych ho a nepřipojil bych se k jeho rozšiřování, jelikož jsem vždy měl, mám a budu mít 
k rumunskému národu hluboké city, respekt a nekonečnou lásku." (s. 70) 

Ptá se mě, jestli jsem Rumun. Jsem, odpovídám mu. Cože, ty nejsi Židák? Moje krev je 
židovská, namítám mu, ale myslím a cítím rumunsky. (s. 164) 

K představiteli ryzího náboženského intelektu, jakým Steinhardt 

bezesporu byl, patří samozřejmě i intelektuální vzdělání. JehlO kulturní 

přehled zahrnuje vedle znalostí několika jazyků i znalosti z oblasti 

literatury všech žánrů, divadelních her, kinematografie, jež byla jeho 

vášní, výtvarného umění, fyziky a filozofie. Spisovatel si neupamatovává 

nepříjemnosti a svízele bez toho, aniž by opomenul referovat o dílech 

Bacona, Bretona, Camuse, Caragialeho, Dumase, Eminesca, Platóna, 

Prousta, Dalího, Maxe Ernsta a mnoha dalších významných osobností. 

Steinhardtova výborná paměť, vnímavost, pozornost a přesnost ve 

spojitosti s citlivostí mu umožňovaly dívat se na některé výjevy ze života 

jako na obrazové plátno či na film a nej eden okamžik přirovnal právě 

k některým z kulturních pokladů, včetně hudebních. 

Vycházíme ven, na dvůr. Tato noc na začátku března je nocí sněhové bouře. 

Vzpomínám si na začátek Křížového spodka od Edgara Wallaceho.48 (s. 75) 

Starý Haydn je tázán, proč je jeho duchovní hudba veselá místo toho, aby hyla důstojná 

a vážná. 
Odpověď: protože kdykoliv myslím na Boha, ovládne mě radost. (s. 160) 

Jestliže spisovatel se skromností sobě vlastní nepodtrhuje své utrpení, 

48 WALLACE, E. (1875 - 1932), anglický spisovatel, (s. 75). 
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mnohokrát líčí krizové okamžiky svých přátel - spoluvězňů. Jeho smutky 

mu nezabránily vnímat utrpení druhých. 

Když mě odvádějí z cely, aby mě opět poslali do Gherly, všichni se se mnou loučí. 
Bentoiu se smutně usmívá a děkuje mi. Potom začne plakat. Lecca mě 

znenadání políbí. Nedlouho poté oba zemřeli. (s. 132) 

Odolávání vězeňské tyranii by bylo pro většinu odsouzených jistě 

snadnější, pokud by nebyli sužováni strachem o své rodiny a blízké. 

Steinhardtův otec Oscar je jednou ze zářících postav Deníku. Velice silné 

pouto mezi ním a synem, ještě upevněné předčasnou smrtí spisovatelovy 

matky, se projevilo v podobě výčitek svědomí, kterými autor po celá léta 

uvěznění trpěl. Zanechal doma starého nemocného, téměř nemohoucího 

otce samotného, bez pomoci. Ale byl to právě Steinhardt starší, kdo 

sehrál důležitou roli pn spisovatelově rozhodnutí nespolupracovat 

s tajnou policií. Nakonec mu bylo dopřáno dožít se vysokého věku v péči 

svého milovaného syna, který se rozhodl vydat na klášterní cestu až po 

jeho skonu. 

Je pravda, že budeš prožívat velice těžké dny. Noci však budeš mít klidné (musím 
zopakovat, co mi řekl, musím, jinak by mě Pánbůh potrestal), bude se ti spát dobře. Zatímco, 
když přistoupíš na to, abys byl svědkem obžaloby, budeš mít, což je pravda, dost spokojené 
dny, ale tvé noci budou děsivé. (s. 23 - 24) 

Steinhardtův život zásadně ovlivnila tři významná rozhodnutí, která 

1 svědčí o spisovatelových vysokých morálních kvalitách. Prvním 

rozhodnutím bylo nespolupracovat s rumunskou tajnou policií, druhým 

návrat v sedmdesátých letech k aktivní literární činnosti i po prožitých 

útrapách a třetím vstup do mnišského řádu. Věnujme se nyní volbě, bez 

níž by pravděpodobně k ostatním dvěma ani nedošlo. Od 31. prosince 

1959 do 4. ledna 1960 byl několikrát předvolán jako svědek k případu 

svého spolužáka a přítele Constantina N oicy. Jeho okamžité přesvědčení 

nespol upracovat s policií dokazuj e skutečnost, že si ke každému výslechu 

přinesl s sebou i zavazadlo pro případ, že by byl, stejně jako jeho 

přátelé, zadržen. Tak se i stalo. Jak pozděj i říkával, N oica byl jeho 
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dobrodincem, neboť díky němu byl uvězněn a pravdivost jeho slov 

potvrzuje jejich celoživotní vzájemné přátelství; Noica mu byl po 

rodičích nejbližším člověkem. Nicolae Steinhardt se dotknul srdcí mnoha 

lidí a tak není divu, že v roce 2002 vyšla kniha s názvem Vzpomínky na 

Steinhardta (Amintiri despre Steinhardt).49 V díle jednoznačně převažuje 

narativnost nad krátkými vsunutými dialogy a autorova řeč má výraznou, 

podrobnou povahu, ve které se odráží i vypravěčova vědecká průprava. 

Využívá čtenářovu zvědavost, ale nikoliv pro odhalení konkrétních 

skutečností, nýbrž pro nahlédnutí do svého duchovního života. I přes 

nedodrženou časovou posloupnost kniha netrpí nejednotností a dějová 

"klikatost" je vynahrazena uceleností myšlenkovou. Z textu vyplývá, že 

vznikl s časovým odloučením od prožitých událostí, ale přesto jeze slov 

cítit autorovo vnitřní rozrušení. 

Již v evangeliu se praví, "kdo není se mnou, je proti mně", 

komunistická moc navíc prohlásila, "kdo nej de s námi, musí zemřít," a 

zločin po celá desetiletí pojímala a praktikovala jako běžné, normální a 

obvyklé opatření. Nicolae Steinhardt byl jednou z milionu obě:tí tohoto 

nelidského režimu. Svůj vězeňský život začínal jako člověk 

s nevyj asněnou vlastní náboženskou totožností, jako člověk v tomto 

směru tápající, váhající, nerozhodný. Pravoslavnou víru našel 

v nevděčných podmínkách. Paradoxem autorova utrpení je, že prave 

temnota vězení mu přinesla tak dlouho očekávané světlo. Jeho respekt 

před svobodou a jeho mravní síla mu umožnily vydat zpověď o totalitním 

systému v podobě deníku. Na svoj i prožitou dramatickou zkuše nost však 

pohlíží s povděkem, protože mu umožnila poznat sama sebe a otevřela mu 

nové povznášej ící obzory. Celý text působí jako poctivě: podané 

filozoficko-náboženské hledání a ani na okamžik se spisovatelovy 

myšlenky nevzdálí od přesvědčení o svobodné lidské osobnosti. Čtenář 

musí být při četbě neustále pozorný, neboť některé autorovy interpretace 

j sou poměrně složi té, přináší informace o historii země a jej jl kultuře, 

mnoho křesťanského ponaučení a nelze o nich stručně a jednoduše 

49 ACTERIAN, A. Amintiri despre Steinhardt. Cluj-Napoca: Dacia, 2002 
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referovat. Se skromností výj imečného člověka autor Deníku ne II veřejňuj e 

utrpení pouze kvůli přímé obžalobě komunistického re:bmu, ale 

především zdůrazňuj e hodnotu člověka a jeho názorů. 
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VII. Virgil lerunca 

(16.8.1920 Lade~ti) 

Literární kritik, publicista a básník, vlastním jménem Virgil Untaru. Již 

během univerzitních studií na Filozofické fakultě v Bukurešti literárně 

debutoval v jednom z tehdej ších nej důležitěj ších denních listů (Timpul) a 

v následuj ících letech spolupracoval s dalšími významnými lli terárními 

časopisy a deníky (Kalende, Preocupari literare, Vremea, Ecoul). Jeho 

první vlastní literární časopis Albatros byl kvůli demokratickému vyznění 

zakázán cenzurou maršála Antonesca (1942) a stejný osud potkal i 

mezinárodní kulturní časopis Agora, který stvořil společné s Ionem 

Caraionem. Tentokrát zasáhla cenzura komunistická (1947). V roce 1947 

získal mladý Ierunca stipendium od francouzské vlády, opustil rodnou 

zemi a natrvalo se usadil v Paříži. Nikdy však nepřestal být Rumunem a 

v exilu vystupoval jako mnohostranný aktivní literát, jemuž není 

lhostejný osud vlastní země. Redigoval řadu literárních exilových 

časopisů, např. Luceafarul (1948 - 1949), Caiete de dor (1951 - 1957), 

Fiinfa romaneasca (1963 - 1968). K politické a kulturní situaci v rodném 

Rumunsku se vyjadřoval nejen na stránkách tisku (Uniunea Romana, 

Romania), ale spolupracoval 1 s redakcí zahraničního vysílání 

francouzského rozhlasu (1952 - 1975) a čtyřicet let s rádiem Svobodná 

Evropa. Vedle všech těchto činností působil ve filozofickém a estetickém 

oddělení Státního střediska vědeckého výzkumu. Vážený a respektovaný 

literární kritik a publicista získal uznání i za básnickou tvorbu, jež je 

zastoupena v mnoha antologiích rumunské poezie. Za své demokratické a 

antikomunistické aktivity byl Virgil Ierunca vyznamenán medailí "Iulia 

Mania" a jeho literární činnost byla Rumunsko-americkou akademií 

umění a vědy oceněna čestným diplomem. V současnosti autor žije se 

svoj í chotí, literátkou Monicou Lovinescovou, v Paříži a o ba svými 

postoj i a činy i nadále proj evuj í své demokratické smýšlení a sociální 

cítění. 
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VIJ. 1. Virgil lerunca, Fenomén Pitešt (literární rozbor) 

Na rozdíl od spisovatelů Ioanida a Steinhardta autor publikace 

Fenomén Pitešť50 nebyl nikdy sám vězněn, což ale neubírá na jeho odvaze 

prozkoumat a následně sepsat zprávu o nelidském experimentu s 

politickými vězni v Rumunsku. Rozsahem nepříliš objemný svazek se stal 

důležitým zdroj em při odhalování komunistických zločinů. Dlouhé úryvky 

byly vysílány již v letech 1975 - 1976 Rádiem Svobodná Evropa a 

rumunsky psaná verze byla poprvé vydána malým exilovým 

nakladatelstvím Limite v Paříži roku 1981. 

Ieruncův název knihy je vzorovým příkladem správně zvoleného 

titulu: výstižný, krátký a přivádí dílo nejen k té části veřejnosti, pro niž 

může být jeho obsah zajímavý, ale mohl by upoutat i pozornost širší 

čtenářské obce. Neočekávejme však, že pojem fenomén v tomto případě 

oslavuj e něj aký vynikaj ící ZJ ev, ba naopak. Poměrně moderní 

komunistické vězení v Pitešti získalo toto označení pro svoje neobyčejně 

nelidské zacházení s politickými vězni. Zatímco téměř celý svět zná 

Solženycinovo Soustroví Gulag a snad již také nepochybuje o existenci 

gulagu rumunského, jen málokdo je obeznámen s hrůzným experimentem 

založeným na totální destrukci lidské psychiky, který praktikoval 

rumunský komunismus na svých politických obětech. Proces tzv. 

převýchovy byl započat 6. prosince 1949 na strategicky zvoleném místě, 

na osamoceném okraji města Pitešti (asi 100 km severozápadně od 

hlavního města). Plán tehdejšího nejvyššího velitele rumunské tajné 

policie v Bukurešti Alexandra Nikolského vycházel z pedagogického 

pokusu Makarenka, jenž se snažil o nápravu nových svěřenců 

prostřednictvím již převychovaných mladíků. Nikolski, pověstný svou 

krutostí, a jeho dva pomocníci, plukovníci Dulgheru a Sepeanu, si však 

tuto výchovnou metodu přetvořili k obrazu svému. "Pitešť 1949" byla 

vyhrazena především pro studenty, kteří ještě nedokončili vysokoškolská 

50 IERUNCA, V. Fenomenul Pite~ti. Bucure~ti: Humanitas, 1990. Citáty z kapitoly VII. i. jsou z této 

knihy. 
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či středoškolská studia a byli odsouzeni za různé "proti státní I::innosti" na 

3 - 15 let (nejpočetnější skupinu tvořili mladí muži posláni do těžkých 

žalářů na 8 - 15 let), ale nacházel se mezi nimi též nezanedbatelný počet 

legionářů. Hlavním aktérem následného pokusu o rozklad celkové 

oso bnosti vybraných vězňů se měl stát mladý inteligentní a ctižádostivý 

student práv Eugen Turcanu, jenž byl do té doby, na základě udání během 

čistek v květnu 1948, uvězněn v Jilavě. Původní aktivní stoupenec 

Železné gardy a posléze horlivý a úspěšný člen komunistické strany se 

krátce po osobním setkání s Nikolským ocitnul mezi pitešťskými vězni a 

za žalářními zdmi rozpoutal peklo, z něhož nebylo úniku. Tento bezcitný 

muž s démonickou duší vedl tzv. Organizaci vězňů s komunistickým 

přesvědčením (Organizatia detinutilor cu convingeri comuniste, zkráceně 

O.D.C.C.), do níž patřilo přibližně dvacet dašÍch vězňů, kteří se 

zanícením ostatní trýznili, aniž by oni sami byli předtím mučeni. Pravou 

rukou Turcana byl student zemědělské fakulty z Jasů Popa Alexandru, 

zvaný Popa Tanu, a dále k nim patřili např. Livinski, Martinu~, Nut i 

Patra~canu, Titus Leonida, Fuchs, Steiner, Bogdanescu, Dan Diana. 

Přej děme nyní k procesu "převýchovy". Zahrnoval čtyři základní 

etapy. První se nazývala" vněj ší odhalení" a vězeň v ní musel před členy 

O. D. C. c. prozradit, co zataj oval v průběhu vyšetřování na Securitate, a 

udáním svých přátel, s nimiž se stýkal na svobodě, dokázat svoji 

loajalitu. V druhé etapě, v tzv. "vnitřním odhalení", musel opět 

vyj menovat své blízké, tentokrát z prostředí vězeňského. "Veřejné 

morální odhalení", třetí fáze "převýchovy", znamenalo potupit vše, na 

čem vězni záleželo, co miloval, v co věřil: manželku, děti, rodiče, 

sourozence, přátele, a byl-li vyšetřovaný věřící, musel pronášet vulgární 

výroky směrem k Bohu. Během poslední etapy byl kandidát před. přijetím 

do O.D. C.C. donucen "převychovat" svého nej lepšího přítele, což 

znamenalo vlastnoručně ho mučit a trýznit. Zatímco cílem dvou 

počátečních fází bylo získání nových informací pro tajnou policii, zbylé 

dvě směřovaly k totální likvidaci osobnosti a k "vymytí mozku". Kromě 

těch, kteří zemřeli pod tíhou mučení již před konečnou etapou, a pár 

oj edinělých šťastlivců, kteří byli z pekla posláni do jiné věznice, 

pravděpodobně neexistuje aUl jeden pitešťský vězeň, jenž by 
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z nemožnosti úniku nakonec neudělal to, co po něm bylo vyžadováno. 

Právě okamžik, kdy se i oběť stala katem, činí z tohoto experimentu 

j eden z nejnelidštěj ších, jaké kdy byly zaznamenány. Bestiální Turcanu, 

vrchní vykonavatel likvidace morálního odporu politických vězňů, se 

těšil oblibě u svých přímých nadřízených, např. ředitele věznice kapitána 

Dumitresca, plukovníka Zevera, podplukovníka Mariny, ale též byl 

respektován všemi tamními dozorci, kteří mu vykali a oslovovali ho 

"pane Turcanu". Tento uctivý projev vězeňskou správou neví daně 

privilegovaný odsouzený tvrdě požadoval i od svých spoluvězňů a on sám 

si naopak vymezil právo oslovovat je vulgárně. Jeho metody fyzického a 

psychického násilí používané během celého procesu zastínily i brutalitu 

vyšetřovatelů Securitate. 

Na Securitate byly výprasky pokaždé. A ne pouze výprasky. Lidé byLi připevněni 

k rotačce a byli jim krouceny fuce, byli biti přes chodidla, dokud se nemohli postavit na zem. 

Ale všichni, kteří prošli tímto mučením, říkají, že oproti Turcanově představivosti to byla 
procházka rájem. (s. 35 - 36) 

Každodenní součástí vězeňského pitešťského utrpení se stalo 

mlácení kovovými předměty, nespočet ran přes břicho napnutého těla, 

poj ídání výkalů a následných zvratků, pálení cigaretou na všech místech 

těla. Zvláštní "pozornost" Turcanu věnoval věřícím studentům, z nichž 

někteří byli každé ráno "křtěni" ponořením hlavy do kádě plné moči a 

výkalů, zatímco ostatní museli odříkávat formulku svatého křtu. On či 

jeho spolupachatelé občas mučenému zvedli hlavu a nechali ho 

nadechnout, aby se v kaši neutopil a vzápětí mu j i opět ponořili. 

Především v čase velikonočním byli seminaristé donuceni slouž:it černou 

mši. 

Jedni představovali kostelníky, druzí kněze. Turcanův liturgický text byl samozřejmě 

pornografický a démonicky parafrázoval originál. Panna Marie byla nazývána "vdká kurva", 

Ježíš "idiot, který zemřel na kříži". Student teologie, na něhož připadla úloha kněze, byl 
svlečen do naha a poté zabalen do prostěradla ušpiněného od výkalů a na krk mu byl zavěšen 

falus vyrobený z D.D.T., chleba a mýdla. (s. 38) 
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o Turcanových vnitřních běsech svědčí i následuj ící příb ěh, který 

se odehrál nedlouhou po zahájení pokusu, a po kterém následovalo kruté 

mučenÍ. 

( ... ) Turcanu se obrátil k vězňům a vykřikl: "Zločinci, kvůli vám já dneska, na Vánoce, 

nemůžu být se svojí ženou a svojí holčičkou". Jeho manželka se jmenovala Oltea a, stejně tak i 

jeho dcera. A Turcanu, ten hrůzný Turcanu, ten sadistický Turcanu, ten mučitel Turcanu, pro 

kterého, jak se zdálo, nebyl bližní ničím jiným než pokusným objektem, jenž má být přiveden 
na samou tělesnou hranici mezi životem a smrtí, na samou psychickou hranici mezi bytím a 

nebytím, ten Turcanu byl - jak se zdá - tím nejút10citnějším otcem na světě. (s. 75) 

Nepřekvapilo by konstatování, že sebevraždy vězňů po dobu krutého 

experimentu dosáhly vysokého počtu. Katani si však byli dobře vědomi, 

kam až hrůzný pokus může mučené zavést, a vlastní rukou ukončený život 

by znamenal nedovršenou a tím nezdařilou operaci, a tak nic neponechali 

náhodě. Vězni byli pod neustálým dohledem, v celách I ostatních 

místnostech chyběly jakékoliv kovové předměty a příbory směli používat 

pouze trýznitelé. Nucení vězňů jíst ústy s rukama za zády z misek 

položených na zemi zároveň sloužilo i jako další stupeň při cestě k jej ich 

celkové degradaci. Stav, v němž se mladíci nacházeli, je přesto doháněl 

k pokusům o sebevraždu i těmi nej neuvěři telněj šími způsoby, jakým bylo 

např. překousnutí si tepen vlastními zuby. Ve skutečnosti však je znám 

pouze jediný zdařilý případ sebevraždy. 

Jednou za dva týdny, nikoliv z lidských důvodů, ale z obavy před vypuknutím nějaké 
nákazy ve věznici, byli vězni v Pitešti odváděni do umývárny, která se nacházela v pátém 

patře. Student Serban Gheorghe z Murfat1aru, zatčen v Bukurešti v r. 1948, se vrhnul skrze 

odhalené zábradlí točitého schodiště a byl na místě mrtev. Když přišla za dva týdny opět řada 

na koupel, mezi patry byla natažena síť. (s. 41) 

Zatímco sebevraždy byly meZI pitešťskými žalářními zdmi 

nepřípustné, vraždit zde bylo povoleno, či spíše přímo nakázáno. 

Turcanovou výsadní obětí byl Bogdanovici, kterého považoval za zodpovědného za 

svoJe uvěznění a kterému se za to stonásobně mstil. V místnosti 4 nemocnice se Turcanu 
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obzvláště "zaobíral" Bogdanovicem, pro kterého vyhradil ty nejhrůznější způsoby mučení. 
Rozdrtil mu zuby, jeden po druhém (když Bogdanovici umíral, neměl již ani jeden). (s. 42) 

Dalším z těch, kteří byli Turcanem nejvíce mučeni - a pravděpodobně ze stejných 
důvodů - byl Costache Opri~an ( ... ). Mnohokrát prošel všemi etapami převýchovy, neboť 
Turcanu ho vždy prohlásil za neupřímného. ( ... ) Když Opri~an v r. 1957 umíral ve vězeňské 
nemocnici ve Vacarešti na tuberkulózu, kterou se tehdy nakazil, nevážil více než třicet sedm 
kilogramů. (s. 44) 

Postupně se v Pitešti připravovalo rozšíření "převýchovy" do 

ostatních rumunských káznic. Skupina asi třiceti až čtyřiceti vězňů 

putovala do Gherly, někteří byli posláni na kanál Dunaj -Černé moře do 

kolonie Peninsula, jiní do věznice v Ocnele-Mari a nemocní do Tí'rgu

Ocna. 

Temnice v Gherle otevřela svoje brány také pro Turcana a jeho 

pohůnky. Popa Tanu, Turcanova "pravá ruka" z Pitešti, se rozhodl 

vystoupit ze stínu svého vůdce a násilím, které páchal se svou skupinou 

na spoluvězních, jako by soutěžil s Turcanovou krutou pověstí. 

"Převýchova" v Gherle dostála 1 dalších změn. Byla praktikována také na 

starších lidech a studenti, stej ně jako dělníci, nevzdělanci či 

intelektuálové, zde byli společně biti bez jakéhokoliv cíle. Mnozí z nich 

Sl zpočátku naivně mysleli, že vězeňská správa není s brutálními 

praktikami v celách obeznámena, aniž by tušili, že se vše vyvíj í podle 

přesného plánu Ministerstva vnitra. 

Ředitel Gheorghiu, který výstupu přihlížel, tak dokonale sehrál svoje překvapení, že by 
i samotní mučení vězni uvěřili, že o ničem neví. Inspektorovi řekl, že o těchto praktikách nic 
neslyšel, že prošetří, zda to je pravda, a pokud zjistí, že tato obvinění jsou alepoň zčásti 
pravdivá, učiní příslušná opatření. ( ... ) Vyšetřování se nekonalo a nebyla učiněna ani žádná 
náprava. Opatření naopak přijal Turcanu: skládalo se z trhání nehtů na nohou kleštěmi ( ... ) v 
jedné z malých cel, ve které byl E.O. po svém hlášení izolován. Když jsem v r. 1954 potkal 
E.O., jedl pouze brambory a chléb, neboť z oné cely vyšel s navždy zničenými játry. (s. 56) 

Experiment pokračoval také na kanál u Dunaj - Černé moře, a to 

ihned první noc po příj ezdu vězňů určených k "převýchově". Důležitým 

mezníkem v pokusu se stala smrt doktora Simionesca, jež do dnešního 
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dne nebyla objasněna. Jedna verze hovoří o sebevraždě, zatímco druhá 

viní z doktorovy smrti Bogdanesca, bývalého pitešťského trýznitele. 

Zachovat tajemství týkající se podobné smrti bylo na kanálu nemožné a 

zanedlouho se tato zpráva ocitla i za hranicemi lágru. Pokus o 

"pře výchovu" byl odhalen, informovaly o něm i západní rozhlasové 

stanice a v srpnu 1952 koncentráčnický experiment na lidech skončil. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se o teto hrůze dozvěděl i západní 

svět, komunistické vedení alibisticky přeneslo zodpovědnost za hrůzné 

události na Turcana a jeho skupinu a exemplárně je potrestalo. Šest členů 

O.D.C.C. a jejich vůdce byli odsouzeni k trestu smrti. Ovšem tak, jako 

spravedlnosti unikli ostatní násilničtí členové 

(Bogdanescu, Dan Diaca, Enachescu, Fuchs, 
Turcanovy organizace 

Cori Gherman, Titus 

Leonida, Ledovic Rek, Steiner), tak 1 dva z odsouzených (Popa 

Alexandru, Popa Tanu) unikli vyřčenému trestu (výkon rozsudku byl 

v jejich případě odložen), který byl po Stalinově smrti zmírněn na 

doživotní žalář. V roce 1964 byli společně s opravdovými politickými 

vězni propuštěni na svobodu a jejich násilné skutky jako by byly 

pohřbeny s jejich oběťmi. Smutnou součástí dluhu paměti se stal i generál 

Nikolski (16 let šéf rumunské tajné policie Securitate), jenž se v klidu 

dožil prosincového převratu 1989 a v penzi si dokonce stěžoval, že za své 

zásluhy není dostatečně odměněn. 

Na posledních stránkách publikace dal Ierunca prostor výpovědím 

svědků, kteří prošli čínským stylem "převýchovy", j em už se ten rumunský 

v mnohém podobal, a z následujícího porovnání vyplývá, že i přes 

některé rozdíly byly obě metody založeny na stej ném pnnCIpu; na 

celkové destrukci psychiky vězňů. 

I přesto, že Ierunca nebyl očitým svědkem událostí, jeho sdělení 

v žádném případě neztrácí na věrohodnosti. Autor knihu postavil na 

přímých svědectvích z rumunských věznic a nejednou se odvolává na 

Bacovu publikaci Pitešť. Centrum studentské převýchovy. Ierunca Bacův 

dokument doplnilo nová vyznání a neuveřejněná fakta a učinil ze svého 

díla kvalitní historickou studii založenou na ověřených autentických 

výpovědích. I přes stručné uchopení tématu není nic opomenuto a jsou 

zveřejněny všechny okolnosti tragických událostí. Pokud na knihu 
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pohlédneme z hlediska jejího technického zvládnutí, dospějeme k závěru, 

že byla napsána autorem s bohatými literárními zkušenostmi, a nelze jí 

v tomto směru nic vytknout. 

O pitešťském pekle se nebezpečně dlouho mlčelo. Komunistické 

archivy zatajovaly dokumenty tím snaživěji, čím brutálnější zacházení 

s vězni zaznamenávaly, a většina obětí nechtěla o prožitých hrůzách 

vyprávět, což bylo podtrženo i skutečností, že i ony samy se v rámci 

"pře výchovy" nakonec staly viníky. Ieruncův Fenomén Pitešť, jenž by pro 

svoji obsahovou neuvěřitelnost mohl být omylem považován za další 

orwellovsky či kafkovsky laděný příběh, je tudíž vysoce hodnotným 

dílem, které odhaluje další temné stránky komunistického zřízení. 

Se svobodou slova a projevu se na veřejnosti objevila nová 

svědectví vypovídající o zkušenostech z vězení v Pitešti a početně více 

historických studií zaznamenávaj íCÍch tuto tragédii. Neopomeňme také 

připomenout filmové počiny, které se tímto tématem zabývaly. Za 

všechny: George Borcescu, Denisa Angel, Labyrint strachu (Labirintul 

fri cU) - dokumentární film s premiérou 29. června 1991; L ucia Hossu

Longin, Oběti a trýznitelé - Pitešť (Schingiuti §i schingiuitori - Pite§ti) -

dokumentární film s premiérou 21. srpna 1991; Mircea Danieliuc, 

Jedenácté přikázání (A unsprezecea poruncii) - hraný film s premiérou 7. 

srpna 1991. Čeští diváci měli možnost zhlédnout v rámci filmového 

festivalu Jeden svět dokument s názvem Schody zkázy (The steps of the 

fa lI) , v němž tři bývalí vězni z Pitešti poprvé přerušili mlčení a hovořili 

o svých zkušenostech. Režiséry tohoto oj edinělého proj ektu byli 

Rumunka Anca Hirte a Francouz Jean Lefaux a jeho uvedení v Praze (9. 

dubna 2000 v kině Evald) doprovázel slovem český historik a odborník na 

dějiny komunismu ve východní Evropě Karel Bartošek. 
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VIII. Doina Jela 

(1951) 

Prozaička, publicistka, překladatelka. Absolventka Filologické fakulty v 

Bukurešti přispívá pravidelně (od roku 1989) esej emi a literárními 

recenzemi do předních rumunských časopisů (Contemporanul, Familia, 

Romania literarií, Tomis) a působí jako redaktorka ve významném 

bukurešťském nakladatelství Humanitas, které zároveň vydalo v edici 

Proces s komunismem její knižní debut Případ Nichity Dumitra (Cazul 

Nichita Dumitru). Za nefikční román o procesu z kanálu Dunaj - Černé 

moře autorka obdržela cenu Mezinárodního sdružení rumunských umělců 

a spisovatelů ve Washingtonu. Téma komunistických represí Jela 

neopustila ani ve svém následujícím díle Láska, jež nás spojuje (Aceastií 

dragoste care ne leagií) , které je věnováno rumunské profesorce 

francouzštiny Ecaterině BaUicioiou-Lovinescu, Jez byla ve svých 

sedmdesáti pěti letech (1958) odsouzená k osmnácti letům žaláře za 

"nepřátelské diskuse". Manželka významného rumunského filozofa 

Eugena Lovinesca následně odmítla Dejovu nabídku vyměnit svobodu své 

dcery za svobodu vlastní - za propuštění z věznice měla přimět exulantku 

v Paříži Monicu Lovinescu k návratu do rodné země - a po dvou letech 

(1960) zemřela ve vězení bez sebemenší lékařské péče. Dodnes není 

známo místo jejího posledního odpočinku a rehabilitována byla až 22. 

června 1997. Vzhledem ke smutné skutečnosti, že sluhové 

komunistického režimu, agenti, informátoři, vyšetřovatelé, ředitelé 

věznic, dozorci, nebyli dosud soudem povoláni k zodpovědnosti za své 

zločiny, sestavila Doina Jela jej ich abecedně uspořádaný seznam čítaj ící 

1700 jmen a vydala ho pod názvem Černý slovník - nástroje komunistické 

Represe (Lexiconul negru - unelte ale represiunii comuniste).51 Při práci 

na slovníku autorka důsledně prostudovala bohatou bi blio grafii, archivní 

dokumenty Securitate a komunistické strany, svědectví skutečných osob, 

fundované časopisy, a tím předložila přesné a o bj ekti vní informace. 

Uznávaná a oceňovaná spisovatelka, "recidivistka" v oblasti psaní knih 

Sl JELA, D. Lexiconul negru - unelte ale represiunii comuniste. Bucure~ti: Humanitas, 2002. 
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s komunistickou represivní tématikou, dále zaznamenala rozhovory s 

jedním bývalým, vězni obávaným trýznitelem z kanálu Dunaj - Černé 

moře a veřejnosti je představila pod názvem Cesta do Damašku (Drumul 

Damascului). Při své návštěvě v Praze (2004) Doina Jela v rozhovoru s 

rumunistkou Libuší Valentovou prohlásila: "Rozhodla j sem se pro 

literaturu, která chce říkat pravdu na základě dokumentů a literární je 

pouze v tom smyslu, že by měla být dobře a přitažlivě napsaná. ( ... ) Od 

jisté do by se mě však zmocňuj e pocit, že j sem se až příliš infikovala 

touto krutou realitou, a na druhé straně jsem také shovívavější vůči 

literatuře, od níž už nevyžaduji, aby bezpodmínečně vyjadřovala autorovo 

morální hodnocení společnosti. Možná, že časem opustím literaturu faktu 

a budu se věnovat vlastní tvorbě". 52 

VIII. 1. Doina Jela, Cesta do Damašku (literární rozbor) 

Již samotný název knihy, jenž má symbolický ráz (připomíná 

čtenářovi biblický příběh Saula z Tarsu, který na cestě do Damašku, kam 

se vypravil zničit další křesťanskou komunitu, zažil prozření a obrácení 

na víru a pod římským jménem Pavel začal šířit radostnou zvěst o 

Ježíšovi), nám ve spojení s jejím podtitulem Zpověď bývalého mučitele 

(Spovedania unui fost tortionar) mnohé napovídá. Několikrát bylo v této 

práci zmíněno, že někdej ší členové Securi tate ne byli nikdy potrestáni za 

svoje nelidské zacházení s vězni. 22. března 1993 navštívil Organizaci 

bývalých politických vězňů v Bukurešti právě j eden z dřívěj ších 

trýznitelů, Fran! Tandéldí, s cílem promluvit o časech minulých a upřímně 

se doznat ke svým činům. Tímto okamžikem také začíná publikace Cesta 

do Damašku 53
, která se skládá především z rozhovorů se jmenovaným 

mužem. Nesnadného úkolu vyslechnout a zaznamenat otřásající zpověď se 

52 VALENTOVÁ, L. Jela, Doina - rozhovor. [OnlineJ. [cit. 2004-01-27J. Dostupné z http://www. 

iívres.cz. 
53 JELA, D. Drumul Damascului. Bucure~ti: Humanita, 2002. Citace v kapitole VIII. I. jsou z této 

knihy. 
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spol u s autorkou uj al profesor Pronea Bad ulescu, bývalý politi cký vězeň. 

Vzdělaný činorodý penzista nahrál první Tandaravo vyprávění týkající se 

jeho dětství, prvotního okouzlení komunismem, počátků jeho 

vyšetřovatelské praxe a stručného popisu následujícího života. Svědek ve 

svých třinácti letech vyměnil těžké dětství v nepřívětivé rodině za 

komunistickou stranu a lidi kolem ní. Snadno ovlivnitelný chlapec vyřešil 

rozpor mezi o bdivovanou stranou a despotickým otcem jeho vraždou. 

Mladý Tandara, odsouzený ke třinácti letům vězení, bez rodinného 

zázemí, vzhlížející k ideálům komunismu, se snadno stal mučícím 

nástrojem Securitate. 

( ... ) A já jsem opravdu mlátil silněji a co vám budu namlouvat, mnohokrát jsem cítil 
uspokojení, stal se ze mě automat, robot bez mozku, bez ničeho ... Nebo jsem byl paranoik, 
schizofrenik, už nevím, co jsem byl ( ... ). (s. 17) 

o pět let pozděj i, 27. září 1998, započatý rozhovor pokračoval, ale 

tentokrát v Tandarově domě v rodné obci Giurgiu. Kromě profesora 

Badulesca se ho zúčastnila také publicistka Doina Jela a setkání trvalo 

dvanáct hodin a vše bylo zaznamenáno na deseti magnetofonových 

páskách. V samém počátku zpovídaný o bj asnil, proč se tenkrát rozhodl 

přijít do sídla Organizace bývalých politických vězňů a podat tak závažné 

svědectví. 

Já jsem chtěl být souzen, paní, chtěl jsem být souzen, ale kdo by mě měl soudit, za kým 
bych měl jít? Známe je všechny a víme, kdo byli. Viděli jsme, že se nezměnili, a tak kam jsem 
měl jít? Řekl jsem si: půjdu za těmi, kteří trpěli, aby mě soudili oni. (s. 37) 

Pran! Tandara je pravděpodobně jediným z mnoha set bývalých 

příslušníků rumunské tajné policie, který odhalil temnou stránku své 

komunistické minulosti, přiznal svou zaslepenost a omezenost stalinského 

přívržence a veřejně se přiznal ke své zločinecké kariéře. Podle svého 

tvrzení se dokonce snažil po revoluci přesvědčit některé své tehdej ší 

kolegy, aby se společně s ním doznali. 
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Řekli mi: ty jsi blázen. Jestli jsi šílenec a chceš se zničit, znič se sám. Já chci umřít 
s hlavou na vlastním polštáři. Tak mi to řekl... (s. 42) 

Tandarovo svědectví přineslo i nové informace, a to především o 

personálním obsazení věznic, lágrů a psychiatrických léčeben. Stejně 

jako on neustále obviňoval sebe sama, tak i otevřeně kritizoval ostatní 

bachaře a jejich nadřízené a neváhal s jejich vyjmenováním. 

Jelikož jde o zpověď mučitele, je nasnadě, že nejvíce prostoru bylo 

věnováno té Tandarově životní etapě, v níž se projevoval jako 

nebezpečný dozorce. Mnozí vězni si ho jistě pamatují ze stavby kanálu 

Dunaj - Černé moře a on sám přiznal, že například v Cernevodě umíralo 

v zimě 1952 až 1953 v důsledku těžké práce, neléčených nemocí a 

neustálého bití čtyřicet až padesát odsouzených týdně. Počet často 

bezejmenných obětí nebyl nikde zaznamenáván. 

Jakápak jména u těch mrtvých? Jména byla někde ve spisech, v kanceláři. Ale když 

odjížděl povoz s mrtvými, nikdo je ani nepočítal. Jenom se přes ně přehodila rohož. Převáželo 

se jenom v noci. Ve dne poslali buldozer, aby vyhloubil jámu. Ve Valea Neagra to bylo na 

hřbitově v noci. V Poarta Alba to bylo stranou,a teď, jak se postavil nový kanál, myslím, že už 

nikdo neví, kde ten hřbitov vlastně byl.54 (s. 88) 

"Napravený" zločinec vzpomínal též s velkou lítostí na své 

půso bení v psychiatrických léčebnách, obzvláště ve V acarqti. Ve dne 

měl za úkol předstírat bláznivého pacienta a v noci byl využíván 

k mučení ostatních internovaných. Mnozí z vězňů při vstupu do 

nemocničního prostředí již nej evili následkem předešlého týrání známky 

zdravého rozumu a záměrně byli v tomto stavu ponecháni, ale stovky 

z nich byli i v agonickém stavu nadále mučeni, dokud nezemřeli, nebo 

dokud jim nebyla aplikována injekce s přísně utajovaným obsahem. 

Nevím, ale zemřeli po ní všichni. Nevím, nebylo na ní nic napsanýho. Zajímavý je, že 

aby se zjistilo, co toje, daliji i mně, alejájsem neumřel. (s. 133) 

54 Překlad Libuše Valentová. Rumunský gulag 1944-1964. Přednáška ze VI. Mezinárodního 

balkanistického sympozia. Brno: duben 2005. 
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Myslím Sl, že to byla nej strašněj ší věznice v týhle zemi. Tohle 

oddělení bylo to nejhroznější. Tam se umíralo denně. A kdo tam vešel, už 

nevyšel. Nevím, jestli existuje nějaký politický vězeň, který by mi řekl, 

že se z toho oddělení dostal, že tam byl a teď je naživu. ( ... ) Jsou lidi, 

kteří byli v Zarce, v Aidu, v Pitešti. I z Pitešti se ještě dostali. Ale ani 

jeden neřekne, že byl tam. Proč? Protože se tam odsud nevrátil ani jeden. 

(s. 137) 

Tandádí byl upřímně přesvědčen o svém provinění a věděl, že před 

vlastní minulostí člověk nikam neuteče. 

Dělám co můžu, ale nevěřím, že přijdu do nebe. (s. 121) 

Po kariéře u Securitate se bývalý trýznitel vrátil do rodného 

Giurgiu,oženil se (manželka občas během rozhovoru mlčky seděla v 

místnosti) a na otázku, zda se někdy nechtěl přestěhovat do jiného města, 

zapomenout a ukrýt se před minulostí, odpověděl: 

Ne. Proč se mám schovávat? Mám se schovávat před lidmi? Já lidi vyhledávám. A 
tvrdím, že před Bohem se neschová nikdo. To si myslím. (s. 119) 

Ke konci setkání 

Bádulescu se svými 

Tandárovo skeptické 

nezměnil. 

do nepřetržitého vyprávění občas vstoupil profesor 

postřehy a názory k dané problematice, ale 

vnímání vlastní osobnosti 1 celé společnosti 

Dlouhý a zejména nárocny rozhovor byl neustále doprovázen 

svědkovou odhodlaností nic nezamlčet, říci vše, co ví o oněch krutých 

časech, a i z řádků je cítit jeho nutkavá potřeba vypovídat se a ke všemu 

se doznat. Jen těžko si lze představit, co během jeho vyprávění zažívala 

autorka a její společník, když už pouhá četba přiznání vyvolává ve 

čtenáři odpor a otřásající pocity. Je velice těžké o této knize psát a sama 

autorka, která při svém naslouchání do zpovědi příliš nezasahovala, 

v následném textu pouze upřesnila několik informací na základě údajů 

získaných z archivů. Doina Jela unesla utrápenou výpověď jednoho 
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mučitele a díky své víře ve znovuzrození a oživení morálky člověka 

dokázala sepsat knihu, která vzápětí vyvolala mnoho ohlasů a čtenáři 

konstatovali, že něco tak "silného" ještě nečetli. Lidé nebyli šokováni 

obsahem této publikace, neboť většina z nich o těchto hrůzách věděla, ale 

byli překvapení, že zamlčované události z doby temna jsou vůbec 

vyřčeny. Není pochyb, že Cesta do Damašku je určena především 

rumunskému národu a že autorka věří, že prostřednictvím morálního 

oživení stále většího počtu jedinců může dojít ke vzkříšení morálky celé 

společnosti. Její shovívavost vůči tehdejšímu trýzniteli, která je v knize 

patrná, plyne právě z tohoto přesvědčení. Doina Jela pokládá na pomyslné 

misky vah na jednu stranu tehdej ší lidské monstrum Tandaru a na stranu 

druhou zázrak a Tandaru nyněj Šího. 

Obsahová závažnost svědectví oslovila francouzského historika S. 

Courtoise, který se rozhodl publikaci vydat ve Francii. Zodpovědný 

přístup k překladu však po povolané osobě požaduje ponořit se na několik 

měsíců do atmosféry původního textu a otřesná zpověď bývalého mučitele 

nenašla ve své době ochotného překladatele. 

Cesta do Damašku inspirovala známého rumunského režiséra 

Luciana Pintilieho k natočení celovečerního filmu, který byl pod názvem 

Odpoledne jednoho mučitele premiérově představen na filmovém festivalu 

v Benátkách (2001) a posléze byl promítán i ve Francii (17. 4. 2001) a v 

rámci Festivalu Evropského Filmu byl představen také rumunskému 

publiku (17. 5. 2002). Zatímco někteří rumunští intelektuálové 

považovali režisérův počin za mistrovské dílo, sama autorka předlohy 

byla ve svém hodonocení zdrženlivější a na adresu Pintilieho víry ve 

znovuvzkříšení morálky člověka prohlásila: "Možná, že i on věří. Ale jeho víra 

je beznadějnější než ta moje.,,55 

55 ARHIVA ADEV ÁRUL. Doina Jela. [Online]. [cit. 2002-05-18]. Dostupné z 

http://www.adevarulonline.ro. 
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IX. Seznam rumunských literátů uvězněných komunistickým režimem 

Pamětníci vězení, básníci věznic, spisovatelé, ti všichni by měli být 

považováni za rumunské spisovatele a měli by patřit do literární historie 

národa, ať již přímo či nepřímo. Následující seznam zahrnuje pouze 

literáty, kteří byli v prosinci 1989 řádnými členy Svazu rumunských 

spisovatelů (v té době jeho celkový počet skýtal okolo tisíce členů) a 

prošli komunistickými žaláři. Jej ich pravděpodobně ne zcela kompletní 

výčet pochází z časopisu Memoria, 1991, Nr. 3, s. 20 - 21; 1993, Nr. 8, 

s. 134 

A 

Aqavir Acterian, 

Albulescu, Valeriu 

D.1. Atanasi u 

B 

Wolf von Aichelburg, Dumitru Alexandru, Dinu 

Anania, Ion Anestin, Radu Arge~, Barutu Arghezi, 

Dumitru Bacu, M.R. Bady, Edgár Balogh, Nicolae BaloU, Ionel 

Bandrabur, Ferenc Bartis, Nicolae Batzaria ( Mo~ Nae ), Traian 

Balaceanu, Eugen Barsan, Gabriel Balanescu, Marian Bejat, Rans Bergel, 

Ernest Bernea, Andreas Birkner, Emil 1. Boq;a-Malin, Adam Bodor, 

Zaharia Boi1a, Rarri Brauner, Gheorghe Bratianu, Vasile Bratulescu, 

Barbu Brezianu, Radu Budi;;teanu, Grigore Bugarin, Aurel Buteanu 

C 

Olga Caba, Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Dimitrie Caracostea, Ion 

Caraion, N. Carandino, Nicolae Catarama, Virgil Carianopol, Laurentiu 

Cernet, Miron Chiraleu, Radu Cioculescu, Emanuel Ciomac, Radu 

Ciuceanu, Dumitru Ciurezu, Andrei Ciurunga, Al. Claudian, Alexandru 

-Constant, Lena Constante, V. Copilu-Cheatra, Stefan A. Cosma, Ovidiu 

Cotru;;, Aurel Covaci, Nichifor Crainic, Gheorghe Cuza 
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D 

Mircea Damian, Sergiu Dan, Gyula David, Nicolae Davidescu, Romulus 

Dianu, Paul Dimitriu, Leonid Dimov, ~tefan Aug. Doina~, Grigore 

Dumitrescu, Ion Dumitrescu, Ion Dumitrescu-Boqa, Lucian Dumitrescu, 

Victor Dumitrescu, Anton Dumitriu, Dan Dutescu 

F 

Sergiu Filerot, Florin Gugu Floran, ZoHan Franyo, Laurentiu Fulga 

G 

Marcel Gafton, G.C. Gane, Sergiu Al. George, Dumitru Gherase, Onisifor 

Ghibu, Micaela Ghitescu, C.C. Giurescu, Paul Goma, Haralambie 

Gdimescu, Sergiu Grossu, Emil Gulian, Radu Gyr 

H 

Ion Halmaghi, Radu Hancu, Alexandru Herlea, Traian Herseni, Al. Hodo~, 

Rudolf Hollinger, Georg Hoprich, Petru Hossu 

I 

Dem Iliescu, Ion Ioanid, ~tefan Ionescu, Vasile Ionescu, Mircea Ionescu

Quintus, D. lov, Ion Iovescu, Alexandru Ivasiuc, George Iva~cu 

J 

Victor J inga, Constantin J oj a 

K 

Al. Kalustian, Adriana Kiseleff, Gyarfas Kurko 

L 

Alexandru Lapedatu, Gh. Lapu~neanu, Simion Lefter, Teofil Lianu, 

Ecaterina Lovinescu, Ion Lupa~ 

M 

Darie Magheru, Sergiu Aurel Mandinescu, Petru Manoil, Emil Manu, 

Anton Marinescu-Nour, ~tefan Marinescu, Adrian Marino, Aurel Martin, 

Pericle Martinescu, Victor Valeriu Martinescu, Virgil Mateia~, Ion 

Maxim, Nicolae Margineanu, Victor Medrea, Jozsef Meliusz, Istrate 

Micescu, Teohar Mihada~, Stere Mihalexe, Vasile Militaru, Al. 

Mironescu, Constantin Monea, C. Mota~ 

N 

Octavian Neamtu, Ion Negoitescu, Petronela Nego~anu, ~tefan Nenitescu, 

Vasile N etea, S ergi u Matei Nica, Horia Nitulescu, Constantin N oica 
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o 
Valeriu Olaniuc, Ion Omescu 

p 

Al. Paleologu, Ion Panait, Zahu Pana, Petre Pandrea, Anatolie Pani~, 

Ovidiu Papadima, Victor Papilian, Edgar Papu, Ion Paragina, Petre Pascu, 

Géza Paskandi, Elena Patra~canu, Lucretiu Patra~canu, Radu Patra~canu, 

I1ie Paunescu, Gheorghe Paslaru, Isac Peltz, Dan Petrescu, Marcel 

Petri~or, Ion Petrovici, 1.D. Pietrari, Dinu Pillat, Monica Pill at, Aurel

Petru Pintilie, Leonida Plámadeala, Costache Popa, Grigore Popa, 

Grigore T. Popa, Sorin Mihai Popa, Stefan Popescu, 1. Popescu-Prundeni, 

N. Porsena, Axente- Sever Popovici 

R 

Remus Radina, Stefan Radoff, Banu Radulescu, Mihai Radulescu, Nicolae 

Ro~u, Meier Rudich, Mircea Ru~avat 

S 

Ion Marin Sadoveanu, Constantin Salcia, Dumitru Stániloae, George 

Sbarcea, Teodor Scar1at, Leonida Secreteanu, Romulus Sei~anu, Emil 

Serghei, Petru Sfetca, Georg Scherg, Harald Siegmund, I.D. Sirbu, Barbu 

Slatineanu, George Spina, Horia Stanca, Bucur Stanescu, Henriette 

Yvonne Stahl, N. Steinhardt, Radu A. Sterescu, Vladimir Streinu, Petre 

Strihan, Erno Szamado 

S 
Valentin Serbu, Cornelia Stefanescu, 

T 

Marin Tarangul, Pastorel Teodoreanu, Liviu Teodoru, Gheorghe Tomaziu, 

Constant Tonegaru, William Totok, Sandu Tudor 

T 
Gabriel Tepelea, Vasile Tepordei, Petre Tut ea 

U 

Ion Stroie Udrea, Ion Urcan, Iohann Urwich 

V 

Dumitru Vacariu, Lucian Valea, Nicole Valery, Ion Valjan ( Vasilescu ), 

Virgil Vasili u, Ernest Verzea, Gheorghe N. Viforeanu, Ion Vine a, Pan 
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Závěr 

Dvacáté století patří ke stoletím, ve kterém násilí páchané státem 

na člověku dosáhlo vrcholu. Rumunská společnost se řadí k těm, které 

tuto tragédii zažily v podobě nacismu a následně komunistických represí. 

Po druhé světové válce Rumunská komunistická strana nastolila v zemi 

svévolnou moc a její pronásledování "nepřátel lidu" lze kvalifikovat jako 

masový teror. V opevněných věznicích, táborech nucených prací, 

psychiatrických léčebnách byly systematicky fyzicky a duševně mučeny 

desetitisíce intelektuálů, vědců, politiků, duchovních, rolníků, dělníků, 

příslušníků národnostních menšin. 

Komunistický režim s absolutní mocí se snažil veřejnosti vymazat i 

jen pouhou vzpomínku na své oběti a historické a literární publikace o 

rumunském gulagu mohly být vydávány jenom v zahraničí. Vědecké 

studie s danou tematikou začaly být rumunskými odborníky sestavovány a 

zveřejňovány až po zhroucení zločinného systému. I přesto rumunští 

intelektuálové poukazuj í na obecný nezáj em o rumunské poválečné 

dějiny. Například Černá kniha komunismu podává informace pouze o 

věznici v Pitešti a o stavbě kanálu Dunaj - Černé moře. Česká veřejnost 

má možnost seznámit se s problematikou komunismu v Rumunsku 

především prostřednictvím studií a příspěvků, jej ichž autorkami jsou 

rumunistka Libuše Valentová a novinářka Petruška Šustrová. 

Zvláštním oddílem rumunské literatury minulého století se staly 

paměti těch, kteří prošli komunistickými represivními zařízeními. Tyto 

memoáry spoj uj í rozličné autory, již měli podobný osud v komunistickém 

Rumunsku. ledni jsou literáti, druzí, a těch je většina, se ocitli v 

literatuře pouze díky osobně zaznamenaným vlastním zkušenostem z 

rumunských káznic a táborů a patří dnes výlučně do oblasti literatury 

lágrové. Gulagová tvorba se vyznačuje osobními pohledy autorů na 

smutné události a časovou prodlevou mezi prožitým a napsaným. Těmito 

jevy mohou být způsobeny faktografické nepřesnosti či chyby, což však 

nic nemění na skutečnosti, že díla literatury za komunistickým ostnatým 

drátem j sou cennými dokumenty pro historiografii, podávaj í výmluvná 

svědectví o fungování tehdej šího systému, napomáhaj í k odhalování 
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komunistických zločinů a ve velké míře se podílejí na rozborech příčin a 

důsledků tragických událostí. Za výborné považuji zejména dílo lona 

loanida Žalář náš vezdejší, a to jak z hlediska informativního, tak i 

literárního. Autor během zaj ímavého a dlouhého vyprávění dokázal udržet 

stylistickou vyváženost. Uznání však patří všem, kteří předložili obraz 

zločinů spáchaných komunistickým režimem, připomněli nespočet 

oso bních tragédií, a uctili tak památku mrtvých nevinných obětí. 

Téma rumunského gulagu nabízí široký prostor pro další 

podrobnější zkoumání a zaslouží si naši pozornost. Tato práce je 

příspěvkem pro poznání dané literární problematiky a osudů rumunských 

politických vězňů. 
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Rezumat 

Dupa sfíqitul celui de-al doilea razboi mondial Partidul Comunist 

Roman a instaurat in toata tara un regim totalitar ~i a ínceput sa 

persecute ~i sa lichideze in mod sistematic to ti "du~manii de clasa." al 

sai. Motivele arestarilor ~i condamnarilor au fost, de obicei derizorii sau 

fictive. Zeci de mii de politicieni, adepti ai democratiei, intelectuali, 

oamem de ~tiinta, preoti, mo~ieri, muncitori, precum ~i membri ai 

minoritatilor nationale au fost du~i de forta in inchisorile comuniste, 

lagare de munca silnica; au fost internati in azile de alienati sau 

deportati· Romania a fost transformata intr-un mare lagar. Printre cele 

mai mare inchisori comuniste al caror regim era cunoscut ca fiind foarte 

strict ~i inuman se numara, de exemplu ~i cele de la Sighet, Aiud, Gherla, 

Jihlava. In inchisoarea de la Sighet se aflau in detentie personalitatile 

politice de prima marime ~i clerul romanesc. In temnita aceasta a domnit 

un reglm sever ~i aici au fost uci~i luliu Maniu, Gheorghe Bratianu ~i, 

impreuna cu alte victime au fost ingropati in cimitirul fara de morminte 

la marginea ora~ului. La inchisoarea din Aiud detinutii politici erau 

tinuti intr-un regim asupra de infometare, care ducea la moartea lor. 

Lichidarea opozitiei s-a realizat ~i la Gherla. Aici au ajuns multi 

profesori ~i avocati. Penitenciarul care s-a aflat la Jilava a fost situat sub 

pamint ~i multimea prizonierilor facea insuficienta capacitatea de cazare. 

La inchisoarea Pite~ti a fost aprofundata technica distrugerii in totalitate 

a fiintei umane. Comuni~tii intitulasera inchisoarea "centru de reeducare 

studenteasca" ~i lumea din afara, nu au ~tiut nimic din cele ce se petrecau 

acolo. Reeducarea tragica a cuprins patru faze: demascarea externa, 

demascarea interna, demascarea morala publica, demascarea finala. O 

trista notorietate au doblndit-o ~i lagarele de munca de la canalul 

Dunarea - Marea Negra. Lucrul la canal a inceput la sfíqitul verii anului 

1949. Aici victimele au cunoscut doua fantome: foamea ~1 munca 

infernala. Canalul este cunoscut sub numele de Canalul morfii. 

lnainte de prabu~irea sa regimului comunist interzicea publicarea 

oricaror studii istorice sau literare in care se pomenea de existenta unui 

gulag romanesc. Citeva lucrari dedicate acestui subiect au putut vedea 
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lumina tiparului in strainatate, de exemplu: Vlad Georgescu, lstoria 

Romdnilor; Ghita Ionescu, Comunismul in Romdnia; Ion Ra!iu Romdnia 

de astiízi. Comunism sau independen{ií; Virgil Ierunca, Fenomenul 

Pite,Jti; Dumitru Bacu, Pite,Jtio Centru de reeducare studen{eascií; 

Grigore Dumitrescu, Demascarea; Paul Goma, Ostinato; Richard 

Wurmbrand, Cu Dumnezeu in subteraniío 

Anul 1989 a adus cu sine caderea regimului criminal ceea ce a 

permis cre~terea numarului de lucrari ~tiintifice care tratau aceasta terna 

~i a marturiilor directe asupra metodelor represive folosite de regimul 

comunist. In domeniul literaturii facto grafice acest dmp tematic este 

reprezentant de exemplu de, Nicolae Balota, Ion Balan, Ana Blandiana, 

Ruxandra Cesereanu, Sandra Lordos, Virgil Ierunca, Doina Jela, Monica 

Lovinescu, Florin Manolescu, Vi orel Marineasa, Alina Mungiu, Maria Net, 

Vlad Pavlovici, Romulus Rusan, Valentin Saminta, Stelian Tanase, 

Vladimir Tismaneanu, Daniel Vighi, Smaranda Vultur. Un compartiment 

deosebit al literaturii romane din secolul trecut 11 reprezinta memoariile 

celor care au trecut prin experienta ~i suferinta coloniilor penitenciare ~i 

a lagarelor. In inchisorile comuniste din Romania nu a existat creion, 

hirtie, carteo Paginele nu sint pagini scrise in inchisori, ci pagini despre 

inchisorio Aceste opere se disting mai ales printr-o privire subiectiva pe 

care o arunca asupra celor intí'mplate ~i prin faptul ca n-au fost scrise 

decH citiva ani dupa ce autorii lor au fost eliberati din inchisoareo Cu 

toate ca aceasta distanta in timp de la cele relatate a putut uneori da 

na~tere la o oarecare lipsa de precizie in redarea faptelor istorice, trebuie 

spus ca aceste opere nu inceteaza sa reprezinte o sursa pretioasa pentru 

~tiinta istorica ~i, valoarea lor artistica este adeseori foarte ridicatao 

Printre cele mal cunoscute ~l reu~ite scrieri se numara: Gheorghe 

Andreica, Miírturii 00' Miírturii din iadul temni{elor comuniste; Ion Carja, 

Canalul morfii; Corneliu Coposu, Miírturisiri; Corneliu Cornea, Via{a a,Ja 

cum a fost; ~tefan Ioan I. Davidescu; Ciíliíuza prin infern; Ion 

Diaconescu, Temni{a; Adriana Georgescu, La inceput a fost sfir,Jitul; Paul 

Goma, Gherla; Popa Neculai, Coborirea in iad; Vlad Nicolae, Zimbete in 

iad; Constantin Noica, Ruga{i-vií pentru fratele Alexandru; Aurel Vi~ovan; 

Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M'ai piíriísit? 
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Am ales sa fac o analiza literara a patru caqi care se deosebesc 

intre ale atit prin structura continutului, cit ~i prin procedeele formale 

folosite. Este vorba despre Ínchisoarea noastra cea de toate zi/ele de Ion 

Ioanid, care este unul dintre reprezentantii de seama ai genului literar 

numit memoarii ~i caruia i s-a inchinat un loc de cinste in domeniul 

amintirilor publicate. Cartea Jurnalul fericirii al carei autor este Nicolae 

Steinhardt face ~i ea parte din memoarii. Iurnalul lui N. Steinhardt ne 

este Ínsa un jurnalul c1asic pentru ca n-a fost !inut cronologic. In textul 

acestei opere putem urmari un fel de confesiune spirituala a detinutului. 

Distinsul ~i cunoscutul om de litere Virgil Ierunca n-a facut niciodata 

inchisoare. Prin intermediul caqii Fenomenul Pite§ti dinsul a reu~it insa 

sa redea o imagine fidela a incercarilor de reeducare a prizonierilor din 

Pite~ti. Prozatoarea ~i ziarista Doina Jela a avut curajul sa poarte dialog 

cu un fost tortionar din lagarele comuniste pe care I-a editat mai tirziu 

sub titlu Drumul DamasculuÍ. O inalta pretuire o merita toti scriitorii 

care, cu ajutorul operelor lor atrag atentia asupra nedreptatilor comise de 

un stat comunist impotriva omului. "Atunci eind justitia nu reu~e~te sa 

fie o forma de memorie, memoria singura poate fi o forma de justitie. ,,56 

56 BLANDlANA, A. Memorial Sighet. 
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Příloha (citáty v originálním znění) 

IOANID 1. Ínchisoarea noastra cea de toate zit e I e. Vol. I, II, III, 

Bueurqti: Humanitas, 1999 - 2000. 

Dupa cí'tiva anI, pe vremea eind legile vamale din Romania mai 

permiteau asemenea tranzaetii, Riti prime~te in dar de la parintele Baltheiser 

din Germania, fostul nostru camarad de detentie din Pite~ti, un automobil uzat 

Volkswagen. Spre sfir~itul anilor '70, Riti obtine o viza turistice ~i vine cu 

ma~ina la Munchen. Locuie~te la mine. (vol. II, s. 235) 

Consider ca e de datoria nostra, a fo~tilor detinuti, sa nu lasamsa se 

piarda in uitare numele nic i unui fost condamnat politic. De la aceasta idee am 

pornit dnd m-am apucat de scris, intentia mea initiala fiind numai de a 

consemna pe o lista numele tuturor detinutilor pe care i-am intí'lnit in 

inchisoare. Ar fi o dovada ca solidaritatea care ne-a unit in temnita nu a 

disparut o data cu eliberarea. M-am bucurat dnd am vazut ca astfel de liste 

nominale intocmite de alti fo~ti detinuti au aparut prin diferite ziare ~i carti 

de amintiri publicate in Romania. Sint convins ca, intr-o buna zi, dnd tara va 

fi guvernata de oameni curati, se va lua initiativa de a cerceta ~i confrunta 

toate aceste liste cu lacunele ~i erorile lor inerente, apiirute in diferite 

publicatii, pentru a stabili un tabel nominal exact ~i complet al celor care au 

populat gulagul comunismului in Romania. (vol. III, s. 243) 

31. VASILE BOARU, ardelean, fost aviator civil. Condamnat in acela~i 

lot cu Titi Co~ereanu. Cu fizicul lui atletic, se remarcase prin forta lui 

exceptionala la mina de la Baia Sprie. Tot acolo ~i-a cí'~tigat reputatia de bun 

camarad, dind do vada de curaj ~i solidaritate in toate imprejuriirile grele. (vol. 

II, s. 181) 

80. DANE~ ... , taran tinar, de origine romana, din Banatul sirbesc. Nu-mi 

mal aduc aminte in ce imprejurari ajunsese in Romania ~i pentru ce fusese 

arestat. (Tin minte doar ca m-a impresionat ce frumoasa limba romana vorbea, 

presaratii cu cuvinte arhaice). (vol. II, s. 200) 
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Gardianul cu care Caramidaru se intelegea cel mai bine, ~i de altfel 

singurul de al carui nume lmi amintesc, era plutonierul Olteanu. ( ... ) Cea mai 

mare placere a lui Olteanu era sa-i chinuie pe cei mai batdn ~i neputincio~i. 

(vol. I, s. 478) 

Dobre s-a dovedit a fi lntr-adevar ingerul nostru pazitor. Fara 

interventia lui, cursul evenimentelor de atunci s-ar fi indreptat spre un 

deznodamint dramatic, in care multi ne-am fi pierdut viata. (vol. II, s. 273) 

Singurul care in tot acest ti mp se tinea mai deoparte era Ducu. La 

inceput incercase ~i el sa se integreze ln grupurile care stateau de vorba ~i sa 

participe la discutii. Interventiile lui erau ignorate ~i nimeni nu s-a angajat cu 

el ln vorba, a~a ca, simtind ca prezenta lui era nedorita, se retrasese. (vol. I, 

s. 455) 

Daca ne-a vindut, nu-i frate cu noi!, spunea Simion Cojocaru ( ... ). (vol. 

I, s. 545) 

Abia dnd toti slrbii au fost í'mbracati ln haine civile, a intrat la ei in 

camera capitanul Mandre~ ~i le-a dus la cuno~tinta, in mod oficial, ca vor fi 

pu~i in libertate. ( ... ) Sirbii n-au lasat ln urma lor nici un fel de amintiri 

placute. Dimpotriva! Datoritií orgoliului lor nemasurat, a ~ovinismului abia 

disimulat care-i anima, ( ... ) s-au fiicut, ln general nesuferiti. N-au lasat in 

urma decH putine regrete, iar la plecarea lor nu ne-am bucurat ca la eliberarea 

unor camarazi. Mai degraba, a~ spune ca am rasuflat u~urati ca am scapat de 

ei. (voJ. II, s. 156) 

Pe priciul de sus, vizavi de locurile unde ne lnghesuisem noi (grupul 

Mu~at ~i cu mine) statea Mitica Ciubotaru. Era tigan din comuna Leordeni. 

( ... ) Era un baiat bun, vesel ~i s-a dovedit mai Hrziu a fi un bun camarad, 

curajos ~i de caracter. Ín serile in care pe Mitica II apucau nostalgia ~i dorul 

de casa, culcat pe spate pe priciul lui ~i cu ochii ln tavan de parca ar fi fost 

singur, incepea sa dnte cintece de jale. Mitica avea ovoce placuta ~i incet, 

lncet discutiile ln celula se potoleau ~l lumea il asculta. Era impresionanta 

durerea cintata a tiganului. ( ... ) Cu toata tendinta noastra spre dispret ~i 
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b ataie de j oc I a adresa tiganil or, Míti dí s -a fac ut s im pati c tuturor ~ 1 ne- a 

devenit multora un prieten de nadejde. (vol. I, s. 69) 

Homosexualitatea era lucru curent ~i se practica pe fata ln baracile din 

lagar. (vol. I, s. 64) 

Scena care s-a petrecut in cabinet, dnd a fost adus la vizita un alt grup 

dintre camarazii no~tri, a atins un punct mult mai critic. Paul Iovanescu s-a 

s uit ~i el pe cí'ntar, fara sa ceara voie. Paul avea cam un metru nouazeci 

í'naltime ~i cí'ntarea tot patruzeci ~i cinci de kilograme! (vol. I, s. 409) 

In ipoteza ca regimul la care eram SUpU~l va continua, in decurs de 

dteva saptamlni vom atinge limita extrema a slabiciunii ~i deci momentul ln 

care organismul cedeaza. Cum semne de imbunatatire nu se adítau ~i sfiqitul 

fatal spre care ne indreptam parea inevitabil, nu mai vedeam decit doua 

solutii. Ori sa a~teptam resemnati pina ce dnd pe dnd vom pieri, ori sa 

atragem atentia asupra sitauatiei noastre printr-o actiune disperata ( ... ). A~a 

am ajuns sa ne glndim ca in acest sens singura actiune posibila era greva 

foamei. Culmea paradoxului ~i ironiei: sa faci greva foamei, ca sa nu mori de 

foame! (vol. I, s. 444 - 445) 

Pentru nOI, schimbarea a fost motiv de bucurie. In fine, dupa atitea luni, 

ne puteam plimba la soare! ( ... ) Primul contact cu curtea scaldata in soare ~i 

cu aerul curat de afara í'l inregistram ca pe un ~oc. Ochii, neobi~nuiti cu 

lumina puternica, ne dureau ~i lncepeau sa ne lacrimeze. (vol. I, s. 495) 

17. DR. SEBASTIAN RÁDESCU a fost numit pnn 1957 sau 1958 in 

postul de medic al penitenciarului. Factotum la cabinetul medical a ramas cu 

toate acestea tot Ciortan, Radescu nearatind nic i un interes pentru serviciul 

lui. Prefera sa-~i petreaca timpul judnd ping-pong cu cite un gardian, in 

curtea inchisorii. (vol.Il, s. 276) 

Prin medicamente se intelegea: vata, pansamente ~i alcool, cu care 

cabinetul era aprovizionat in cantitati insuficiente. De sulfamide, antibiotice 

sau vaccin antistafilococic, nici vorba! (vol. II, s. 408) 
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Mi-a spus di durerile I-au mai lasat, dar ca se simte din ce in ce mai 

obosit ~i de aceea voia sa mal stea o data de vorba cu mine. Voia sa-mi 

multumeasca pentru prietenia pe care i-o aratasem ~i pentru grija ce i-o 

purtam. ( ... ) A~ fi plecat, sa-l las sa se odihneasca, dar ma tinea in continuare 

de mina. Am stat o vreme nemi~cat, crezind ca adormise. DeodaUí insa, m-a 

strins u~or de mina, m-a privit iar cu ochii lui buni ~i, adunindu-~i parca 

ultimele puteri, mi-a spus: "Domnule Ioanid ... , nu mai mergem la Megidí!" 

( ... ) Cindva peste noapte, Edip a incetat din viata. A murit la fel de discret 

cum a ~i trait printre noi, fara sa tulbure pe nimeni. (vol. III, s. 27) 

Se infiripau discutii de tot felul: se discuta politica, se depanau amintiri 

din libertate ~i din diferitele inchisori prin care trecuseram fiecare. Cei cu 

memorie buna recitau poezii, iar cei cu voce cí'ntau cí'ntece din acel folclor al 

inchisorilor, care se transmitea din gura in gura, de la o generatie la alta de 

pu~caria~i. Versurile lui Radu Gyr, Nichifor Crainic ~i ale multor altora, toate 

opere inedite din inchisori, ne incí'ntau, ne induio~au sau ne rascoleau 

sufletul. (vol. I, s. 133 - 134) 

lntr-o seara, dupa stingere, cí'nd to ti camarazii no~tri adormisera, Titi 

Co~ereanu ~i cu mine mai stiíteam inca de vorba. Ne facusem un fel de 

program de conversatie in limba franceza, in fiecare seara. Discutiile, care 

uneori se prelungelau pina noaptea tírziu, ne foloseau amindurora, nu numal 

ca sií ne treaca timpul mai u~or, dar ~i ca exercitiu. (vol. I, s. 563) 

Un singur lucru imi lipsea: informatiile! Singurul izvor erau noii 

detinuti ce ne soseau in camera, dar ~tirile pe care le aduceau, dupa aproape 

un an de zile petrecut la Securitate, nu mai prezentu de obicei interes. Si 

totu~i, de fiecare data Cind ne venea cí'te un nou camarad in celula, li ie~eam 

in intimpinare ~i il descoseam de toate amintirile, a~teptindu-ma totu~i sa fi 

venit cu o noutate ... chiar mai veche! (vol. III, s. 230) 

Cerul plin de stele ůi aeru proaspat ne-au produs o placere pe care n-o 

mal avusesem de mult. Pe marginea exterioara a potecii pe care ne plombám ~i 

in rondul din mijloc, caruia ii dadeam ocol, fusesera semanate ni~te plante. 
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Abia rasarisera ~i nu le-am putut recunoa~te soiul. Peste vreo doua sau trei 

saptamlni, svezu sa constituie cea mai placuta surpriza pe care ne-o oferit-o 

Zarca. Erau petunii, au lnflorit ~i cele cí'teva tufe de regina-noptii, semanate 

printre ele. (vol. I, s. 482) 

Cei patru sau cinci civili, probabil de la Ministerul de Interne, se 

lmpra~tiasera prin curtea lagarului ~i se plimbau printre grupurile de detinuti, 

observlnd atmosfera, nevdnd in mod vadit sa dea impresia unei inspeqii cu 

caracter oficial, administrativ. ( ... ) Ma aflam tocmai in dormitorul meu, dnd 

unul din civili ~i-a facut aparatia. Eram vreo cinci ln dormitor, printre care 

preotul Costache (bucovineanul) care statea pe patul lui ~i i~i drpea cama~a. 

Fata de lini~tea care se Iasase, civilul a avut un moment de ezitare, dar apoi i 

s-a adresat popii, lntrebindu-l ce face. 

"Ím i drpesc cama~a," i-a raspuns popa. 

Vazind ca nu se lnfiripa conversatia, I-a lntrebat daca se poate a~eza pe patul 

lui. Popa i-a facut loc, spunlndu-i: 

"Nu-i al meu, e al statului." ( ... ) 

"Ce meserie aveti?" 

"Miner." 

"Cum, intotdeauna ati fost miner?" 

"Nu!" 

"Ce-ati fost. .. inainte?" 

"Preot! " 

"Si, ce condamnare aveti?" 

"Cincisprezece ani." (Nu mai tin minte exact la dti aUl fusese condamnat 

parintele Costache. ) 

"Pentru ce fapte ati fost condamnat?" 

"Pentru ca m-am rugat la Dumnezeu in biserica sa ne scape de Ana Pauker!" 

Civilul s-a sculat ~i fara a mai spune vreo vorba a ie~it din dormitor. Tot 

lagarul a ds de raspunsul popii. (vol. I, s. 162) 

In timp ce lmi dadea foc, m-a intrebat de cHa vreme slnt lnchis. (Ca ~1 

cum n-ar fi ~tiut!) (vol. III, s. 186) 
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Ca ~ef al organizatiei, Baicu primise cea mai mare pedeapsa: douazeci 

de ani munca silnica! Si eu am primit tot douazeci de ani, ca ~i Baicu. 

Probabil ca la stabilirea sentintei mele jucase un rol ~i recidiva ~i poate ~i 

faptul ca la ancheta "ll suparasem pe tovara~ul colonel Schnellbach", dupa 

spusele anchetatorului Jerca. (vol. III, s. 175) 

Dobrin era cel mai nervos ~i cH era ziua de lunga se plimba ca un leu in 

cu~ca. (vol. I, s.35) 

Prima zi de lucru am crezut ca e ~i ultima. ( ... ) Atmosfera era uscata. 

Temperatura, patruzeci ti doua de grade! Din cauza lipsei de oxigen suflam ca 

ni~te locomotive. (voLI, s. 91) 

Cun filCI o memorie nu este infailibila, nici amintirile mele din 

inchisoare nu sint scutite de unele inerente scapari, confuzii sau inexactitati, 

de multe ori greu de explicat. Sper insa sa fie mai putine. (vol. III, s. 78) 

STEINHARDT, N. Jurna/u/ fericirii. C1uj-Napoca: Dacia, 1991. 

Dar Bukovski urmeaza: n-am mal putut dormi de nerabdare. Abia 

a~teptam sa se faca ziua, sa fiu in fata lor, sa le spun tot ce cred eu despre el 

~i sa intru in ei ca un tanc. Fericire mai mare nu-mi puteam inchipui. (s. 8) 

Dar singura mea datorie acum e sa fiu calm, istet ~i incapati'nat. Dur. 

Tare de cap. Ursuz. Laconic. 1mbufnat. (s. 14) 

Dumnezeu se indura de noi ~i face o minune. (Minuni vor fi in cursul 

anilor de inchisoare cu duimul. Cine a trecut prin inchisoare nu numai ca nu se 

indoie~te de minuni, ci se mira ca nu sunt recunoscute de toata lumea ca lucrul 

cel mai norma!.) (s. 79 - 80) 

Lectiile de catechizare merg foarte repede; parintele Mina e ingaduitor 

~l nepretentios, ~i e drept ca ~i eu ma dovedesc a cunoa~te destul de multe. 

Cei trei preoti se sfiituiesc intre ei, apoi vin sa ma intrebe: ce vreau sa fiu, 
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catolic sau ortodox? Le raspund fara ~ovaiala ca ortodox. Foarte bine. Ma va 

boteza calugarul. Dar cei doi greco-catolici vor asista la botez (s. 80 - 81) 

Ma nasc din nou, din apa viermanoasa ~i din duh rapid. (s. 83) 

Este adevarat ca botezul este o snnta taina, ca exista snntele taine. 

Altminteri fericirea aceasta care ma í'mpresoadl, ma cuprinde, ma imbraca, ma 

í'nvinge n-ar putea fi atí't de neí'nchipuit de minunata ~i deplina. (s. 84) 

Dar eu? Eu ml-am pregatit cu grija, din celula, eventualul cuví'nt final 

~i-I recit fara oprire: "Faptele fiind ceea ce sunt, se cade sa arat doua lucruri: 

primul, ca nu am avut intentia de a unelti, al doilea ca daca a~ fi ~tiut ca 

volumul lui Emil Cioran, lspita de a triíi, putea fi interpretat ca un atac la 

adresa poporului roman (ceea ce nu este) nu l-a~ fi citit ~i nu m-a~ fi asociat 

la dispindirea lui, deoarece am avut, am ~i voi avea intotdeauna fata de 

poporul roman numal simtaminte de adinc respect ~i netarmurita dragoste." (s. 

70) 

Pe mine ma í'ntreaba daca-s Roman. Sunt, ii raspund. Ce, ma, nu e~ti 

jidan? Singele meu e evreisc, í'i dau eu replica, dar de gindit ~i de simtit 

gindesc ~i simt romane~te. (s. 164) 

Ajungem afadí, í'n curte. Noaptea aceasta de inceput de Martie e o 

noa pte de v i sc o 1. lm i am inte ~te de incepu tul v aletul ui de treflii al 1 u i Edgar 

Wallace. (s. 75) 

Batrinul Raydn e intrebat pentru ce mUZlca lui religioasa este vesela in 

loc de a fi ceremonioasa ~i solemna. 

Raspuns: pentru ca ori de cite Ofl ma gí'ndesc la Dumnezeu ma c uprinde 

veselia. (s. 160) 

Cind sunt scos din celula spre a fi din nou trimis la Gherla, imi iau 

ramas bun de la toti. Bentoiu, zimbind trist, imi multume~te. Apoi, incepe sa 

pllnga, Lecca brusc, ma saruta. Au murit, curind dupa accea, amindoi. (s. 132) 
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E adevarat, zice tata, ca vei avea zile foarte grele. Dar noptile le vei 

avea lini~tite (trebuie sa repet ce mi-a spus, trebuie; de nu, m-ar bate 

Dumnezeu), vei dormi bine. Pe dnd daca accepti sa fii martor al acuziírii vei 

avea, ce-i drept, zile destul de bune dar noptile vor fi ingrozitoare. (s. 23 _ 

24) 

IERUNCA, V. Fenomenu/ Pite~ti. Bucure~ti: Humanitas, 1990. 

Batai au fost totdeauna la Securitate. Si nu numai batai. Au fost pu~i 

oameni la rotativa, li s-au rasucit miinile, au fost batuti la tal pi, pina cí'nd nu 

mai puteau pune piciorul pe pamint, dar, toti cei care au trecut prin aceste 

chinuri spun ca erau floare la ureche pe lí'nga cele imaginate de Turcanu. (s. 

35 - 36) 

Unii faceau pe tircovnicii, altii pe preotii. Textul liturghiei lui Turcanu 

era, bineí'nteles, pornografic, parafrazind, la modul demonic, textul original. 

Prea Sfinta Nascatoare de Dumnezeu era numita "marea curva", Isus "idiotul 

care a murit pe cruce". Studentul in teologie caruia í'i revenea rolul preotului 

era dezbracat in pielea goala, apoi acoperit cu un cearceaf mí'njit cu fecale, de 

g ít i s e a ti rn a u n fal u s fa c ut d i n D. D . T ., p i i n e ~ i s a p u n. (s. 3 8 ) 

( ... ) Turcanu s-a intors spre detinuti ~i a exclamat: "Banditilor, din 

cauza voastra nu pot fi eu azi, de Craciun, cu nevasta ~i cu fetita ... ". Pe 

nevasta o chema Oltea, pe fetita, la fel. Si Turcanu, fiorosul Turcanu, sadicul 

Turcanu, toqionarul Turcanu, pentru care semenul nu parea a fi decH un teren 

de experiente spre a determina pragurile de rezistenta í'ntre viata ~i moarte ale 

corpului, pragurile intre fiinta ~i nefiinta ale sufletului, Turcanu era - se pare 

- cel mai duios tata de pe lume. (s. 75) 

o data la doua saptamini, nu din considerente de umanitate Cl ca sa nu 

se declare vreo molima in inchisoare, detinutii de la Pite~ti erau du~i la baia 

care se afla la etajul V. Studentul Serban Gheorghe, de la Murfatlar, arestat la 

Bucurqti in 1948, s-a aruncat prin golul din spirala scarii ~i a murit pe loc. 
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Cínd a venit lar rindul la baie, peste alte do ua saptamini, o plasa fusese 

intinsa intre etaje. (s. 41) 

Victima lui privilegiata a fost Bogdanovici, pe care-l considera 

responsabil de arestarea lui ~i pe care s-a razbunat insutit. In Camera 4 Spital, 

Turcanu s-a "ocupat" special de Bogdanovici, caruia i-a rezervat cele mai 

terifiante schingiuiri. I-a zdrobit dintii, unul cí'te unul (cí'nd a mu rit nu mai 

avea nic i unul). (s. 42) 

Altul, dintre cei mai schingiuiti de Turcanu - ~i probabil din acelea~i 

motive - a fost Costache Opri~an ( ... ). A trecut de mai multe ori prin toate 

fazele reeducarii, de fiecare data turcanu declarindu-l nesincer. ( ... ) Opri~an 

nu mai avea dech treizeci ~i ~apte de kilograme cí'nd a murit la Spitalul 

inchisorii vacáre~ti, in 1957, de tuberculoza contractata atunci. (s. 44) 

Directorul Gheorghiu, care asista la scena, a simulat aťit de perfect 

surprinderea, incí't in~l~l cei chinuiti puteau sa creada ca nu ~tie nlmlC. I-a 

spus inspectorului ca nu a auzit despre aceste schingiuiri, ca lui nu i s-a 

raportat niciodata nimic, ca va lua masurile cuvenite pentru indreptare, daca 

va constata ca cele spuse sint adevarate, macar din parte. ( ... ) Ancheta nu s-a 

facut ~i nici masuri nu s-au luat. Masurile le-a I uat in schim b Turcan u: au 

constat in smulgerea unghiilor de la picioare cu cle~tele ( ... ) intr-una din 

celule micií'n care E.O. a fost izolat dupa raport. Cí'nd l-am intí'lnit pe E.O., in 

1954, se hranea cu cartofi ~i pHne pentru ca din celula a ie~it cu ficatul 

distrus pentru totdeauna. (s. 56) 

JELA, D. Drumul Damascului. Bucure~ti: Humanitas, 2002. 

( ... ) ~i loveam, intr-adevar, mai tare, de multe ori aveam o satisfaqie, 

ca sa va spun sincer, devenisem un automat, un robot, fara creier, nira lllmlC ... 

Sau eram un paranoic, un schizofren, nu mai ~tiu ce eram ( ... ). (s. 17) 

Eu am vrut sa fiu judecat, doamna, vreau sa fiu judecat, dar CIne sa ma 

j udece, la cine sa ma duc? Ii ~tiam pe toti, ~i ~tiam cine fusesera. Vedeam ca 
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nu se schimba, ~i atunci unde sa ma duc? Am ZlS: ma duc la cei care au 

suferit, sa ma judece ei. (s. 37) 

Mi-au spus: tu e~ti nebun. Daca tu e~ti nebun ~l vrel sa te nenoroce~ti, 

nenoroce~te-te singur. Eu vreau sa mor cu capu pe perna mea. A~a mi-a zis ... 

(s. 42) 

Nu ~tiu, dar mureau toti din ea. Nu ~tiu, ca n-avea scris pe ea nimic. 

Curios e di eu mi-am facut-o ~i mle, ca sa vad ce e, dar n-am murit. (s.13 3) 

Eu cred ca a fost cea mai oribiIa inchisoare din tara asta. Seqia aia 

acolo a fost cea mal oribila. Acolo s-a murit cu zile. Si cine intra nu ie~ea. Nu 

~tiu daca exista un detinut politic care sa-mi spuna ca a ie~it de la sectia aia, 

ca a trecut pe acolo ~i acum e in viata. ( ... ) Sint oameni care au trecut prin 

zarca, la aiud, prin Pite~ti, au mai scapat. Dar nici unu nu spune ca a fost 

acolo. De ce? Fiindca nu s-a lntors nici unu de-acolo. (s. 137) 

Fac ce pot, dar nu cred eu ca pentru mine este raiu!. (s. 121) 

Nu. De ce sa ma ascund? De oamelll sa ma ascund? Eu caut oamenii. De 

Dumnezeu nu poti sa te marturiseasca, zic eu. A~a zic eu. (s. 139) 

86 



00 
-....l 

a:: 
.§ 
~ 

r 
("), 

SL g. 
N 

§~ 
N 
CP 
8, 

n< 
el 
.g .... 

tl:> 

~ 

~ 
::l. 
J" 
r-< 
w 
:n 
w 
;--l 

RCMANIA 
~[ .. ,tlZ~;~~l:: ílEGJNUltll (O:{U:iIS l' 

A'~PL/\S:,1'I~N1Ul l:lCHISORI~ail ~
' \{;)~I r. • &i,'lI," R, ' .~ 

rn @ 
@ 
o 

.6. 

.... \.,~ ("1:1;'1';<.1: Ci: t;l:;;:::<·,·~·-.:.;n 

II.ChJS'J~' lJI. E:(n~H\~I).:"E 

~,RE DE [X1EfiHH~;H:: 

. ,~lIn ",unce rOI!a ti: 1 
:.. ... -;...\h.~ tL r;.tPCA~,U(( 

.;.;:;1'1. 'Z ;>Sl,;\.;1JHCt 

U . . / C~,Č.Jtl • 

.1''\ ..t'~'-'-'''''''!, .. !a/ \ J' ',,~, 'V r' J -' 
) ~ A' \. . fťl. 'AlU ,~''''-'@''\1",,~,t @S""E1 \..! ~. 

( ue:~ O Q.~I':tu ~ t{51 
,... Spr,1" O\:cvrm. ~S~CEAV" 

) 

fl~ "",Iou OD,; 

j ®ORAnEA GIIERlil~VsI r . ~.'" 
QI!IICQI 

G 
A R \ /}. . .J@;;;'CLUJ 

\J \-.\ < .Or. P"rlJ útl)lO ~ • 

,r O O'fut!!a ~ 
O~I~J';lIU 
Q5Ů\lll1Kh 

@.,.CÁu 

() 

r·......, ~I \& 
",-,'/"v' r;:;;;,. ~. Ta."'",~ /v \. 0·"° AIUO 1:':,,013 f2.. C " o, .(.;:".::, @ 

O \ Bllld O [JJtI9~';EW 

S/ -. ~m~I~OAlM r.::::.. tltllnC 
<.rl ,\\SI @ ~OEV' "oJ, t3:; _" V \ ~ LUIiOJ .. r~ RA~~ ~ ~ AOČlI!:\o @':'I!lIU 

',- 4Jt:a~ r.2.:\ OCQI!~tq 
'\ ®t.\RM;SEB[~ @ilP","~OV 

"'\ I Oe J!;")<\II1(U 9,:sA.AAT 

. ~e,,,,,,,u ~ 
1I';:~.~,~~o: "::':.0 ~,v~~.':~~:I",.~ " @::""~:>:' v~;,i:~;:."·~u,,u .. 

'oe,," " " .,',,", ~ PITESTI 1";;:.:.c"1 @!§5lPLO,';lI 

~i0~:."'·" ~ ,@::::.' '"',",";:::~i~~I' ;:~ .. , 
~:.;:e:,~"" I ~ c",,, Qcu,""o " 

1& 17. 

~ 
r~,>, 

s, 

s 

l' 

O/lIti 

y 

dl 

y 

'ih~:"IC:;ooJ. A, Po <:1"''1 ;>"cr.. Q iC:<:I:J (;jeht,nt.']1 

í':J:lf'$j,1..'l(~~1'I1 '~ 
:.,..,!::I;",C,:'''':'rlll S~,'c\:.;' II' ;l i3ttc./I'I' ' 

0C
UI

• tJ/(, - . ..... "r (~l ,-, 
_'_ DC CI( -, 

......... blJ(tj Úl 
'" 

"" 
"I';:: ... rll.;o'as(] 

"',1:':11 .;:c=c 
I'n!lJIH:~ 

8 u L G A 

~ Ílh/~ 

R A '-,-,-
<>: .,. 

>;-

lAGARE IN BAlMGl 

,~ ~CC,l'J 

:6 Rcnt.i 
110:Or'.l 

:IPu"li 
'S Pr..o Pal!" 
:r.lGutO 1010"'1.:11 
21 A3eMXIU' 

2ll.ucIU 
:::t \'\::Itt:! ';;I",lh.l' 

lt tQ~tlh 
::os .wba 
;:-s OC1'12 

LA (AlIAL 

, \ÍOtt~ 

7 Poo,'Ia"lbó 
S XiIQ"'t~t\l1 JI 

~. lC '$a1l!l":!.t(II\' 
II Cl'fNlyl)GO 

110 ... it!lJ 

[lci:':c..;"lC! -.:o-.._---_-----'-___ ~~~ 
'U Co.ntlan!" 
14 M.tg!l1:1O 

o 
C" 
"1 
~ 
N 
O 
-< 
~, 

"O 
"1< -, -O 

=~ 



Foto: Muzeum Sighet 

Věznice Galati , . 

Foto: Muzeum Signet 

Věznice Aiud. 
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Foto: Muzeum Sighet 
Věznice Gherla. 

Foto: Muzeum Sighet 
Věznice Craiova. 
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Foto: Muzeum Sigheť 
Věznice Jilava. 

~. -

Foto: Muzeum Sighet 
Věznice Pite~ti. 
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Foto: J. Rokoská 
Památm'k obětem komunismu v Sighetu. 

Nádvoří památníku obětem komunismu v Sighetu. 
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Foto: J. Rokoská 

Památník obětem komunismu v Sighetu. 
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Foto: J. Rokoská 

Vězeňská cela lulia Mania v Sighetu. 
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Foto: Muzeum Signet 

Cela ve vězení v Sighetu, ve které zemřela Maria Plop. 
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Foto: 1. Rokoská 
Dřevěný kříž pro lulia Mania v Sighetu. 
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Foto: J. Rokoská 

Pomnľk obětem komunismu v Sighetu. 

Foto: J. Rokoská 

Dřevěný kříž pro G. Bratiana v Sighetu. 
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Foto: www.altemativaonline.ca 

Ion Ioanid. 
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Foto: www.nistea.com 
Nicolae Steinhardt. 
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Foto: www.ro.wikipedia.org 

Virgil Ierunca. 
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Foto: www.iliteratura.cz 

Doina Jela. 
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