REVOLTE ŢĂRĂNEŞTI ÎN JUDEŢUL BIHOR
CAUZATE DE DEBUTUL PROCESULUI DE
COLECTIVIZARE A AGRICULTURII
GABRIEL MOISA

După instaurarea regimului bolşevic în România au luat fiinţă o serie de centre
ale rezistenţei anticomuniste. Zonele de munte au fost în general cele care au facilitat
proliferarea unor grupuri, dar existenţa lor va fi mai mult s-au mai puţin efemeră
consecinţă a faptului că au fost sistematic vânate de noul regim
Istoriografia postdecembristă a problemei atinge o serie de aspecte cauzate de
acţiuni contrare regimului în diverse regiuni ale României mai puţin însă celor
apusene. Dar, vestul ţării a intrat şi el în circuitul mişcărilor anticomuniste
organizate. O serie de documente ale Securităţii ne conving că şi în Bihor, Arad,
Sălaj, Satu Mare, Timiş, Caraş şi Severin au existat asemenea organizaţii.
Informaţiile inedite de arhivă pe care le punem acum la dispoziţie ne permit să
afirmăm cu certitudine că aici şi-au desfăşurat activitatea între 1948 - 1950 cel puţin
trei asemenea grupuri de rezistenţă
O primă organizaţie ar fi Organizaţia România Independentă (O.R.L).
Aceasta a luat fiinţă, cu certitudine, cândva în cursul anului 194 7, pentru că, deja în
primăvara lui 1948, existenţa să fie precis semnalată de Securitate ca având centrul în
Oradea. Primul ei şef a fost Nistor Bădiceanu. De la început aceasta avea ramificaţii
într-o mare parte a judeţului Bihor, dar şi în vestul judeţului Sălaj. Ca urmare a
deccoperirii parţiale a activităţii clandestine a acesteia unii dintre fruntaşii O.R.I. în
frunte cu Nistor Bădiceanu au fost prinşi şi arestaţi în vara anului 1948. O parte a
organizaţiei a supravieţuit şi în toamna aceluiaşi an s-a regrupat sub conducerea lui
Vasile Furtoş de loc din Sărsig.Punctul de comandă era tot în Oradea şi avea
ramificaţii în comunele: Sărsig, Chiribiş, Ciutelec, Varviz, Ciuleşti, Bogeiu, Ghida,
Săldăbagiu de Barcău, Marginea, Spinuş, Cenaloş, Ciuhoiu, Hăuceşti, Fegernic,
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Sarcău, Oşorhei, Nădar,

Misca,

Rontău, Făncica, Abrămuţ, Sfămaş, Sălard,

din

1

judeţul Bihor şi Marca, Ip şi Porţi din judeţul Sălaj •

Primele informaţii despre activitatea organizaţiei, în a doua parte a existenţei
sale, când în fruntea ei se găsea Vasile Furtoş, au fost primite la sfârşitul anului 1948
când, la 27 decembrie, comandantul Securităţii bihorene, Czeller Ludovic, emite
ordine de arestare pentru 155 de persoane care ar fi aparţinând acestei grupări. În
Sălaj au fost arestate pe aceleaşi motive, ca membri ai aceleaşi grupări, "doar" 21 2 •
Erau semnalate chiar şi pentru Satu Mare reţineri de persoane care au făcut parte din
organizaţie, în număr de 28 din zona Tăşnad-Carei, ceea ce dovedeşte că ramificaţiile
grupării s-au întins şi în acest judeţ.
Informaţiile ulterioare legate de mişcare sunt pe linia regrupării forţelor
acesteia la nivelul comunelor mai sus amintite. 1949 a fost anul în care s-au
intensificat mult acţiunile derulate de această organizaţie în contextul în care
începând cu luna martie în România s-a declanşat la scară naţională procesul de
colectivizare a agriculturii. Informaţiile deţinute de forţele de Securitate convergeau
toate înspre dezvoltarea unor acţiuni potrivnice regimului, toate foarte bine
coordonate şi organizate. Primele elemente care conduc la concluzia organizării unor
acţiuni în stil mare, au fost primite de Securitate la 11 mai 1949 când se ştia deja că
exista un plan în două etape pentru rezistenţă la colectivizare în lumea satelor.
În prima fază urmau a se rezolva chestiunile legate de logistică prin procurarea
armamentului, cu sprijinul unor ofiţeri activi ai armatei române şi organizarea
grupurilor de acţiune, iar în a doua parte răscularea comunelor una după alta prin
oamenii care făceau parte din organizaţie. S-a reuşit atragerea la nivel local, de partea
răsculaţilor, a unor funcţionari din aparatul de stat, iar la nivel central organizaţia a
reuşit să-şi apropie unele elemente din armată, grăniceri, trupe de Securitate şi
Miliţie. La 20 iunie 1949 o bună parte a armamentului necesar desfăşurării acţiunilor
era procurat de la unităţi militare din Oradea şi Marghita4 • Declanşarea acţiunilor a
fost fixată pentru 5 iulie, dată condiţionată de aprobarea unor legături superioare cu
Bucureştiul şi a semnalelor venite de la conducerea bandelor din munţi. Acţiunea
urma a fi deci corelată cu desfăşurări de forţe venite dinspre grupările din rezistenţa
anticomunistă care îşi aveau spaţiile de acţiune pe versantele vestice ale Apusenilor.
Pe 21 iunie au început preparativele pentru aplicarea pe teren a planului de
acţiune convenit. Şeful O.R.I, Vasile Furtoş, într-o şedinţă conspirativă în casa lui
Teodor Molnar din Chiraleu, membru al organizaţiei, a hotărât constituirea echipelor
de sacrificiu care vor circula prin toate satele pentru declanşarea acţiunii propriu zise.
La şedinţă au participat mai mulţi fruntaşi ai mişcării care şi-au luat angajamentul că
Arhiva Serviciului Român de informaţii, Fondul documentar, Dosar nr. 4638, f. 70.
A.S.R.I, Fondul documentar, Dosar nr. 4640.
3
Idem, Dosar nr.4638,f 70,
4
Idem.
1
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vor merge acolo unde li se va ordona şi vor executa întocmai planurile. A doua zi
însă Vasile Furtoş este arestat de Securitate 5•
Pe moment acţiunea părea compromisă. În aceste condiţii la 25 iulie acasă la
Nistor Pop din Sărsig, s-au întâlnit câţiva fruntaşi ai O.R.I care au hotărât amânarea
declanşării acţiunii pentru 1 august 1949. S-a definitivat organizarea fiecărui grup de
acţiune. În prima fază urmau a fi 5 grupuri a câte 10 oameni (acţiunea a pornit deci
cu 50 de oameni, la care trebuiau apoi să se adauge locuitorii satelor) care aveau
misiunea specială de a da semnalul declanşării acţiunilor în toate satele. Din aceste
grupe de sacrificiu făceau parte foarte mulţi studenţi care se aflau în vacanţă6 • Ei
trebuiau să asigure paza satelor răsculate prin constituirea unor pichete la marginea
localităţilor pentru ca în cazul apariţiei forţelor de represiune să anunţe sătenii şi să
reziste, în măsura posibilităţilor, până la sosirea de întăriri din aşezările ameninţate.
Împrejurările au făcut ca 1 august să fie devansată în ceea ce priveşte
declanşarea acţiunilor astfel că prin 27-28 iulie acestea să fie în plină desfăşurare în
partea de nord-est a judeţului iar membrii O.R.I să fie în mijlocul violentelor
evenimente care vor unna.
Altă aşa zisă organizaţie subversivă semnalată şi care îşi defăşura activitatea
cu predilecţie în partea central - sudică a Bihorului şi în judeţul Arad era Vlad Ţepeş
II având în frunte pe avocatul Constantin Militaru din Oradea7. Ea făcea parte dintr-o
mişcare naţională de rezistenţă cu acelaşi nume şi în această situaţie avea strânse
legături cu eşaloanele superioare din conducerea mişcării. În Bihor care compuneau
organizaţia erau în marea lor majoritate provenite din funcţionarii aparatului de stat,
ofiţeri deblocaţi, elevi, muncitori iar la sate mai ales dintre intelectualii comunităţilor
locale. Ramificaţiile sale cuprindeau pe lângă Oradea şi comunele Vaşcău, Beliu,
Ucuriş, Lunca, Câmpanii de Sus, Leheceni, Beiuş, Marghita şi Sălard. Organizaţia
avea legături, la fel ca şi cea condusă de Vasile Furtoş, cu grupurile din rezistenţa din
munţi.

În planul de acţiune ei se bazau mai ales pe acei membri ai organizaţiei care
parte din cadrele armatei, în special pe cei din Batalioanele de Securitate şi
Miliţie, care aveau misiunea de a nu opune rezistenţă la ocuparea instituţiilor.Aceaşi
sarcină revenea şi celor din aparatul de stat" ... care în plus mai aveau şi misiunea de
a produce sabotagii" 8• În planurile de revoltă ale organizaţiei un loc important urmau
să-l ocupe masele de ţărani dorindu-se antrenarea masivă în acţiunile preconizate
pentru a fi postate în faţa trupelor de Securitate sperându-se că acestea vor evita
astfel deschiderea focului.
făceau

; Idem, f. 71.
6
Idem.
7
Idem, f. 72.
8
Idem.
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Cea de a treia organizaţie de rezistenţă anticomunistă a fost semnalată în zona
masivelor Codru-Moma şi Bihor9 . Centre principale de aprovizionare şi legătură erau
comunele Susag, Craiova, azi Craiva, din judeţul Arad, Ucuriş şi Dumbrăviţa de
Codru din Bihor. Grupurile erau formate conform rapoartelor Securităţii din oameni
politici, mai ales legionari, care se ascundeau în munţi, ofiţeri deblocaţi, şi
intelectuali originari din localităţile învecinate cu muntele. De aici aceştia agitau
lumea satelor în speranţa unei revolte.
La 23 iulie 1949 cu câteva zile înainte de dezlănţuirea acţiunilor ţărăneşti în
zonă a avut loc o adunare organizată de unul dintre comandanţii grupurilor,
Alexandru Curta, din Chislaca, în satul Siad, comuna Craiova ( Craiva ) cu circa 20
de participanţi. În vederea ridicării spiritului combativ şi a moralului el le-a făcut
cunoscut acestora că grupurile din munţi sunt foarte bine organizate şi posedă
armament suficient pentru o rezistenţă de lungă durată. Alexandru Curta le-a trasat ca
sarcină ţăranilor să se împotrivească predării cotelor de cereale şi " ... să-şi ia inima
în dinţi şi să lupte cu hotărâre împotriva acelora care ar vrea să le ia grâul"' 0. La
plecare le-a promis celor prezenţi că prin 27 iulie va veni împreună cu un maior din
bandă pentru a fixa detaliile acţiunii. Pentru aceasta însă trebuie să fie prezenţi la
întâlnire cât mai mulţi oameni. Misiunea lui Alexandru Curta era de a organiza satele
începând cu Chişlaca până la Hodişel.
În acest timp toţi fugarii din pădure aveau ordine precise care constau în
apropierea fiecăruia de satul natal pentru a pregăti pe oameni iar inteletualii în satele
unde au funcţionat pentru a contacta pe cât mai mulţi locuitori şi să-i agite împotriva
noii ordini politice din ţară susţinând iminenta isbucnire a unei revoluţii. La 24 iulie
1949 în comuna Ucuriş, acasă la Ioan Mateoc, doi membri din rezistenţa montană au
adunat circa 40 de săteni, în majoritate foşti legionari şi membrii ai cultului baptist,
pentru a se pune de acord vizavi de desfăşurarea ulterioară a acţiunilor îndemnându-i
de asemenea să refuze predarea cotelor către stat. Pentru a pregăti cum trebuie
acţiunile câte doi membrii din rezistenţă s-au deplasat spre alte I O sate din zonă
spunându-le oamenilor că " ... acum este momentul prielnic să se ridice şi să dea
lovitura de graţie Guvernului din RP.R " 11 • După ce aceştia şi-au îndeplinit misiunea
se observă o recrudescenţă serioasă a acţiunilor ţărăneşti mai ales în Batăr, Tăut,
Talpoş şi Ucuriş din judeţul Bihor şi Berechiu, Şomeşches şi Apateu din Arad.
După cum se poate lesne sesiza rapoartele forţelor de represiune semnalează în
anii 1948 - 1950 existenţa a nu mai puţin de trei grupuri de rezistenţă la nivelul
judeţelor Arad, Bihor şi Sălaj. Toate îşi încep activitatea cândva la sfârşitul anului
1947 - începutul anului 1948, în condiţiile în care în România sunt demolate pas cu
pas toate formele de existenţă democratică. Eliminarea ultimului element de viaţă
9

Idem, f. 71.
Idem.
Idem, f. 72.
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democratică românească interbelică la sfârşitul anului 1947, instituţia monarhiei,
coroborat cu intensificarea terorii comuniste pe toate palierele vieţii au fost la nivelul
întregii ţări probabil fermentul care a condus la organizarea rezistenţei anticomuniste.
În acest context şi în partea de vest a României avem de a face cu acţiuni organizate
îndreptate împotriva noilor reglementări din societate, evident străine de fiinţa
românească.

Fiecare din cele trei grupuri de acţiune îşi aveau propria sa identitate. În
primul rând zonele în care acţionau erau diferite sau se întrepătrundeau arareori.
Grupul Bădiceanu - Furtoş acţiona în partea de nord a Bihorului, vestul
Sălajului şi sud-estul judeţului Satu Mare. Membrii săi proveneau cu predilecţie din
rândurile ţărănimii înstărite de la sate - aşa numita chiaburime. Aceasta nu a exclus
prezenţa în rândurile organizaţiei şi a unor funcţionari, militari deblocaţi sau studenţi
aflaţi în vacanţă.
Grupul condus de avocatul Constantin Militaru acţiona în schimb, conform
rapoartelor informative, mai mult în zona centrală şi sudică a judeţului. În mare
majoritate cei care compuneau organizaţia erau intelectualii din lumea satelor şi
Oradea, muncitori şi ofiţeri deblocaţi. Desigur, printre membrii regăsim şi alte
categorii sociale.
În fine cea de a treia organizaţie, care avea ca lider printre alţii pe Alexandru
Curta, acţiona în zona montană sud-vestică a Bihorului şi nord-estul judeţului
Arad.Aproape fără excepţie grupul era format din foşti ofiţeri, fruntaşi maoişti şi
membrii ai defunctei mişcări legionare care s-au refugiat în munţi şi au încercat să
reziste cu arma în mână împotriva regimului comunist.
Spaţiile de acţiune şi componenţa socială a acestor trei grupuri de rezistenţă le
individualizează pe una în raport cu cealaltă. Cu toate acestea modul de acţiune şi
mai ales intervalul de timp în care cele trei au început să-şi facă simţită prezenţa ne
fac să credem că se găseau în permanentă legătură.Toate îşi încep preparativele
serioase de acţiune prin mai - iunie 1949 iar revoltele propriu zise sunt declanşate
concomitent pe cuprinsul celor trei judeţe în a doua jumătate a lunii iulie.
Concluzia care se desprinde de aici este că existau legături serioase în ceea ce
priveşte coordonarea acţiunilor celor trei grupuri de rezistenţă care se înţeleseseră
probabil vizavi de eventualul sprijin pe care ar urma să şi-l dea.
În ceea ce priveşte apartenenţa politică a membrilor acestor grupuri de
rezistenţă este mai greu de dat un verdict definitiv pentru că rapoartele informative
ale Securităţii vorbesc prea puţin şi doar tangenţial despre aceasta. Ceea ce este cert
din acest punct de vedere, conform rapoartelor informative, este faptul că între cei
care s-au ridicat împotriva regimului găsim foşti legionari şi membrii ai dispărutului
P.N.Ţ- Maniu. Toţi însă erau numiţi generic cu termenul de bandiţi.
Se poate spune, cu siguranţă, că una dintre cauzele revoltelor din vara lui 1949
din cele şase judeţe vestice ale ţării a fost o consecinţă a activitatăţii duse de aceste
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în lumea satelor, iar declanşarea simultană a revoltelor ne demonstrează
oamenii dădeau ascultare şefilor acestora având încredere în afirmatiile şi
imboldurile lor. În fruntea acţiunilor se vor găsi de cele mai multe ori p~rsoane
înregimentate în aceste grupuri de rezistenţă care au profitat şi de strângerea cotelor,
exorbitante pentru gospodăria ţărănească, într-o perioadă în care războiul mondial
şi-a lăsat serios amprenta asupra nivelului de trai al tuturor categoriilor sociale şi a
ţărănimii în particular. Desfăşurarea evenimentelor va demonstra acest lucru.
Din cele menţionate mai sus reiese foarte clar rolul pe care grupurile de
rezistenţă anticomunistă l-au jucat în declanşarea revoltelor. Practic ele au fost
elementul mobilizator şi coordonator al acţiunilor pe fondul situaţiei tot mai grele pe
care ţăranii o aveau de suportat de pe urma instaurării regimului comunist. Am trecut
în revistă, aşa cum reiese din rapoartele Securităţii, activitatea desfăşurată de acestea
până în momentul exploziei satelor în iunie 1949. De aici încolo este mai greu de
urmărit cât şi cum s-au implicat în derularea evenimentelor. Părerea noastră este
aceea că ele nu au stat deoparte. Nemulţumirile oamenilor au ieşit la iveală simultan
peste tot, acţiunile desfăşurându-se după un anume tipar ceea ce ne duce cu gândul la
pregătiri şi întâlniri anterioare ale acestor organizaţii cu sătenii. Rapoartele redactate
de Securitate, pe marginea celor întâmplate, ne confirmă acest lucru
Încă din cursul lunii iunie 1949 ţăranii s-au arătat complet nemulţumiţi de
directivele guvernului comunist privitoare la plata în bani a secerişului, treerişul la
arii şi predarea cotelor. Ei doreau ca plata pentru muncile agricole să se facă în
natură şi treerişul să se facă în gospodărie după ce fiecare îşi va fi dus acasă recolta.
Treptat nemulţumirile legate de aceste probleme au cuprins o mare parte a satelor
bihorene, arădene, sătmărene, timişene, cărăşene, severinene şi vest sălăjene
În Bihor intensitatea maximă a acţiunilor ţărăneşti anticomuniste a fost în
zonele situate la nord de Oradea, pe valea Barcăului şi în sud-estul judeţului, pe valea
Crişului Negru - adică tocmai în regiunile în care organizaţiile de rezistenţă erau
semnalate cu o intensă activitate. Spre sfârşitul lunii iunie acţiunile au crescut în
consistenţă luând chiar forme agresive, extinzându-se rapid de la un sat în altul.
Rapoartele Securităţii îşi încep discursul sub acest aspect cu acţiunile
declanşate în sudul Bihorului, pentru a continua în devălmăşie cu informaţiile despre
răscoală în cele şapte judeţe aşa cum s-au desfăşurat ostilităţile de la o zi la alta.
Prima răbufnire ţărănească este semnalată în comuna Batăr - jud Bihor - unde,
cel care a iniţiat răscoala, Dumitru Crăciun ameninţase pe membrii de partid din
localitate spunându-le acestora " ... vezi tu toporul acesta, am să-l bag eu în voi, în
toţi comunişti, căci voi nu aveţi mai mult timp decât vreo 3-4 zile, după care vor veni
englezii şi americanii" 12 • În aceeaşi zi, la Tăut, în timp ce o echipă comunistă de
îndrumători mobiliza populaţia la muncă voluntară Floarea Milean a spus " ..... .
că

12

Idem, f. 73.
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sini hoţii şi tâlharii. Proastă este lumea din sat că nu se răscoală împotriva
13
lor" (n.n a îndrumătorilor) .
În ziua de 23 iunie 1949 în toate Sindicatele de salariaţi agricoli din Bihor s-au
ţinut adunări generale cu ţăranii pentru a li se aduce la cunoştinţa că muncile agricole
efectuate de ei vor fi plătite în bani şi nu în natură 14 • În bani pentru că produsele
urmau să ia drumul Moscovei iar sumele de plată echivalente erau mult mai mici
ceea ce avantaja statul comunist. La Arpăşel au participat la adunare în jur de 120 de
ţărani. Auzind propunerea venită dinspre reprezentantul partidului comunist, Toth
Carol, s-au arătat complet nemulţumiţi şi au cerut ca muncile efectuate în sezonul de
secerat şi treierat să le fie plătite în natură şi nu în bani. În Tinca, ţăranii convocaţi
pentru aceeaşi problemă şi cunoscând despre ce va fi vorba, nici măcar nu s-au dus la
întâlnire fiecare plecând la muncile câmpului. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în
comuna Bicaciu unde în fruntea ţăranilor se găseau Vasile Şuşman, Dumitru Blaga şi
Gheorghe Ruga. La 28 iunie în Biharia circa 2000 de ţărani au fost adunaţi în faţa
Primăriei pentru ai asculta în aceeaşi problemă pe însăşi capii comuniştilor bihoreni
Francisc Szilaghy, secretarul Comitetului Judeţean P.M.R şi Ştefan Korosy,
responsabilul cu agitaţia şi propaganda în Bihor. Şi aici nemulţumirile ţăranilor au
ieşit la suprafaţă, aceştia cerând, la fel ca peste tot, reducerea cotele şi plata pentru
activităţile desfăşurate în natură. Liderii comunişti, insistând spre ai convinge pe
localnici de justeţea iniţiativei lor, au stărşit prin a fi bătuţi. În urma acestor
evenimente au intervenit trupele de Securitate din Oradea care au restabilit ordinea în
localitate.
Cnform rapoartelor Securităţii această acţiune a fost pusă la cale de
Organizaţia România Independentă care organizase şi la Mişca, Chiraleu şi Sărsig
aceleaşi evenimente, mobilizând în acest sens populaţia prin manifeste 15 .
Pe 1 iulie, în Uileacul de Munte, din aceleaşi motive a fost atacat Secretarul
Organizaţiei de Bază din comună. În fruntea bătăuşilor sunt nominalizaţi Iosif Şipoş,
Iuliu Petri, Aron Dragoş şi preoţii romano-catolic şi reformat din comună Dunay şi
Gheorghe Szenteş. În ziua de 3 iulie, în Chiraleu, doi îndrumători de partid prelucrau
reorganizarea cooperativei. Ţăranii, între care foarte multe femei, au forţat pe
reprezentanţii puterii comuniste să plece după ce a avut loc o încăerare între câţiva
membrii P.M.R şi ţăranii care nu erau de acord cu noile directive. Mulţi dintre cei
care îşi dăduseră adeziunea la intrarea în coperativă au forţat pe primar să le
înapoieze cererile. Investigaţiile care au urmat au stabilit că toată agitaţia a fost pusă
la cale de câţiva ţărani din localitate între care Pavel Badiu, Iosif Boca, fost membru
P.N.Ţ- Maniu şi Teodor Molnar, fost şef de cuib legionar şi membru în O.R.I.
13
14

15

Idem.
/dem.
Idem, f. 74.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

522

GABRIEL MOISA

În Salonta, în aceaşi zi, un număr de aproximativ 15 persoane s-au adunat în
Sindicatului de salariaţi agricoli cerând lămurirea chestiunilor legate de
salarizarea secerişului pe care şi ei o doreau în natură. S-a recurs la violenţă, dar
intervenţia trupelor de Securitatea a făcut ca ordinea să fie restabilită. În seara zilei
de 5 iulie s-a ţinut o adunare care urma să dezbată aceeaşi problemă în comuna
Arpăşel. Cei circa 500 de participanţi convocaţi de organizaţia P.M.R s-au pronunţat
împotriva propunerilor venite din partea celor doi reprezentanţi şi judeţenei de partid,
Bardiuc Arasu şi Laisach Iuliu care propuneau încă o dată plata în bani a muncilor
efectuate. Dinspre ţărani s-au auzit vociferări violente la adresa delegaţiei de partid,
ameninţând-ui cu bătaia. În fruntea acestora s-au găsit Iuliu Beseney, Ştefan Beseney,
Samuel Naghy, Emeric Beseney, dr. Mihaly Sarcoszy, Virgil Popescu şi Ludovic
Masco. Ei au blocat retragerea celor doi îndrumători comunişti care au fost agresaţi.
A fost nevoie de intervenţia forţelor de Securitate pentru a calma spiritele dar şi ele
au fost atacate de ţărani cu intenţia de a răsturna camioanele cu trupe. Printre
participanţi erau foarte mulţi muncitori de la Gospodăria de Stat din comună. Ei se
plângeau de faptul că erau ţinuţi în condiţii inumane în ceea ce priveşte cazarea şi
hrana. În cele din urmă intervenţia energică a Securităţii a înăbuşit revolta.
Tulburări cauzate de problema modalităţilor de plată a muncii efectuate de
ţărani au avut loc şi în Chiribiş. Aici ţăranii sunt îndemnaţi să nu semneze adeziunile
de intrare în cooperativele agricole. Anchetele Securităţii au găsit vinovaţi de
tulburările din localitate pe Gavril Sabău, Gavrilă Vancea, Ioan Vancea şi Iosif
Hortea 16 •
Vreme de aproape 2 săptămâni agitaţiile ţărănimii cauzate de plata în bani a
muncilor agricole prestate, a treierişului la arie şi a cotelor foarte mari pe care aceştia
erau datori să le predea la stat, s-au mai potolit. Vor reizbucni însă cu putere în a
doua jumătate a lunii iulie având la bază aceleaşi cauze 17 .
În ziua de 20 iulie în timp ce se ţinea o şedinţă cu sindicatul agricol în comuna
Tăuteu, ţăranii s-au arătat nemulţumiţi de faptul că plata secerişului nu se făcea în
natură. Pentru prima dată înregistrăm răbufniri antisemite, oamenii cerând explicit
reprezentantului comunist din comună ca să "„. nu dăm nici un bob de grâu fiindcă
va fi luat şi comercializat de evrei" 18 • Spiritele se încing din ce în ce mai tare, odată
cu intervenţia trupelor de Securitate. Pe timpul nopţii au avut loc ciocniri între
trupele trimise în localitate şi ţărani după care militarii s-au retras la marginea
comunei. Ţăranii au organizat apoi paza satului din turnul bisericii. În cazul în care
Securitatea ar fi pătruns din nou în localitate urma să tragă clopotele pentru ai aduna
pe oameni în faţa Comitetului Provizoriu. Pentru acest caz câte doi curieri trebuiau să
plece spre satele vecine Bogeiu, Ciutelec şi Chiraleu pentru a le veni în ajutor celor
faţa

16

Idem, f. 76.
Idem.
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Idem.
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din Tăuteu. Cum lucrurile au evoluat în direcţia confruntării între cele două părţi
curierii desemnaţi au plecat în direcţiile fixate. Din Chiraleu au pornit în ajutor circa
2500 de oameni înarmaţi cu furci, la fel şi cei din Ciutelec. Ei au fost opriţi din drum
de forţele de represiune operându-se 38 de arestări.
În aceeaşi zi au avut loc tulburări în Spinuş. Gheorghe Ruscaş, muncitor la
Uzinele din Reşiţa, aflat în concediu acasă a mobilizat circa 200 de ţărani pentru a
protesta contra situaţiei create, cerând, la fel ca peste tot dealtfel, ca plata muncilor
efectuate să se facă în natură în timp ce cotele să nu se mai dea deloc. Forţele de
represiune, miliţie şi Securitate au intervenit şi aici energic. În urma incidentelor,
Gheorghe Ruscaş şi fratele său au fost arestaţi de Securitate împreună cu câţiva
ţărani înstăriţi din sat. Din Spinuş revolta s-a extins şi în satele vecine Pocluşa de
Barcău, Sărsig, Mişca, Tria şi Demişoara. În cele din urmă întreaga acţiune a fost
înăbuşită iar ordinea comunistă restabilită.
Pe 23 iulie au loc tensiuni şi în altă parte a judeţului. La Ciumeghiu apar
manifeste în limba maghiară, menite a-i mobilizeza pe ţărani în direcţia rezistenţei
dar şi cu ameninţări la adresa celor care nu se conformau "Dragi fraţi. Este un ordin
dat din partea autorităţilor, ca strângerea recoltei pentru seceriş să fie numai intrun singur loc. Acest ordin pentru noi este foarte rău. Eu atrag atenţia ca nimeni să
nu înceapă strângerea recoltei, pentru că primul care va strânge la locul ordonat, nu
numai recolta lui va lua foc însă şi el o va păţi rău" 19 •
A doua zi, 24 iulie, au loc tulburări ce necesită intervenţia forţelor de
represiune în localităţile Tăutelec şi Şişterea. Opt îndrumători trimişi de judeţeana de
partid poposesc la Tăutelec pentru a lămuri populaţia în legătură cu plata muncilor
agricole. Încă de la intrarea în comună aceştia au fost întâmpinaţi de autorităţile
comuniste locale - Preşedintele Comitetului Provizoriu şi Secretarul Organizaţiei de
Bază - care i-au atenţionat de faptul că nu pot răspunde de securitatea lor personală
întrucât oamenii sunt foarte reticenţi faţă de noile realităţi. Aceştia au ignorat
avertismentul, intră în comună şi sunt atacaţi cu predilecţie de şvabii reveniţi din
deportarea din U.R.S.S. - care cunoşteau desigur foarte bine realitatea sovietică. În
fruntea celor aproximativ 150 de oameni răsculaţi se găseau Rozalia Vulst, Polarek şi
preotul romano-catolic Dobrovski care au scos pe îndrumători din comună prin
violenţă. Firesc, în astfel de situaţii organele de Securitate au intervenit în forţă
efectuându-se arestări între care toţi membrii Comitetului Provizoriu, Secretarul
Organizaţiei de Bază, Farcas Abraham, preşedintele U.T.M, Preşedintele Sindicatului
de Salariaţi Agricoli, Preşedinta U.F.D.R care erau şi ei în fruntea celor nemulţumiţi.
Alungaţi din Tăutelec îndrumătorii politici s-au îndreptat spre Şişterea. Nici aici nu
au avut parte de o primire mai bună, circa 400 de persoane protestând faţă de sosirea
lor în localitate. Vreo 50 dintre ţărani au devastat locuinţele membrilor de partid din
19
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Şişterea aruncându-le toate lucrurile afară din casă. În aceste condiţii cei 8
politici nu şi-au putut desfăşura activitatea pentru care veniseră fiind
nevoiţi să plece. La ieşirea din localitate aceştia au fost atacaţi de mai multe femei.
Au fost identificate apoi şi reţinute 8 dintre acestea care după ce au fost ameninţate
cu închisoarea în caz de recidivă au fost eliberate. În ziua următoare nemulţumiri ale
ţăranilor au fost consemnate de rapoartele Securităţii în Tăut, unde s-au găsit mai
multe manifeste, şi în Oşand unde femeile au fost împinse din nou în faţă ameninţând
autorităţile comuniste în eventualitatea în care ar fi recurs la cele plănuite. S-a dispus
ca Miliţia să aresteze pe capii instigatorilor, care să fie înaintaţi Securităţii.
Tulburări serioase au avut loc în comuna Diosig unde în 28 iulie un grup de 50
de femei au atacat sediul G.A.C- ului local bătându-l zdravăn pe preşedintele
acesteia.Ulterior grupul femeilor protestatare a crescut spre 100 deplasându-se spre
Oradea unde au manifestat în faţa Sfatului Popular Judeţean împotriva cotelor,
treierişului la arie şi plăţii ţăranilor în bani şi nu în natură. Aici a intervenit brutal
Miliţia şi Securitatea, ordinea fiind restabilită. Printre cele care au instigat la
manifestaţie au fost identificate soţiile lui Traian Ştefan, Iosif Covaci,Ioan Peter fost şef de cuib legionar în Diosig şi Floarea Corbuţ - fost preşedinte P.N.Ţ - Maniu
în comună. Reveniţi în Diosig, în aceeaşi seară, are loc o nouă manifestaţie
ţărănească ceea ce a făcut ca trupe de Securitate şi de Miliţie să se deplaseze la faţa
locului trecându-se din nou la reţinerea instigatorilor. Mulţimea s-a opus aruncând cu
pietre în forţele de represiune. În aceste condiţii s-a deschis focul asupra
manifestanţilor. A doua zi dimineaţă, pe 29 iulie, la locul demonstraţiei s-a găsit
0
cadavrul lui Ioan Peter, Împuşcat din imprudenţcl- .
În aceaşi zi sunt semnalate tulburări în Girişu Negru unde circa 300 de ţărani
s-au adunat să protesteze în faţa Comitetului Provizoriu pentru aceleaşi motive ca şi
în celelalte localităţi ale judeţului. Trupele de Securitate au intervenit în forţă pentru
a împrăştia mulţimea. Raportul întocmit de Securitate spune că între cele două tabere
au început schimburi de focuri şi în această confuzie generală răsculaţii s-au ucis
între ei. Neputând face faţă organelor represive ţăranii s-au retras în pădure. Au fost
totuşi prinşi şi executaţi Silviu Sârbu şi Ioan Tărău. În seara aceleiaşi zile în jurul
orelor 20-21 au fost trase clopotele în satul Tăut după care s-au adunat vreo 400 de
oameni. Acelaşi lucru se întâmplă în Batăr şi Talpoş. Ţăranii din cele trei localităţi sau îndreptat, apoi, în coloane bine organizate - circa 1OOO de oameni - spre Tăut
strigându-se lozinci extrem de eclectice şi contradictorii: "Trăiască R.P.R, Trăiască
Uniunea Sovietică., dar şi Jos Guvernul., Afară cu comunişti. Trăiască legiunea şi
căpitanul. Trăiască Tito" 21 etc. S-a dat foc arhivei Comitetului Provizoriu, s-a
devastat Primăria iar drapelele roşii comuniste au fost incendiate. Din nou trupele de
Securitate s-au deplasat la faţa locului pentru a reduce la tăcere pe răsculaţi. Aici au
îndrumători
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fost întâmpinaţi de ţărani cu focuri de armă. Schimburi de focuri au avut loc pe tot
parcursul nopţii. Se striga întruna "Să nu intre nici un nădrăgar în comună şi jos
22
jidanii şi comuniştii" .
Avem din nou accente antisemite în cadrele reacţiei ţărăneşti dovadă că aceştia
confundau comunistul cu evreul dar şi cu ungurul, şi prin ricoşeu cu rusul sovietic,
ţăranii nefiind dealtfel foarte departe de adevăr. Legat de această problemă nu putem
să nu observăm că cea mai mare parte dintre cei care coordonează acţiunea represivă
din partea autorităţilor sunt fie maghiari, fie evrei. De aici credem noi şi răbufnirile
antisemite în faţa evidenţei că ţăranul român prin excelenţă din perspectiva etnicului,
poartă acum propriul său război cu străinul comunist identificat cu evreul, ungurul şi
rusul. Propaganda desfăşurată de partidele istorice, atunci când se mai putea face, a
dat roade şi în acest caz.
Pe de altă parte, exprimându-şi dorinţa ca nici un nădrăgar să nu intre în
comună ţăranii reacţionau contra activului local de partid care în cea mai mare parte
era recrutat din plebea satelor nicidecum din rândurile celor înstăriţi. Cum ţăranului
sărac i se spunea în limbajul satului nădrăgar putem acredita ideea că revendicarea
aceasta era îndreptată împotriva lumpenului satelor, veritabili oportunişti, care,
întrezărind posibilitatea ieşirii din starea socială în care se găseau, au aderat la
partidul comunist.
O parte a manifestanţilor au plecat pe la orele 22 spre Batăr unde de asemenea
cea mai mare parte a satului era revoltată.Aici se acreditase ideea venirii în cel mai
scurt timp a puterilor occidentale astfel că "să nu ducă nimeni grâul la arii căci peste
23
câteva zile vin americanii" . Incitaţi de veştile venite dinspre Tăut ţăranii au
devastat sediul Comitetului Provizoriu şi ucis pe paznicul acestuia, membru al
partidului comunist, care a încercat să se opună. În urma evenimentelor din Tăut şi
Batăr s-a declanşat o anchetă de către organele de Securitate, luându-se o serie de
măsuri dintre cele mai dure. Au fost executaţi prin împuşcare următorii: Ioan
Todinca, Ioan Crăciun şi Vasile Suşigan iar Mihai Dodişan şi Gheorghe Teuda
arestaţi. Mai erau daţi în urmărire Gheorghe Milean, Ioan Rusu şi Matei Tirban care
dispăruseră de la domiciliu înainte ca Securitatea să-şi desăvârşească opera. În Belfir,
localitate învecinată cu Girişul Negru, Tăut şi Batăr, au fost executaţi de asemenea
Csak Ladislau şi Iosif Biro pe motiv că participaseră la evenimentele ce au avut loc
acolo.
Serioase forţe ţărăneşti - peste 600 de oameni - au fost puse în mişcare pe 30
iulie, în Cociuba Mare, împotriva regimului instituit la sate de către comunişti. Cei
15 miliţieni prezenţi în localitate au fost bătuţi şi luaţi prizonieri. Din Tăut s-a
deplasat o maşină a Securităţii pentru a elibera pe ostateci dar aceasta a fost nevoită
să renunţe la tentativă întrucât asupra ei au fost trase focuri de armă. O nouă tentativă
22
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a fost însă încununată de succes, iar şefii acţiunii ţărăneşti au fost
Este vorba despre Nicolae Dan, Gheorghe Dan şi Gheorghe Pojorca.
În ultima zi a lunii iulie - 31 iulie - răscoala ţărănească a cuprins şi comuna
Ucuriş. Cei care au instigat la răscoală au fost doi tineri din localitate prezenţi cu
câteva zile mai înainte în Tăut şi participanţi la evenimentele de acolo. Mai multe
zeci de persoane au atacat sediul Comitetului Provizoriu, au ars arhiva şi procesele
verbale de impunere a cotelor şi au distrus tablourile conducătorilor comunişti ai
vremii. Au distrus de asemenea căminul cultural, şcoala, cooperativa şi poarta
triumfală terorizând pe şefii organizaţiei comuniste din localitate şi pe cei ai
Comitetului Provizoriu. După ce au tăiat firele telefonice şi au baricadat drumul de
acces în comună răsculaţii au efectuat un marş pe străzile satului cântând cântece
legionare - Sfântă tinereţe legionară - dar şi Deşteaptă-te române sau Trăiască
regele24 • La fel ca peste tot în judeţ au intervenit trupele de Securitate şi după un
scurt schimb de focuri revolta a fost înăbuşită.
Tot pe 31 iulie 1949 au izbucnit frământări în Susag unde un grup de ţărani
înarmaţi cu furci de fier şi având drapele naţionale în frunte au atacat Sediul
Comitetului Provizoriu unde au distrus arhiva şi tăiat firele telefonice. De aici s-au
deplasat spre Coroiu unde li s-au alăturat unii locuitori, din localitate iar de aici spre
Craiova (azi Craiva în jud. Arad ) unde au distrus sediul Comitetului Provizoriu şi
postul de Miliţie. Aceste evenimente au generat, mai apoi, o serie de anchete din
partea autorităţilor comuniste, soldate cu executarea lui Ioan Hurth şi Teodor Hurth
din Susag şi a lui Matei Leocuţia din Coroiu, în timp ce Ioan Monna din Susag şi
Gheorghe Leocuţia din Coroiu au fost daţi în urmărirea Securităţii. În aceeaşi zi au
loc confruntări între ţărani şi forţele de represiune în Ianoşda.
În nord-estul judeţului au loc confruntări violente cu Securitatea începând cu
31 iulie. Ţărani din Suiug, Satu Barbă, Săldăbagiu de Barcău, Ghida, Cohani şi
Abram au atacat sediile Comitetelor Provizorii bătând pe reprezentanţii comunişti
din localităţile respective. Nici aici ţăranii nu erau de acord cu cotele foarte mari,
noul sistem de plată a muncilor efectuate de ţărani şi treierişul la arie. În plus s-a
cerut ca toţi reprezentanţi noii puteri din afara localităţilor amintite să dispară şi, la
fel ca Ia Tăut, nădrăgarii de la oraş să plece din satele lor. Intervenţia Securităţii şi
Miliţiei a făcut ca revolta ţăranilor să fie sortită eşecului, cu toate că localnicii
organizaseră posturi de pândă la marginea satelor pentru a împiedica intrarea
autorităţilor2 5 •
a

Securităţii

arestaţi.
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REBELLIONS OF THE PEASANTS FROM THE DISTRICT OF BIHOR,
TRIGGERED BY THE INITIATION OF THE AGRICULTURAL
COLLECTIVIZATION PROCESS
(Abstract)

As we could see, in the spring of 1945, the period that followed the
Communist politica! take-over, their first major concern was the legislation of the
land reform.
The necessity of this reform was evoked ever since the fall of 1944 by the
entire Romanian politic body except its liberal part. The difference was made only by
the way the problem was tackled. In order to achieve a fast penetration in the rural
life, the Communists pronounced themselves for a fast land reform, in the most
possible radical terms even before the end of the war, which the naţional-ţărănişti
wanted to take these measures only after the end of the conflict, when things would
have been clarified. The period between 23 august 1944 and 6 march 1945 was
characterized by the anxieties regarding the land problem, which became more and
more serious and which were supported by the Romanian Communist Party and its
appendix, the Frontul Plugarilor. These politica! forces encourreged the people
secretly, but mostly not, to share the land by force, thing that created confusion
among the peasantry. The highest point of these events was reached in January February 1945, when violent action which endorsed the land sharing to the peasants,
without legal support, took place in many villages. When the Romanian
Govemrnents where formed by the representations of all the politica! parties, the
communist pressures over the peasantry could be controlled and stopped. After 6
march 1945, things went out of control and the Communists, who formed the
majority in the Groza Govemrnent, made the law and the new govemess.
The act from 23 march 1945, that we discussed at the appropriate time, was
not a revolutionary one as people believed for 50 years and its characteristics were
for from being at least at the levei of those of the act from 1923. The number of the
landowners and the expropriated areas were less than those in the previous situation.
But the Communists reached their objective to crumble the great profitable lands and
to transform them into small, unprofitable areas. lt was thus proved that it was
absolutely necessary for the peasants to put together their small areas of land in order
to reach the Sovietic association models of the lands: Întovărăşirile şi Gospodăriile
Agricole Colective. This was just the first step in the process of confiscation of the
lands and socialist transformation of the agriculture.
The period between 23 march 1945, which marked the legislation of the land
reform and 2 march 1949 the publication of the Decree 83 regarding the perfection of
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the land reform, meaning the collectivization of the agriculture, is a in fact a period
in which the pressures of the Communist system over the landowners from Romania
where more and more solid and they had the impact that the power wanted. Step by
step, the landowners will "donate" their lands to the state. This phenomenon was
tragic and it was confirmed by the documents from the archives or the testimonies of
the survivors.
We can say that the moment 2 march 1949 represents in fact the legislation of
the felonies that took place in the rural life after March 1945. The application ofthe
Decree from 2 march represented the violation of the basic rules of the democratic
state and, starting with the year 1949; it leaded to social tensions in the west part of
the country.
As we saw, since 1949 the revolts of the peasants included the entire west part
of the country. From this point of view, the district Bihor was in the rniddle of the
movements of the peasants. The social tensions arised especially in the plain areas
and leaded to violent actions in some places. The revolts included the other districts
of this part of the country as well. More than that, in Timiş, Caraş, Severin Arad or
Satu Mare these events continued in the years that followed. The base of all these
phenomenon was the same and we presented it in a special chapter.
The repression of these revolts was violent and the forces of Securitate did
their job very punctilinions. There were thus organized Single Commandamends
(Comandamente Unice) which included rnilitary forces trained to repress these
actions. These forces functioned in towns like Satu Mare, Oradea, Arad, Timişoara
and Caransebeş and they successfully achieved their objectives. The revolts were
repressed mainly violent. The rnilitary forces used both the power of the weapons
and the cunning in order to achieve their objectives. As a direct consequence of the
actions of Securitate, thousands of peasants were deported in Dobrogea, in the
recently established work camp from Canal. There were here 800 - 1OOO peasants
only from Bihor.
In the period 1948 - 1950, a number of resistance organizations appeared in
the west part of Romania. The reports of Securitate pointed out three such groups in
the districts Arad, Bihor, Sălaj. Ali these groups began their activity at the end of
1947 and the beginning of 1948. Each of these resistance movements had its own
identity.
First of all, the areas of action were different for each of them.
The group Bădiceanu - Furtoş acted in the north of Bihor, the west of Sălaj
and south-east of Satu Mare. lts members came mainly from the well-of peasantry
the so called kulaks, but also from office workers, the clear-away soldiers or students
in holiday.
The group leaded by Constantin Militaru acted mainly in the central and south
areas of the country, according to the reports. The members of the organization came
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from the intellectuals from Oradea and neighbouring villages, office workers and
clean-away soldiers, but we could alsa find bere other social categories.
The third organization, leaded by Alexandru Curta acted in the mountain area
from south - east of Bihor and north-east of Arad. The group was formed almost
entirely by the ex-members ofthe legionary movement.
Together with these groups, in Banat alsa acted other resistance organization.
The mast important movements were those from Banatului Mountains. The
group leaded by Spiru Blănaru had the longest life. The gangs leaded by Petre
Domăşneanu and Ioan Utză acted mainly in Severin and Caraş and, together with
those from Bihor, Arad, Sălaj, and Satu Mare, were liquidated until the fall of 1949.
The social component of these groups was formed mainly from the peasantry of the
villages, implicated or not in the politica! life. But those who participated to the
resistance movements played in a much more percentage a role in the legionary
movement here than in other areas.
As we can see, since the spring of 1949 the entire west part of the country was
confronted with anxieties generated by the beginning of the socialist transformation
process of the Romanian agriculture. One by one, the villages began to move in such
a way that most of them were put under a great deal of pressures. The anticommunist
resistance groups, who fought for defending the human dignity supported and
morally helped the peasant revolts. The year 1949 represented the beginning of the
clairning movements in the villages. The years that followed brought new reactions
of the peasants, who hoped that the inter-war Romanian realities, which became
familiar to thern, will go on. But the expectations of the generation who took part at
the war will be ruthlessly rnislead because the Communist system will confortably
install itself in Romania for more than 50 years.
W e tried to rebuild a part of the realities of the Romanian west territory in the
period 1948 - 1951, on the basis of the documentary information recently discovered
in the archives. We tried to show bere the main aspects regarding the collectivization
of the agriculture, combined with resistance actions generated or not by this
phenomenon, mainly in the districts Bihor and Arad, but also in Caraş, Severin,
Timiş, Sălaj or Satu Mare. As we can easily understand, the repression was complete.
And this was only the beginning.
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