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IONEL-CLAUDIU DUMITRESCU
Şi asupra meleagurilor româneşti s-a abătut în numeroase rânduri
foametea ce a provocat mari suferinţe locuitorilor sărmani. La războaiele
purtate de puterile vecine se adăugau calamităţile nat1,1rale şi efectele se
cumulau. Seceta a determinat de multe ori recolte proaste şi în 1584
moldovenii mâncau mohor, iar praful era adunat de vânt în troiene. Fiul lui
Vasile Lupu, Ştef'Aniţă, a primit porecla de Papură Vodă de la oamenii care
mâncau „papură uscată în loc de pâine, măcinând-o uscată" 1 • La 1828 oastea
rusă aflată la asediul cetăţii Giurgiu îşi hrănea caii cu pâine în timp de ţăranul
român consuma „ciorbă" din coaja de copac măcinată peste care se presăra un
pumn de mălai. Se trăia atât de rău încât consulul Franţei, Hugot, putea să
considere că nici un ţăran nu ar rămâne dacă hotarele ny ar fi fost bine păzite de
ruşi 2 • Situaţia se va repeta peste 118 ani şi documentele extrase din fondul
„Inspectoratul General al Jandarmeriei" aflat la ANIC permit surprinderea
tuturor greutăţilor în care s-au zbătut românii abia scăpaţi din grozăviile celui
de-al doilea război mondial.
Mai 1945 adusese sîarşitul războiului şi se părea că totul merge spre
bine. Situaţia României nu era deloc fericită. Oraşele erau transformate în ruine
de aviaţia anglo-americană, iar hoardele sovietice au trecut la jefuirea
sistematică a teritoriului românesc. Păsările de curte, mai greu de prins, erau
secerate cu rafale de anne automate. În timp de pace însă, agricultura se reface
rapid şi primăvara lui 1946 anunţă un rod bogat, dar, în vară, soarele „s-a topit
şi a curs pe pământ''. Timp de 122 de zile la Calafat n-a căzut un strop de
ploaie şi puţinii nori nimiceau cu grindina lor firavele recolte. Situaţia nu părea
încă îngrijorătoare în august, ţăranul aşteptând să rodească porumbul despre
care se spune că are nouă vieţi. Când s~a constatat că nici această plantă nu
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poate rodi, ţăranii au început să se teamă de iarna apropiată. Guvernul,
preocupat de câştigarea „alegerilor libere", s-a dezinteresat de aprovizionarea
populaţiei, amăgită doar pentru obţinerea de voturi cu masive transporturi de
cereale. Cantităţile distribuite erau derizorii cum s-a întâmplat în judeţul Buzău
unde s-au dat doar trei kg porumb în luna august şi apoi nimic3. Locuitorii
înfometaţi au ales singura cale de supravieţuire: plecarea după cereale în zonele
excedentare.
După alegeri, orice încredere în guvern a dispărut şi ţăranii au început sA.
acţioneze pe cont propriu. La început au fost grupuri mici, dar, la sfârşitul lui
noiembrie 1946, a debutat o mare afluire spre sudul şi vestul României. DupA.
un reflux de două săptămâni a pornit un al doilea val, urmat de un altul Ia
cumpăna dintre ani. Din judeţul Vaslui, de exemplu, plecau zilnic grupuri de
câte 150-200 de persoane şi care nu ţineau cont de autorităţi. Pe 13 decembrie
un astfel de grup a reuşit să se îmbarce în tren cu toată opoziţia subprefectului
4
şi a jandarmilor • Mulţi ţărani căutau sA. obţină cereale şi furaje pe căi legale.
Buzoienii au plătit mari sume de bani la Camera Agricolă pentru a achiziţiona
frunzare, dar, cum guvernul interzisese acordarea de certificate de călătorie pe
CFR, sătenii au fost siliţi sA. sacrifice animalele ce constituiau forţa motrice a
plugurilor5.
În situaţia dificilă prin care trecea ţara, guvernul comunist a ştiut să ia
măsuri represive cu scopul de a ţintui populaţia înfometată în satele îngheţate
unde să piară lent în aşteptarea ajutoarelor. Cei care se opuneau erau priviţi ca
nişte sabotori ce încearcă să saboteze „planul de ajutorare organizat de guvern".
Apare aici cunoscuta tactică a aruncării responsabilităţii pentru eşecurile
regimului chiar asupra victimelor inocente. Pentru a zăgăzui valurile umane,
guvernul a mobilizat întreaga jandarmerie, unităţi militare din punctele obligate
de trecere şi s-au desfiinţat numeroase trenuri de persoane ce veneau dinspre
Moldova, măsură ocolită prin folosirea mărfarelor. S-a declanşat o adevărată
vânătoare împotriva celor care au ajuns în zonele excedentare şi, de multe ori,
situaţia s-a tensionat. Inspectoratul de Jandarmi Timişoara a evacuat 250 de
moldoveni, dar aceştia „manifestă o vie nemulţumire şi în evacuarea lor se
întâmpină greutăţi" 6 . Uneori se ajungea la ciocniri destul de violente cu forţele
de ordine. Astfel, un tren cu 500 de înfometaţi a fost oprit de un detaşament
format din 43 de jandarmi pentru control. Disperaţi, oamenii au ripostat cu o
ploaie de pietre şi doar focurile de avertisment au asigurat retragerea forţelor de
ordine. Cu o nouă locomotivă instalată în gara Suseni (Argeş), trenul a ajuns Ia
Piteşti unde a fost supus unei minuţioase percheziţii, dar nu s-au confiscat decât
1
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doi saci cu porumb şi trei cu bumbac7 • Alteori se reuşea potolirea spiritelor prin
asigurări ferme că în regiunile de baştină „s-au trimis transporturi masive de
cereale"8•
Populaţia era total nemulţumită de activitatea guvernului şi de lipsa
planului de ajutorare. Comandantul Legiunii de Jandarmi Buzău, N.
Constantinescu, remarca că populaţia „este din zi în zi mai îngrijorată şi
manifestă nemulţumiri datorită faptului că nici până-n prezent nu s-au luat
măsuri şi nu se văd luate vreun fel de măsuri pentru a se aduce cereale"9•
Acelaşi ofiţer observa că locuitorii nu mai văd altă soluţie decât „să se unească
şi să ia cu forţa de unde vor afla şi găsi, neţinând socoteală de legi şi
autorităţi" 10 • Dar cea mai samavolnică măsură era aceea a confiscării cerealelor
sub acuzaţia de speculă. O femeie văduvă din comuna Fierbinţi (Ilfov) şi-a
vândut vaca, dar grâul i-a fost confiscat de jandarmi chiar în gara satului.
Disperată, lipsită de unica sursă de venit, a vrut să-şi ducă copiii la prefectura
nemiloasă 11 • Consăteanul Constantin Pericle s-a chinuit cu sacii tocmai din
Vlaşca, dar a fost deposedat de întreaga încărcătură şi, în ianuarie 194 7, a
decedat de inaniţie 12 • Câteva zile mai târziu l-a urmat Alecu Stancu 13 •
Cei rămaşi în sate o duceau foarte greu, trupurile sleite de foame
trebuind să facă faţă şi gerului năpraznic. Ajutoarele primite de la guvern erau
derizorii. Se distribuiau rar câte 1OOO kg de cereale la o comună cu peste I 0001500 de familii când necesarul ar fi fost de cel puţin I O tone. Singura soluţie
practică era găsirea de înlocuitori pentru alimente, dar aceştia doar amăgeau
foamea. În localitatea Băsceni (Buzău) o familie a trecut la consumarea unor
bulgări de pământ amestecaţi cu sare. Se serveau când căpătau tăria pâinii şi
apoi se umplea stomacul cu multă apă, dar sănătatea era grav afectată 14 • În
acelaşi judeţ dar în Calvini se prepara mămăligă din coajă de fag 15 • Borhotul de
prune constituia o adevărată delicatesă şi doar cei avuţi au putut dispune de
cantităţi mai mari pentru a rezista până spre primăvară 16 • Sosirea primăverii a
îmbogăţit meniul cu urzici, planta posturilor şi a asediilor, preparate sub formă
de salată, dar fără ulei, şi consumate fără pâine 17 . Casele şi curţile au fost golite
' Ibidem., f. 607 şi 608.
• I bldem., f. I I.
'' Ibidem., dosar 96 / 1946, r. 26.
111
Ibidem., f 26.
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Ibidem., f. 132.
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Ibidem., f. 132.
" Ibidem., f. 132. Creşterea pretului le cereale e determinat vinderea pamântului şi a cusclor doar pentru a
asigura supravieţuirea. Cum accesul le calea ferelll ere blocat, nici cei cu bani nu se puteau descurca, caih:
ilegale având tot un demodlmânt nefericit (Ibidem., f 180). Rezultatele secetei, îndeosebi slllbiree
~tenţialului economic el farenilor, eu favorizat colectivizerce.
•Ibidem., f. 207.
" Ibidem., f. 208.
16
Ibidem., f 208. Borhotul era folosit tn elimenteţie doar ln timpul posturilor religioase, dar împreuna. cu
alte alimente.
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Ibidem., dosar 3711947, f. 324.
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de tot ceea ce se putea vinde şi lungi convoaie de căruţe încărcate treceau spre
Oltenia 18 • Ţăranii n-au putut înţelege politica guvernului comunist şi îşi
exprimau făţiş nemulţumirea: „am vândut pentru un sac sau doi de porumb
ultimele ţoale sau zdrenţe din casă pentru a salva familia de foame şi după ce
cu mare chin şi mizerie am ajuns aproape de casă ni se confiscă firă a se ţine
cont de suferinţele şi greutăţile întâmpinate până am ajuns aici cu acest
porumb" 19 • Guvernul însă demonstra capacitatea sa represivă, specifică
regimurilor totalitare, şi deplina lipsă de umanitate încercând să facă din stat şi
din partid singurii protectori capabili să hrănească întreg poporul.
Din cauza foamei, familii întregi s-au debilitat şi, treptat, au intrat în
agonie. Numai în comuna Gura Teghii (Buzău) se aflau pe patul de moarte şase
familii cu 33 de membri, iar la Păltineni alţi şase se aflau în aceeaşi situaţie.
Aici muriseră deja trei oameni în ianuarie 194720 • După o statistică întocmită de
jandarmi, doar în Buzău până la 8 ianuarie 1947 au murit 400 de persoane şi se
estimau creşteri datorate gerului2 1• Cum în Moldova, de exemplu, peste 87%
din locuitori sufereau de foame 22, numărul deceselor a sporit. O cifră exactă nu
poate fi avansată deoarece pe certificate au fost trecute alte cauze,
muşamalizându-se astfel neputinţa guvernului. Bolile au profitat de pe urma
slăbirii organismului şi au completat efectele foametei. În comunele Salcia şi
Sângeru (Prahova) au apărut numeroase cazuri de febră tifoidă datorate
consumului de borhot de prune23 . În zona montană a judeţului Cluj, în unele
sate, 80% din populaţie suferea de râie şi, datorită lifsei săpunului, păduchii
s-au înmulţit favorizând apariţia tifosului exantematic2 .
Nici în armată situaţia nu era mai bună. Echipamentul era învechit şi
rupt, hainele groase lipseau şi paraziţii profitau de mizeria ce domnea în
cazărmi. Alimentele erau puţine şi ostaşii veniţi în permisie povesteau că s-au
înregistrat numeroase decese, mulţi s-au îmbolnăvit de tuberculoză sau au
devenit adevărate schelete ambulante, incapabile să îndeplinească misiunea de
a apăra ţara2 '. Numai în Compania C.F.R. Feteşti au murit câţiva soJdaţi 26 • Se
trimiteau scrisori disperate către părinţi, dar aceştia nu puteau decât să plângă
cu lacrimi fierbinţi în satele unde îi ţintuia regimul comunist. Mulţi soldaţi
preferau să dezerteze şi se întorceau după câteva luni, în cel mai fericit caz2 .
Practic regimul dorea ca populaţia să piardă încrederea în armata regală şi s!
11

Ibidem., dosar 96 / 1946, f. 179.
Ibidem., f. 209.
11> Ibidem., f. 263.
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A.N.l.C., fond Direcţia Admlnlstnţlel de Stat, dosar92 / 1947, f. 207.
u A.N.1.C., fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 96 / 1946, f. 75.
24
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u Ibidem., dosar 37 / 1947, f. 206.
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de „panduri", bine hrănite şi echipate.
o ducea mai bine în comparaţie cu lumea satului,
regimul comunist dorind să submineze pătura ţărănească care se opusese cu
îndârjire colectivizării în Rusia. Muncitorii primeau zilnic 300g (din decembrie
1946 doar 250g) la care se adăuga un supliment de 375g28 • Funcţionarii şi
membrii familiilor de muncitori primeau doar 250g pâine. Lipsa produselor de
pe piaţă a provocat un puternic val inflaţionist ceea ce silea pe salariaţi să se
mulţumească cu raţiile infime. Maiorul· Mircea Dumitrescu, comandantul
Legiunii de Jandarmi Năsăud, a consemnat preţurile din aprilie-mai 194 7 de pe
piaţa din Bistriţa cu menţiunea că cei săraci nu mănâncă câte două-trei zile.
Astfel, 1 kg de mălai costă 200.000 lei, o găină „doar'' 500.000, oul se ridica la
20.000, litrul de lapte la 40.000 şi brânza la 300.000. Leafa unui funcţionar pe
o jumătate de an pennitea cumpărarea unei litre (16-18 kg) de grâu care costa
două milioane şi se consuma într-o săptămână. Pensia unei văduve de război
era echivalentă cu două ouă şi jumătate 29 • În multe întreprinderi, din cauza
hranei insuficiente, lucrătorii „nu pot munci fiind slăbiţi de puteri"30 •
Autorităţile au primit ordin de la Bucureşti să liniştească populaţia
deoarece guvernul depune toate eforturile pentru „a îmbunătăţi situaţia tuturor
cetăţenilor din regiunile unde se simte lipsa de cereale31 . Planul comunist era
anacronic şi consta din colectări forţate de cereale din regiunile ocolite de
secetă. Rechiziţiile s-au Bcut astfel încât populaţia din aceste regiuni a ajuns
muritoare de foame, situaţie care a provocat revolte locale. În ziua de 17 aprilie
1947, locuitorii sărmani din comuna Iedu (Mureş) au mers la primărie şi au
cerut cerealele colectate, autorităţile fiind silite să cedeze32 • Şi pe raza judeţului
Cluj au fost semnalate mişcări împotriva colectărilor deoarece „populaţia
săracă locală nu-şi are asigurată cota de cereale necesară până la noua
recoltă'..3 3 . Jandarmii interveneau, în multe cazuri, cu brutalitate împotriva celor
care încălcau hotărârile guvernului. Secretarul P.C.R. Pop Ioan şi Rusu
Samoilă, preşedinte al organizaţiei Frontului Plugarilor, în fruntea sătenilor din
Frata (Cluj) au împiedicat trei camioane să încarce grâu. Adunarea a fost
împrăştiată cu forţa şi mai mulţi săteni au fost arestaţi sub acuzaţia de coalizare
admire

unităţile

Populaţia oraşelor
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Ibidem„ dosar 38 / 1947, f. 11.
11
Ibidem., dosar 37 / 1947, f. 23. Centralimrea excesivi!, specificii regimurilor totalitare, a dus la stricarea a
mari cantitaţi de cereale uitate prin gl!ri (A.N.l.C., fond Directi• Admini1tr1ţiei de Stat, dosar 103 / 1947,
f. 145).
11
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DirectJ1 Admlni1traţiel de Stat, dosar 10311947, f. 83).
29

http://cimec.ro

IONEL-CLAUDIU DUMITRESCU

274

cu teacţionarii 34 . Cu a~utorul jandannilor s-au luat şi seminţele necesare pentru
lucrările de primăvară '.
Populaţia era nemulţumită şi de atitudinea Rusiei sovietice faţă de
situaţia disperată în care se zbătea poporul român. Chiar muncitorii, consideraţi
aliaţi ai comuniştilor, spuneau că ,,numai Prutul ne desparte de U.R.S.S. şi vAd
cum mor zilnic moldoveni şi tot nu ne trimit alimente, acestea trebuiesc să
sosească de peste ţări şi mări, deşi cu ei (americanii) nu suntem în raporturi
bune politice'c36 • Cei care gândeau astfel aveau o soartă tristă, putrezind în
închisori sau lagăre sub acuzaţia de colaborare cu reacţionarii.
Materialul de faţă şi-a propus sl prezinte doar câteva aspecte din timpul
foametei. Pe măsura lărgirii bazei documentare se vor desprinde noi concluzii
ce vor fi prezentate într-o viitoare lucrare.

~ A.N.1.C., fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar 37 I 1947, f. 8. 1n unele gari, mase de
oameni reuşeau sl forţeze barajele forţelor de ordine şi sl captul'C1.C pAinea cea de toate zilele (A.N.l.C., fond
Direcţia Admlnl1tr1ţlel de Stat, dosar 10311947, f. 74175).
ii A.N.l.C., fond IDlpectoratul General al Jandarmeriei, dosar 3711947, f. 113.
36
Ibidem., f. 197.
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