OBIECTE PERSONALE APARŢINÎND LUI GRIGORE PREOTEASA
1N COLECŢIILE MUZEULUI DE ISTORIE A MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI

de ELEONORA CEPREANU
Frămîntatul deceniu IV (1930-1940), deceniu de confruntări şi de
'înfruntări a tuturor grupărilor politice, pe arena social politică a
ţării, a reafirmat fără echivoc că, singura grupare politică care exprima
consecvent interesele naţionale era Partidul Comunist Român. Programul
său din această perioadă, ca şi acţiunile ce le-a întreprins, au făcut ca
un mare număr de oameni să se înroleze în acest detaşament viguros,
<::are a iniţiat şi organizat lupta antifascistă din România.

In importantul detaşament al Partidului intra la începutul deceniului şi studentul Grigore Preoteasa.
In anul 1932 urca !Pe treptele Universităţii bucureştene, înscris la
Facultatea de Litere şi Filozofic, un tînăr firav, dar deosebit de inteligent, perseverent şi serios. dîrz şi grav, trăsături cîştigate încă din
copilărie, cînd s-a călit în focul greutăţilor materiale. Tînărul aducea
în mediul studenţesc, înţelepciunea, gravitatea şi perseverenţa omului
.din popor, a clasei muncitorilor din care provenea.
Venea în lumea studenţească, dintr-un cartier bucureştean cu un
pronunţat caracter revoluţionar cartierul Ciuleşti - cc se găsea în
imediata vecinătate a uzinelor ,,Griviţa" - devenite în scurtă vreme
citadelă a luptei pentru libertăţi democratice, a luptei antifasciste. Urmase cursurile liceului „Aurel Vlaicu". undP se afirmase ca un element
strălucit apreciat de colegi, încurajat de profesori îndeosebi de către
profesorul său de limbă şi literatură romînă, criticul Pompiliu Constantinescu - la îndemnul căruia Grigore Preoteasa, începe să scrie şi să
publice primele versuri în revistele „Vremea" (19:32, 1934), şi „Dacia
Nouă"' (1938).
Preocupările literare nu-l îndepărtează însă de viaţa social-politică,
studiul literaturii marxiste îi dezvăluie legătura indisolubilă dintre intelectualitatea progresistă şi luptele revoluţionare ale clasei muncitoare ..
Legat prin mii de fire de clasa pc care o reprezenta, Grigore Preoteasa
.se integrează în luptele sociale.
11' -

c
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Astfel că, tumultoasele evenimente ale anului 1933 îl găsesc în nuimens al celor ce se solidarizaseră cu lupta curajoasă a griviţenilor.
Grigore Preoteasa participă activ la acţiunea de sprijinire a greviştilor~
strîngînd bani şi alimente' pentru aceştia.
In aceste zile eroice devine membru al U.T.C.-ului, desăvîrşindu-şi
de acum înainte sub îndrumarea P.C.R. personalitatea de miiitant revomărul

luţionar.

In acţiunea de mobilizare a celor ce luptau împotriva fascismului,
P.C.R. a acordat o mare atenţie tineretului. Spiritul înnoitor propriu
tinerei generaţii, şi ostil a tot ceea ce era retrograd, a fost canalizat în
această hotărîtoare ofensivă, împotriva reacţiunii.
Astfel, în octombrie 1933 se constituie la Bucureşti, Comitetul antifascist al tineretului pe întreaga ţară, la conducerea căruia se aflau
tov. Nicolae Ceauşescu, Grigore Preoteasa şi alţi tineri. 1
In anul 1934 - în c~drul Comitetului naţional antifascist, Grigore
Preoteasa se ocupă de organizarea şi lărgirea mişcării tineretului antifascist. Alături de alţi studenţi utecişti, el luptă pentru crearea Frontului
Studenţesc Democrat, organizaţie îndrumată de partid, care să mobilizeze
forţele democratice studenţeşti în lupta împotriva fascismului. Ea se va
realiza în primăvara anului 1935.
Mînuieşte cu aceiaşi perseverenţă condeiul, începîndu-şi activitatea
ziaristică, prin publicarea unor viguroase articole în „Studentul român";
„Studenţimea nouă", „Studentul leninist",
„Acţiunea studenţească". 2
In noiembrie 1934, cu prilejul alegerilor pentru comitetele societăţilor studenţeşti, alegeri la care în fruntea listei studenţilor democraţi
candidează şi Grigore Preoteasa, împreună cu alţi utecişti, publică în
„Cuvîntul Liber", din 24 noiembrie 1934, un manifest al studenţimii progresiste, manifest care înfierează tendinţa de a se lua măsuri anti,democratice în învăţămîntul superior.
In acelaşi timp, Grigore Preoteasa activează în condiţii de ilcga:litate pentru constituirea unei celule UTC la Atelierele Griviţa, pentru
răspîndirea presei legale şi ilegale a P.C.R.
Pentru activitatea sa este urmărit îndeaproape şi arestat de cîteva
ori în 1934-1935, cînd este deferit justiţiei.
De altfel, situaţia sa nu este singulară, amploarea mişcării anti,fasciste din întreaga ţară ia proporţii îngrijorătoare pentru cercurile
reacţionare care intervin cu brutalitate.
Pretutindeni, apărătorii şi adepţii libertăţilor sînt persecutaţi sau
deferiţi justiţiei. Acum au loc o serie de procese ale antifasciştilor,
oglindind pe de o parte amplificarea acestei mişcări în ţara noastră,
pe de alta intensificarea măsurilor antidemocratice ce urmăreau fără
succes înăbuşirea unei tendinţe ce căpăta noi şi noi adepţi'. In acest
1 I. Bahici, Participarea delegaţiilor române la Congresele internaţfonale
antifasciste din anii 1933-1934 în Analele Institutului de Studii Istorice şi Social Politice de pe lingă C.C. al P.C.R ..; Nr. 3/1965, p. 99.
~ O. Butoi Evocări Grigore Preoteasa - în Analele lnst. de Istorie şi
social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., Nr. 6/HJ67, p. 131.
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sens putem aminti procesele grupului de antifascişti de· la Braşov, în
frunte cu tov. Nicolae Ceauşescu, procesul antifasciştilor de la Cluj în
care a fost implicat profesorul Teodor Bugnariu, procesul de la Chişinău
în care a fost implicat profesorul Petre Constantinescu-Iaşi, procesul unui
grup de utecişti de la Bucureşti în care a fost judecat şi Grigore
Preoteasa. 3
· In pofida rezultatelor urmărite de forţele antidemocratice în procesele antifasciştilor, ele au determinat o serie de acţiuni energice ale
opiniei publice româneşti, pentru care era cît se poate de evident că
aceste înscenări juridice, nu constituiau altceva decît procese împotriva
mişcării antifasciste.
Iniţiată de comunişti, în ciuda măsurilor represive, mişcarea de
eliberare a deţinuţilor antifascişti a îmbrăcat forme de manifestare de
o deosebită vigoare.
La Bucureşti a luat fiinţă un Comitet de protest împotriva arestării antifasciştilor, în fruntea căruia se găsea fostul primar al Capitalei
Dcm. I. Dobrescu.
La acţiunile de protest sînt antrenaţi atît muncitori cit şi alte categorii sociale. Astfel „Dimineaţa" din 19 iulie 1935 relatează despre
campania de solidaritate şi protest a cetăţenilor sectoarelor II Negru,
IV Verde, I Galben, din Capitală. Acţiunile din ţară au determinat un
puternic val de solidaritate internaţională. Astfel Comitetul de vigilenţă
al intelectualilor francezi prezidat de Paul Rivet, trimite un protest
care poartă 10 OOO semnături. Este trimis un protest al Comitetului internaţional antifascist, al cărui preşedinte era talentatul scriitor Henri
Barbusse.
Presa, publică nenumărate proteste ale opiniei publice, privind
odioasa înscenare - procesul uteciştilor. Fotografiile lui Grigore Preoteasa studentul de 20 ani care prin atitudinea sa curajoasă
a cîştigat simpatia colegilor şi a opiniei publice, sînt publicate
alături de viguroase articole în „Soarele", „Cuvîntul Liber", „Arena",
„Studentul Român". In lupta studenţească scrie „Cuvîntul Liber", care
se dă astăzi în toate universităţile pentru dreptul la carte... , Grigore
Preoteasa, care a înfruntat primul primejdiile fiindcă a fost printre
primii care au pornit acţiunea, reprezintă un simbol şi o chezăşie. Simbolul fiului de muncitor, fiului din popor ajuns intelectual şi care nu-şi
părăseşte clasa, ci luptă alături şi pentru aspiraţiile poporului". 4 Consiliul de război îl condamnă totuşi la 2 ani şi jumătate închisoare. Este
exmatriculat din facultate. Anii detenţiunii la Doftana, sînt ani în
care voinţa sa de luptă se căleşte. Tînărul Grigore Preoteasa devine
membru al Partidului Comunist.
Eliberat în 1937, primeşte noi sarcini de partid, activînd în ilegalitate ca membru al Comitetului local Bucureşti al PCR. Pe linie legală
are sarcina de a scoate publicaţia antifascistă „Fapta" apărută la 1 octomJ Titu Georgescu Contribuţia intelectualităţii la lupta antifascistă din
România (1933-1944), în Analele lnstit. de Studii Istorice şi Social Politice de
pe lîngă C.C. al P.C.R., Nr. 3/1965, pag. 41.
4 „Cuvîntul Liber", din 29 febr. 1936.
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brie "1937, fiind sufletul acestei influente publicaţii, care grupase în jurul
numeroşi muncitori, studenţi, intelectuali.
Publică articole curajoase care demască fascismul
şi
războiul,
cheamă la unirea forţelor democratice.
Sînt edificatoare articolele : „Pentru concentrarea forţelor democratice", „Să ne apărăm cultura". In aceşti ani colaborează şi la publicaţia „Reporter".
Sînt ani grei de muncă încordată, de greutăţi materiale, de persecuţii. Cu toate acestea, Grigore Preoteasa găseşte resurse pentru a
se înscrie student la Academia Comercială.
La începutul războiului este arestat şi internat în lagăr, de unde
evadează cu puţin timp înaintea insurecţiei naţionale antifasciste din
august 1944.
Sosind la Bucureşti - participă la apariţia primului număr legal
al „României libere'; fiind de la 23 august 1944 pînă la 17 noiembrie
1947 - redactor şef al acestui ziar, participînd prin nen11tmăratele sale
articole la înfăptuirea sarcinilor revoluţiei populare în ţara noastră.
In 1945, este numit director al presei, mai tîrziu se ocupă de înfiinţarea „Agenţiei române de presă", desfăşurînd şi o bogată activitate
la revista „Contemporanul".
Profesor la catedra de Istoria României a Universităţii din Bucureşti, a contribuit la prezentarea acestei ştiinţe pe baza materialismului
istoric.
In anii următori desfăşoară o bogată activitate în cadrul Ministerului Afacerilor Externe - fiind numit ministru al Afacerilor Externe al României.
Reprezentînd România peste hotarele ţării, a susţinut cu competenţă
:şi devotament linia partidului.
Este ales la Congresul al VII-lea membru al C.C., iar din iulie 1957
membru supleant al Biroului Politic şi secretar al C.C. al P.C.R.
A fost răpus în plină energie creatoare. la 4 noiembrie 1957 în urma
unui accident de avion.
ei

*

Incă din

pnmu ani ai studenţiei lui Grigore Preoteasa, norii fascismului planau asupra Europei, ameninţînd şi soarta poporului român.
Muncitori, ţărani, intelectuali, conduşi de P.C.R. s-au ridicat energic
împotriva acestui pericol : numai la două săptămîni după instaurarea
hitlerismului au loc în România marile acţiuni revoluţionare ale ceferiştilor şi petroliştilor, considerate ca primele mari bătălii antifasciste
ale proletariatului internaţional.
In 1937 Grigore Preoteasa scria cu multă maturitate pentru cei
22 ani ai săi „Acum cînd ciuma neagră a legiunilor, batalioanelor svasticii caută să contamineze, noi strigăm : Apăraţi-vă ! - Apăraţi libertatea şi dreptatea ţării, apărînd independenţa şi cultura naţională. 5
" „Fapta", 1 octombrie 1937.
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La puţin timp apelul este repetat de marele istoric N. Iorga:
„Eu însă îmi fac datoria cunosc-.ltorului de trecut şi înţelegătorului psihologiilor naţionale, pentru a spune încă odată : fereşte-te popor al meu.
căci mari primejdii' ţi se pregătesc". 6
Dar prevederile se împlinesc. Catastrofa naţională nu poate fi
evitată. In România se instaurează dictatura militaro-fascistă" cea mai
neagră pagină din istoria modernă a României". 7
Asasinatele, crimele odioase, jafurile, teroarea, sînt metodele de
guvernare ale unui regim instaurat împotriva voinţei poporului român
şi sprijinit puternic de baionetele Wermachtului.
N. Iorga, falnicul „Brad bătrîn", este mişeleşte asasinat, Grigore
Preoteasa este internat în lagăr.

Carte

poştală

trimisă

de Grigore Preoteasa,

din.,

lagăr, tatălui. său

Dar şuvoiul antifascist nu poate fi stăvilit. El creşte antrenînd
în continuare, alături cele mai combative elemente - comuniştii, oameni de profesii şi vederi politice diverse. Du;pă unele date estimative
peste 3600 antifascişti au fost condamnaţi la anFgrei de închisoare, mii
de patrioţi au fost întemniţaţi în lagăre. 8 In aceşti ani sînt asasinaţi
Filimon Sîrbu, Ada Marinescu, Ilie Pintilie, Justin Georgescu, Petre
Gheorghe, Elena Sîrbu, Bernath Andrei...
Unul din mijloacele folosite de regimul antonescian pentru exercitarea terorii, a fost internarea adversarilor politici în închisori şi laG

„Timpul", 23 mai HJ39, nr. 377.

1 Nicolae Ceauşescu : „Partidul Comunist Român continuator al luptei revoluţionare şi democratice a poporului român al tradiţiilor mişcării muncitoreşti
şi socialiste din Romdnia. Edit. Politică Bucureşti 1966, p. 48.
B V. Roman, Vl. Zaharescu, Aurel Petri: Cercetarea istorici m1şcaru de
rezistenţă antifascistă din România în Analele Inst. de Şt. Ist. şi Soc. Polit. de pe
lingă C.C. al P.C.R., Nr. 2/1965, p. 28.
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găre.

Grigore Preoteasa este internat în această perioadă în Lagărul
de la Miercurea Ciuc, transferat la Caracal, apoi la Tg. Jiu.
Din această perioadă Muzeul de istorie a municipiului Bucureşti
dispune de 10 cărţi poştale trimise de 'Grigore Preoteasa familiei, diri
lagărele Caracal şi Tg. Jiu, comunicate cu o deosebită bunăvoinţă de
sora sa dna. Maria Ioniţă ~
- Carte poştală către Ion Preoteasa, str. Cerna nr. 51, Bucureşti II ; expediază Preoteasa Grigore lagărul Caracal, scrisă la · 27 ianuarie 1941 conţinînd următoarele ştampile : Lagărul de internare
Caracal, Caracal 31.1.1941, Bucureşti 2.II.1941.
- Carte poştală către Ion Preoteasa, str. Cerna Nr. 51, Bucureşti, II ; expediază Preoteasa Grigore
lagărul
de internaţi politici
Tg. Jiu grupa 5 a, scrisă la 2 iulie 1942 conţinînd următoarele ştam
pile : Lagărul de Internaţi politici Tg. Jiu cenzurat; cenzurat
Tg. Jiu 4, recomandat Tg. Jiu Nr. 536, Tg. Jiu 4 iulie 1942, Bucureşti
sosire 7 iulie 1942.
- Carte poştală către Maria Sfetescu, str. Cerna nr. 51, Bucureşti 2. Expediază Preoteasa Grigore Lagărul
de Internaţi politici
Tg. ,Jiu grupa 5 a, scrisă la 23 VII.1942 conţinînd următoarele ştampile ;
Lagărul de Internaţi Politici Tg. Jiu cenzurat!, Cenzurat Tg. Jiu 4,
recomandat Nr. 3906, Tg. Jiu 23.7.1942, sosire Bucureşti 30 iulie 1942.
- Carte poştală către Maria Sfetescu, str. Cerna, nr. 51 Buc. 2,
-expediază Preoteasa Grigore, Lagărul de internaţi politici grupa V a
Tg. Jiu - Scrisă la 27.IX.1942, conţinînd unnătoarele ştampile : Lagărul
de internaţi politici Tg. Jiu - Cenzurat, Cenzurat Tg. Jiu 4, Bucureşti II
sosire 20.X.1942.
- Carte Poştală către Ion Preoteasa, str. Cerna nr. 51 Buc. 2,
expediază Preoteasa Grigore, Lagărul de Internaţi Politici Tg. Jiu grupa
II, scrisă la l.III.1943, conţinînd următoarele ştampile : Ministerul Afacerilor Interne - Lagărul de Internaţi politici Tg. Jiu, Lagărul de Internaţi politici cenzurat. Bucureşti II sosire 7.III.1943. Nr. inv. M.I.M.B
97605.
- Carte Poştală către Ion Preoteasa, str. Cerna nr. 51 Buc. 2,
expediază Preoteasa Grigore, Lagărul de Internaţi Politici Tg. Jiu
Grupa II, conţinînd următoarele ştampile : Lagărul de Internaţi Politici
Tg. Jiu Cenzurat, 2 Cenzurat Tg. Jiu, Nr. Inv. M.I.M.B. Nr. 97604.
- Carte poştală către Ion Preoteasa, str. Cerna nr. 51, Buc. 2,
-expediază Preoteasa Grigore, Lagărul de Internaţi Politici Tg.
Jiu
Grupa II, conţinînd următoarele ştampile : Ministerul Afacerilor Interne
Lagărul de Internaţi politici Tg. Jiu, 6 cenzurat Tg. Jiu Bucureşti
sosire 26.3.1943.
- Carte poştală către Ion Preoteasa, str. Cerna nr. 51 Bucureşti 2,
expediază Grigore Preoteasa, lagărul de Internaţi Politici Tg. Jiu Grupa
2 a, conţinînd următoarele ştampile : Ministerul Af. Interne - Lagărul
de Internaţi politici Tg. Jiu Lagărul de internaţi politici - Cenzurat,
2 Cenzurat Tg. Jiu Bucureşti sosire 5.IV.1943.
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Carte poştală către Maria Ioniţă, str. Cerna nr. 51 Buc. 2 Preoteasa Grigore, Lagărul de internaţi politici 'fg. Jiu
gru,pa 2 a, scrisă la 20.IIl.1944 conţinînd următoarele ştampile : Lagărul
de Internaţi politici Tg. Jiu Cenzurat, Tg. Jiu . 17.III.1944 Bucureşti II
sosire 20.III.1944.
- Carte poştală către Ion Preoteasa, str. Cerna nr. 51 Bucureşti II,
expediază Preoteasa Grigore Lagărul de Internaţi politici Tg. Jiu
grupa 2 a, scrisă la 20.IIl.1944 conţinînd următoarele stampile : Lagărul
de Internaţi Politici Tg. Jiu - Cenzurat, 14 Cenzurat Tg. Jiu, Tg. Jiu
22.3.1944 Bucureşti sosire 25.3.1944 nr. inventar M.I.M.B. 97606.
-

.expediază

Textul

cărţii

poştale

trimisă

de Grigore Preoteasa la 1 martie 1943

Detenţiunea cu cortegiul ei de persecuţii, nu era un lucru nou pentru
Grigore Preoteasa : el fusese arestat în repetate rînduri. Probabil că
îşi mai amintea acel 20 septembrie 1934 cirui la una din şedinţe săptămî
n.al<e ale Comitetului Naţional Antifascist cu sediul în str. Foişor 9, împreună cu cei prezenţi a fost victima unui brutal atac al unui grup de paliţişti
ajutat de un grup de gardişti. Arestat, a fost îmbarcat într-un camion şl
dus la Prefectura Poliţiei sub o ploaie de lovituri. 9 Situaţiile de acest
fel s-au mai repetat. Anii detenţiunii de la Doftana (1935-1937) au fost
.ani de grele încercări pentru tînărul Grigore Preoteasa. „La Doftana tovarăşii noştri sint ţinuţi în celule de ciment şi umede... pentru cele
mai mici cereri contra regimului inchizitorial de distrugere sînt băgaţi
în renumita celulă „H"', infectă, fără lumină, fără pat, lăsaţi luni întregi
pe cimentul gol, hrăniţi ou apă caldă, murdară şi mămăligă din făină
mucegăită, zilnic sînt bătuţi pînă la desfigurare". 10 relata ziarul
Scinteia. Dar tinărul Grigore Preoteasa nu se lasă doborît, Doftana l-a
oeălit, l-a maturizat, atunci a intrat în rîndurile comuniştilor.
9

10

O. Butoi op. cu., p. 132.
Scînteia anul IV - nr. 11 din 14 august 1934.
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Regimul antonescian, a perfecţionat metodele de intimidare şi
împotriva adversarilor. In închisori şi lagăre regimul de teroare se intensifică, se stabilesc prin lege pedepse umilitoare, degradante ; se iau măsuri de exterminare fizică a deţinuţilor. Lagărul dela Tg. Jiu, unde Grigore Preoteasa a petrecut cea mai mare parte a
detenţiunii, era o mostră elocventă a situaţiei descrise : internaţii, chiar
bolnavii şi infirmii fiind supuşi unor munci istovitoare, în condiţii dcînfometare. Printre pedepsele ce se aplicau internaţilor erau : regimul
lipsit complet de hrană pe timp de 10 zile, introducerea în carccrep
legarea de arbori, 11 sau bătaia cu cureaua.

persecuţii

Scrisoarea

trimisă

la 20 martie 1944

Cărţile poştale din lagăr, scrise de Grigore Preoteasa ne transmit
peste decenii un mesaj vibrant, al unui luptător destoinic pentru apărarea
intereselor poporului. Deşi sever cenzurate unde cuprinzînd chiar
2 ştampile cu indicaţia - cenzurat conţinînd în aparenţă numai
probleme strict familiare, ele conţin preţioase informaţii asupra situaţiei
deţinuţilor antifascişti.

Regimul aspru, de exterminare aplicat internaţilor politici, anii
anteriori ai detenţiunii determină o gravă îmbolnăvire a lui Grigore
Preoteasa amintită în cartea poştală din 27.1.1941 prin care solicită familiei medicamente şi alimente.
Pe măsura crizei din ce în ce mai adînci în care se prăbuşea guvernul antonescian şi sprijinitoarea sa armata hitleristă, teroarea se înteţeşte, guvernanţii vărsîndu-şi mînia eşecului asupra deţinuţilor
anti-·
fascişti. Astfel în martie 1944 în retragerea lor. hitleriştii asasinează în
H Gh. Zaharia Unele date cu prii:ire la teroarea facistă în Hornâni~
în Analele Instit. de Şt. Ist. şi Social Politice de pe l ingă C.C. al P.C.R. Nr. G.'1963.
p. 109.
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lagărul de
antifascişti.

Rîbniţa
Constatăm

300 de prizonieri sovietici şi 52 deţinuţi români
şi din corespondenţa lui Grigore Preoteasa, că
la Tg. Jiu regimul se înăspreşte : în cartea poştală de la 20.III.1944
anunţă. familia că nu poate primi colete mai mari de 5 kg, rugînd ca
acestea să fie ambalate mai uşor. ln alte cărţi poştale comunică familiei
că nu primeşte cu regularitate scrisorile de la Bucureşti, iar în cea din
16.III.1944 scrie sorei sale : „ţi-am scris totuşi mai des decît ai primit';, u
dovadă că de multe ori corespondenţa era reţinută de cenzură din ambele părti.
Regimul aspru la care erau supuşi deţinuţii politici nu îl intimidează pe comunistul Grigore Preoteasa care trimete cu mult curaj încă
din ianuarie 1941, două memorii, unul către Siguranţa Generală şi altul
către Ministerul de Interne, în care protestea7,ă împotriva tratamentului
aplicat în lagăr. 13 Este o dovadă a demnităţii comunistului care n-a
putut fi îngenunchiat de nici o măsură ori cît de brutală ar fi fost ea.
De altfel această situaţie este recunoscută şi de către reprezentanţii
regimului antonescian. Un raport informativ al organelor Siguranţei din
martie 1944, releva că ,,lagărele şi închisorile constituie pentru comunişti terenul propice pentru recrutarea de noi aderenţi şi adevărate
academii pentru perfecţionarea vechilor militanţi. 14 Intr-adevăr deţinuţii
comunişti din lagăr erau bine informaţi asupra situaţiei generale, erau
la curent cu evenimentele politice şi militare, dispuneau de un aparat
de radio ascuns cu străşnicie. Desigur, comunistul Grigore Preoteasa care
în anii precedenţi, ca membru al Comitetului local PCR Bucureşti, avusese sarcina de a propaga învăţătura marxist-leninistă şi politica partidului, a cunoscut şi în detenţiune documentele partidului în lupta antifascistă. Numai încrederea în partid, în izbîndă, l-a făcut încă din 1941
să dovedească optimism încurajîndu-şi mama şi rugind-o „să fie lila

niştită şi să aibă răbdare". t5

La începutul şi în vara anului 1943 hitleriştii primesc puternice lovituri pe frontul sovietic, contradicţiile dintre regimul antonescian, masele populare şi alte grupări politice se ascut. Despre această situaţie
deţinuţii puteau afla atît din publicaţiile ilegale cit şi din cele legale,
în care comuniştii ce lucrau în diferite redacţii, împreună cu ziari<ştii
pe care reuşiseră să şi-i apropie, au ştiut să orienteze în aşa fel publicarea de informaţii şi comentarii încît situaţia tot mai critică a fasciştilor putea fi sesizată cu uşurinţă de marele public cititor . .16
In condiţiile creşterii rezistenţei antifasciste, Partidul Comunist
Român intensifică pregătirile pentru răsturnarea guvernului antonescian
şi alăturarea României coaliţiei antihitleriste. Grigore Preoteasa alături
de Grigore Preoteasa din Lagărul de la
la 16.Ill.1944.
1:1 Carte poştală expediată din lagărul Caracal de Grigore Pn"Oteasa adresată lui Ion Preoteasa la 27.I.1941.
1" Gheorghe Zaharia op. cit., p. 113.
.
i:; Carte poştală din 27.I.1941, expediată de Grigore Preoteasa din Lagărul
de la Caracal, către Ion Preoteasa.
rn Doctor Maria Covaci „Presa ilegală şi rezistenţa antihitleristă", Magazin
Istoric nr. 6/1969, p. 12.
H

Tg. Jiu

Carte

poştală

adresată

Mariei

-

expediată

Ioniţă, scrisă

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

233

•de .alţi comunişti din lagăr nu numai că aşteptau, dar îşi pregăteau
moment cu moment eliberarea. Alături de ceilalţi comunişti, comuniştii
din lagăre şi-au adus contribuţia la clarificarea perspectivelor dezvoltării
social politice a ţării. Increderea antifasciştilor în eliberare creşte ; astfel
în cartea poştală din 1.III.1943, Grigore Preoteasa le scrie părinţilor :
„poate în curînd vă voi putea ajuta"', interesîndu-se apoi dacă familia
urmează să fie evacuată. 17 In martie 1944 îşi consideră eliberarea atît
de apropiată încît în cartea poştală din 16 ale lunii întreabă dacă
„pardesiul bleumarin e în bună stare" şi ce costum de haine are acasă.
, Partidul Comunist Român, organizator al evenimentelor din august 1944,
îl ajută să evadeze din lagărul de la Tg. Jiu cu cîtva timp înainte de
insurecţia antifascistă. Această evadare face parte din planul eliberării
României de sub jugul fascist.
Anii detenţiunii nu au afectat cu nimic dorinţa de cunoaştere a intelectualului comunist. In scrisori Grigore Preoteasa solicită familiei cărţi :
la 23 iunie 1942 o roagă pe sora sa să-i trimită „Originea socială a filozofiei lui Auguste Comte" de Alexandru Claudian şi romanul „Babitt"
din biblioteca personală.
Deşi a fost smuls cu brutalitate de mai multe ori din mijlocul familiei,
fiind arestat încă de la vîrsta de 19 ani, legăturile sale cu familia sînt
trainice, puternica afecţiwie ce uneşte pe membrii familiei Preoteasa,
consolidîndu-se. Cărţile poştale din lagăr, sînt adresate părinţilor şi sorei
sale. Aceştia locuiau în cartierul Giuleşti pe str. Cerna (azi str. Grigore
Preofrasa). Tatăl său era muncitor tipograf la CFR, iar mama lucrătoare
ta Regie. Deşi au avut de înfruntat numeroase dificultăţi, Ion şi Joiţa
Preoteasa şi-au înconjurat copiii cu multă afecţiune, au făcut sacrificii
însemnate pentru a le da posibilitatea să studieze. au fost alături de ei
în momentele grele. Afecţiunea este reciprocă, ea se desprinde din fiecare rînd trimis din lagăr de Grigore : se interesează de starea sănătăţii
părinţilor încurajîndu-i, o roagă insistent pe sora sa Maria să aibă mereu
grijă de ei. In · septembrie 1942 Ion Preoteasa se îmbolnăveşte grav ;
Grigore îşi încurajează sora, fiind alături de familie : „te rog să mă
informezi cel puţin odată pe săptămînă de starea sa. A veţi grijă de el,
încurajaţi.:.l şi vizitaţi-l tot mai des. De asemeni ai toată grija pentru
mama să nu se simtă singură şi nenorocită cu mine aici şi cu tata în
spital". 1R
. In luna martie 1943, o mare nenorocire se abate asupra familiei
Preoteasa; Joiţa Preoteasa este răpusă de o afecţiune hepatică, în
timp ce Ion Preoteasa se afla grav bolnav în spital. La cererea telegrafică adresată Ministerului de Interne, nu primeşte nici un răspuns,
aşa încît nu-şi poate ajuta sora. In cartea poştală adresată Mariei, măr
turiseşte că moartea mamei atît de neaşteptată l-a izbit groaznic, cu
atît mai mult cu cît va regreta întotdeauna absenţa sa în aceste momente
17 Cărţi

din

diază
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poştale din l.III.1943 şi 5.IV.1943, expediate de Grigore Preoteasa
de la Tg. Jiu către Ion Preoteasa.
18 Carte poştală din 27 septembrie. 1942 din Lagărul de la Tg. Jiu. ExpeGrigore Preoteasa.

Lagărul
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grele. Işi îmbărbătează sora rugînd-o să nu-i spună nimic tatălui care
-era grav bolnav şi căruia îi scrie la spital. P9Ste puţin timp tatăl său
este operat, fiul exprimîndu-şi în cartea poştală de la 5 aprilie 1943,
satisfacţia pentru reuşita operaţiei. Peste un an Grigore Preoteasa este
-Oin nou în mijlocul familiei.
Etapa grea a detenţiunii pe care am încercat s-o prezentăm cu
ajutorul cîtorva documente, a fost o universitate a vieţii închinată
poporului, celui in care a crezut, pentru care a scris, a luptat şi a trăit
comunistul Grigore Preoteasa.

OBJECTS PERSONNELS APPARTENANT A GRIGORE PREOTEASA
DANS LES COLLECTIONS DU MUStt D'HISTOIRE DE LA VILLE
DE BUCAREST
Rl!:SUME

L'article present quelques moments de l'activite social-politique de Gr~ore
Preoteasa commenc;ant avec Ies annees de la jeunesse et puis avec ceux de sa
maturite ideoiogique, de la detention et de son activite dans Ies annees d'apres
1'eliberation.
Dans sa deuxiemme partie, l'article presente quelques lettres de Grigore
Preoteasa avec sa famille entre Ies annees 1941-1944, periode dans Iaquelle il a
.ete detenu dans Ies camps Caracal et Tg. Jiu.
Les documents impressionnent par leur message d'humanite et exprime
l'etat d'esprit des condamnes communistes, l'optimisme confiance et leur contri'bution a la preparation des eveniments d'aollt 1944.
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