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Motto:
Despre profilul mental al câmpineanului, am putea reţine:
om de acţiune, ... dezvoltat spirit de comunicare;
... paşnic, fără excese de violenţă; ... atras şi implicat în viaţa
publică, politică şi culturală; ... dominat de ideea că poate mai
mult, de aceea este un trecător grăbit"; de regulă,
neîncrezător în autorităţile centrale sau locale,
fiind un frecvent component al opinei publice;
caută să intre în orbitele acţiunii celor puternici, cu influenţă;
este deschis la nou, dar numai după ce se convinge
că acesta îi este favorabil".
„

„

George Râncu
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1989

Cuvânt în deschidere
Decembrie 1 989. . . Au trecut, de atunci, două
decenii. Mai suntem, oare, capabili să retrăim acele timpuri,
cu explozia lor de speranţe,

cu

ura şi bucuria fiecăruia

dintre noi?
Acel decembrie, văzut
destine...

schimbător de lume şi

ca

O stare emotivă, cu fiori în suflet şi regrete, ne
bântuie încă. Enigmatice întrebări stăruie cu aceeaşi forţă
prin hubloul timpului: Cine a tras în noi? Cine a volatilizat
teroriştii?

Dar,

dincolo

de

toate,

s-a

născut,

atunci,

convingerea că lumea românească se va purifica şi viaţa
noastră are să fie cu totul alta ...
Reînviind acele vremi, intenţionăm conturarea,
pentru lumea câmpineană, în primul rând, a unor imagini
cât

mai

implicate.

autentice
Gestul,

ale

evenimentelor

departe

de

a

ne

şi

persoanelor

cantona

în

aria

senzaţionalului, se vrea obiectiv şi iară părtinire, convinşi
că acele evenimente, care au trezit lumea la o nouă realitate,
se înscriu ca moment decisiv în istoria neamului românesc.
Totodată,

se impune

să

decantăm,

prin

filtrul

conştiinţei noastre, atât punctele de vedere ale celor prinşi
în marea degringoladă a timpului, cât şi documentele, a
căror interpretare impune, de asemeni, seriozitate şi spaţii
referenţiale.
Desigur că, pe canavaua timpului, multe din faptele
acelor vremi şi-au atenuat forţa percutării, ori sunt privite,
astăzi, dintr-o cu totul altă perspectivă. Iar oamenii, la
rândul lor, şi-au urmat destinul inevitabil, mulţi închizându
şi entuziasmul cu şapte lacăte de tăcere. De alţii, însă,
lujerii schimbării se prinseră uşor.

Istoria îşi aplică sistemul său propriu de j udecăţi şi

verdicte, lăsând în urmă atâtea şi-atâtea enigme. In lucrarea
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de faţă, departe gândul de a crea eroi de mucava, chiar dacă
vom nominaliza şi vom reproduce fragmente de aducere
aminte, principiul va fi sobrietatea. Va prevala ideea de
adevăr, de obiectivitate şi convingerea

că marea schimbare

a lumii s-a făcut prin jertfele celor de ieri şi de

azi,

deopotrivă.
Ca urmare, cartea se închină:
Irepetabilei tinereţi pierdute în negura totalitarismului
Vouă, frumoşilor nelumiţi, jertfiţilor!
Vouă, nevestelor, cu tinereţea-floare-n fereastră, ce v
aţi ars în dorul revenirii Marelui Ales, bărbatul pe
nedrept aruncat în beciurile de blestem comuniste!
Vouă, mamelor, care vă plângeţi neîntorşii de pe
drumul Golgotei comuniste!
Vouă,

hăituiţilor

prin

catacombele

securităţi�

tracasaţilor şi schingiuiţilor pentru cazuri din minciuni
ticluite!
Vouă, celor timbraţi ca paranoici, izolaţi prin sanatorii
de psihiatrie!
Vouă, tinerilor cu priviri întrebătoare, împlinitori de
nădejdi, surâzători şi puri, jertfiţi în acel însângerat
Decembrie!
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Vă mai aduceţi aminte de Câmpina
de până la 1989 ?
Deşi părea un orăşel devenit de curând municipiu şi
lipsit de probleme, totuşi, Câmpina îşi avea viaţa sa tainică.
Cufundat în întuneric, teamă şi blazare, oraşul aştepta
sărbătorile de iarnă, mai mult decorativ şi mascat, decât
trăite-n firescul tradiţiei noastre creştine, după cum s-ar fi
cuvenit.
Plutea, în acel început de lună decembrie, o stare
neliniştitoare, o nervozitate ce se manifesta în forme
diverse, de la replica scurtă, săgetătoare, cu sens de negaţie,
mai ales, până la injurii şi ameninţări proiectate pe
firmamentul timpulu� oricând posibil să sângereze. Se
transmiteau, în fapt, prin filtrele subterane ale conştiinţei
omeneşti, răbufuirile unui neam înăbuşit sub teroarea
comunistă.
Câmpina părea cufundată într-o monotonie stranie,
deşi, în acest perimetru, existau destule focare de pressing.
Aici, exista una dintre cele mai modeme unităţi de
rachete, cu o forţă uriaşă de distrugere.
De asemenea, aici se formau cadrele de securitate şi
jandarmerie, a căror misiune depăşea teritoriul unei simple
unităţi de satisfacere a serviciului militar obligatoriu... Cu
toate acestea, forţele active ale acestei unităţi, formate din
tineri dornici să revină în sălile facultăţii pentru care
optaseră, împreună cu personalul activ, de la ofiţer la
angajatul civil, după cum se va constata în urma acelui
tragic genocid ce-l va trăi unitatea, au trăit cu mult înaintea
altora acel război al undelor ce le sădise devreme
convingerea că tiranul şi clica lui se aflau pe marginea
prăpastiei.
Erau, încă, în acel decembrie 1 989, suficiente forţe
de represiune, pe umerii cărora, organul de partid comunist,
cum de altfel întregul sistem, putea să conteze, rară ezitări
7
https://biblioteca-digitala.ro

şi suspiciuni. Ca fapt divers, în scopul demonstrării celor
spuse, ani şi ani, cu ocazia recensămintelor populaţiei, s-au
deconspirat, fără voie, sute de indivizi care figurau pe
posturi fictive, precum maistru la întreprinderea . . . , pedagog
la liceul . . . , inginer. . . ş.a.m.d.; forme prin care se încerca să
se evite supradimensionarea în schemă la o anumită
instituţie, ce deservea în fapt aparatul comunist de
represiune, în caz de nevoie!
Câmpina era continuu văzută ca un oraş-poligon
militar, existând o şcoală de miliţie iar pe străzile oraşului
desfăşurându-se „practica lor continuă", când fără prea
multe discuţii, mai ales tinerii cunoscuţi ca recalcitranţi,
erau una-două luaţi în vizor, ciomăgiţi şi chiar arestaţi.
Şcolii de miliţie, „Vasile Lascar'', i se adăuga
Unitatea de securitate, azi, Unitatea de jandarmi, Câmpina,
şi Unitatea militară de rachete Voila, desfiinţată, urmare a
intrării României în NATO şi în Uniunea Europeană.
Ca fapt amuzant, în perioada înfometării Românei
de către Ceauşescu, la Câmpina, unul din primarii, „produs
al urbei", aplicase trocul ce va deveni mai apoi o procedură,
la nivel mondial : ,,Petrol contra hrană", încurajând sibienii
să-şi comercializeze brânza pe ale noastre meleaguri;
braşovenii şi harghiţenii, să-şi comercializeze cartofii,
oferindu-le în schimb, prin intermediul rafinăriei, benzină şi
motorină, fapt ce a făcut să i se ducă buhul, piaţa
câmpineană devenind în aceeaşi măsură şi . . . bucureşteană!
Existenţa apăsătoare, instaurată brutal şi mincinos
după al Ii-lea război mondial, prin abandonarea României
în lagărul imperialismului sovietic, cuprinsese, în năclăiala
ei, întreaga viaţă câmpineană. Sub titlul ,,Propaganda
comunistă şi duşmanii dovediţi", apărut în Oglinda
Câmpinei, din 5 noiembrie 2002, Sorina Bumbăcea
reproduce amintirile lui Vasile Pârvulescu, a cărui poveste
„este completată de documente şi de spusele celor de un
leat cu el": „O maşină gri, marca Pobeda, cu numărul de
înmatriculare Pl 120, trecea în goană pe străzile oraşului.
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După 1 948, câmpinenii învăţaseră cu adevărat să se teamă,
iar maşina cu pricina, aparţinând securităţii, aducea mereu
nenorociri. Şoferul era cel care participa, cu cel mai mare
entuziasm, la „săltarea" oamenilor declaraţi „duşmani ai
poporului" ...
Aflăm, de asemeni, că o organizaţie înfiinţată în
1 946, Apărarea Patriotică, cu sediul pe str. Vasile
Alecsandri nr. 13, condusă de Gogu Gaboş, nu a rezistat
prea mult, fiind desfiinţată doi ani mai târziu. Aceeaşi
soartă a avut-o filiala câmpineană a Uniunii Femeilor
Democrate din România, condusă de Elena Pârvulescu.
P.C.R. îşi elimina adversarii şi lua în stăpânire teritoriul, cu
bâta şi arma automată... Activiştii P.C.R. şi-au instalat
sediul în mai multe case, succesiv. „Onoarea" a revenit
unor imobile deosebite, situate pe străzile: Vasile
Alecsandri, nr. 22 (acum 22 Decembrie), Griviţei, nr. 83,
V.I. Lenin (acum Hasdeu), nr. 76, Culturii nr. 39, (acum
imobilul adăposteşte Biblioteca Municipală), Mărăşeşti nr.
1 8, (fost sediu al Primăriei s.n.). U.T.C. a avut două sedii:
în Casa cu Ceas, din centrul oraşului, şi în fosta vilă a lui V.
Rădulescu, de pe str. Griviţei nr. 7 1 .
După stabilirea acestei geografii, nu lipsite de
importanţă sunt precizările referitoare la oamenii care,
indiferent dacă au crezut sau nu în noua ideologie, i-au
urmat indicaţiile. Nicu Popovici a fost primul secretar de
celulă P.C.R., în Câmpina. El conducea racolările şi
supraveghea propaganda. Proaspăt racolaţii Gogu Gaboş şi
dr. Stamatiade, în timp ce încercau să explice marxism
leninismul la Cocorăşti, ţăranii de aici, înţelegând că vor
pierde pământurile, au tăbărât pe ei. Cu greu au scăpat cei
doi din mâinile lor şi cu maşina serios avariată.
Un alt personaj al acestor ani, Gogu Rădulescu,
având perspectiva unor interesante benefici�
s-a
autointitulat ilegalist şi a pornit pe cont propriu o campanie
de racolări de membri P.C.R., prin casele cunoscuţilor.
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Rusificările se făceau simţite şi la Câmpina. Numele
străzilor erau schimbate peste noapte. Strada Vasile
Alecsandri devenea Maxim Gorki, Bulevardul Carol se
numea I.V. Stalin, strada Hasdeu - V.I. Lenin", I Mai Puşkin.
Şcolile erau invadate de influenţe ale învăţământului
sovietic. A fost introdus sistemul de notare de la I la 5, iar
învăţământul liceal a fost redus la zece clase (1954).
Numărul amintit al revistei Oglinda Câmpinei
reproduce şi un grupaj de ,,Documente autentice ale
naţionalizării", cu „facsimilul unui proces verbal din 26
decembrie 1955'', oferind şi cunoaşterea comisiei ce
aprobase naţionalizările: ,,În Câmpina, naţionalizarea s-a
făcut sub supravegherea unei comisii compuse din
Georgescu Cicerone, Dragu Petre, Slujitoru Gheorghe şi
Grubăr Cornel, după cum arată o serie de procese verbale
ajunse în posesia noastră. Documentele poartă semnături
olografe şi ştampila Sfatului popular al organizaţiei raionale
Câmpina şi sunt datate din perioada 26 decembrie 1955-20
februarie 1956. În afară de prezentarea imobilelor luate de
către stat, în aceste procese verbale sunt stipulate şi pretexte
de natură ideologică . . . "
Convinşi că multe răni mai sângerează încă, vom
recurge, în continuare, la fragmente de memorii, de cronică
şi jurnale, despre Câmpina şi oamenii acelor vremi.
Într-o primă secvenţă, îl aducem în atenţie pe Vasile
Paraschiv, ploieşteanul care îşi înscrie numele între cei mai
de seamă anticomunişti şi anticeauşişti, timp de peste 25 de
ani, respectiv între anii 1963-1989. Răpit şi torturat în dese
rânduri, el devine modelul unei epoci. Desprindem câteva
secvenţe din dramatica poveste a acestui disident de
excepţie, aşa cum a fost adusă la cunoştinţa publicului
câmpinean, sub titlul „Un supravieţuitor al terorii: Vasile
Paraschiv", publicată, începând din decembrie 1989, în
serial, de ,,Evenimentul cultural artistic'', sub semnătura lui
Gherasim Rusu Togan, redactorul şef al acestei publicaţii,
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poveste reluată, mai apoi, fragmentar, îr, romanul „Spaţiul
nefericirii", de acelaşi autor. Drama trăită de Vasile
F araschiv devenise notorie, odată cu aderarea sa la grupul
ce intenţiona înfiinţarea sindicatelor libere, el fiind unul
dintre principalii factori ai acestei arme de luptă
anticomunistă. De aici, drama confruntării sale cu aparatul
dictatorial comunist:
„Am fost răpit, dus departe, în munţi, schi ngiuit.
Erau decişi să mă omoare . . . Această barbarie mi s-a
întâmplat în ziua de 1 4 mai 1 987, când am fost răpit
dimineaţa, din Parcul Central al oraşului Ploieşti. Mergeam
la serviciu, era ora şase şi mă grăbeam, când, de după un
boschet, apăru un miliţian, blocându-mi drumul. Îmi ceru
buletinul. Iritat de solicitarea sa, am avut o scurtă retinere,
după care m-am conformat. În acel moment, se mai iviseră
încă trei indivizi îmbrăcaţi civil. S-au reeezit asupra mea,
cu intenţia de a-mi bloca orice mişcare. Intr-o frântură de
clipă, le-am înţeles intenţia. Am început să-i înfrunt şi să
solicit ajutorul trecătorilor, care priveau consternaţi, lară să
îndrăznească să se apropie. Apăruse şi o Dacie neagră, cu
uşa din spate deschisă. Eu m-am opus în continuare, dar,
până la urmă, am fost răzbit, fiind târât şi aruncat în maşină.
Sub privirea unei asistenţe inerte, maşina a demarat cu
viteză. Securistul de lângă mine m-a apăsat cu capul pe
canapeaua din spate, apoi mi-a legat ochii şi a încercat să
mă adoarmă. Trucul reţinerii respiraţiei m-a apărat, aşa că
le-am putut urmări discuţiile, prefăcându-mă că sunt
adormit. Cel de lângă şofer i-a aruncat unuia din cei doi,
care mă presau pe bancheta din spate, constatarea: „ - Băi
Marine, s-au cam strâns mulţi acolo!" I ,,Lasă-i dracului,
ce-ţi pasă ţie?", - o întoarse cel din dreapta . . .
După aproape o oră de mers, maşina se abătuse pe
un drum de ţară, oprindu-se în apropierea unei păduri . . .
Acum, un gând negru mi se înfiripase în inimă: vor să mă
omoare, sigur, de asta m-au adus aici, mă vor împuşca sau
mă vor arunca într-o prăpastie, să se creadă că m-am
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sinucis... Îmi aplicară cătuşe, apoi m-au tras afară din
maşină. Cătuşele îmi tăiau braţele. Unul dintre răpitori
începu să urle într-o staţie de emisie-recepţie: „Alo, zero
cinzeci şi patru, răspunde!" A raportat, apoi: „Misiune
îndeplinită!"
Cu ghearele încleştate pe umerii mei, m-au purtat
într-o direcţie din care se auzeau voci înfundate .. Am fost
aruncat într-o altă maşină, o dubă spaţioasă,care s-a pus
imediat în mişcare . . Am simţit că sunt dus înspre munte,
după urcuşul cu ocolişuri şi forţarea greoaie a motorului.
Am fost luat pe braţe şi dus într-o clădire. Acum, însoţitorii
mei erau alţii, răpitorii rămăseseră jos. Aici, departe de
lume, într-o izolare completă, am fost anchetat, jignit şi
bătut până la sânge ...
Ca să se cunoască de cât cinism sunt în stare, trebuie
să arăt că, la început, s-au purtat binevoitori cu mine, că mi
au slobozit mâinile din cătuşe, m-au îndemnat să servesc
din bunătăţile ce le aveau Ia dispoziţie, mâncare şi băutură,
dar eu am refuzat totul, absolut totul! Cu cât trecea timpul,
pe mine mă agasa tergiversarea intenţionată a oricărei
forme de presiune. Eram sigur că golul acesta nu prevedea
nimic bun.
Aşa a trecut o zi şi o noapte, asistându-i cum
chefuiau, cum ieşeau şi intrau din nou în încăpere,
aşteptându-mi, în fapt, deznodământul fatal, căci, sigur,
avea să vină cât de curând . ..
Noaptea, n-am putut închide ochi� lâncezind într-o
somnolenţă cu rotiri nebune de situaţii şi posibilităţ� pe
care, însă, nu mi le puteam împlini, căci mă aflam la
cheremul lor, fără putinţă de scăpare ...
Dimineaţa, mi-au aşezat în faţă o farfurie cu
mâncare. „Mănâncă, măi!, m-a îndemnat cel care se
recomandase Marinescu, un vlăjgan cu fruntea îngustă şi
privirea saşie, mănâncă, nu sta pe gânduri, c-a tăiat mămica
porcul şi mi-a trimis şi mie, că n-am vreme să stau la
cozi!". Avea haz băiatul şi ceilalţi izbucniseră în hohote.
.

.
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Mi-era foame, dar refuzam să mă supun îndemnulu� să le
dau satisfacţie! Până la urmă, cel mai în vârstă, care părea
să fie şefu� îşi aruncă masca bunei cuviinţe, redevenind
autoritar şi tăios. Ceilalţi îl înconjuraseră, aşteptători: ,,Ei,
domnule, spune-ne acum, după ce ţi-am dat timp de
reculegere, spune-ne ce-ai mai scris la Europa Liberă?".
Scrisesem, de curând, dar încă nu se transmisese nimic,
deş� seară de seară, eram nerăbdător să-mi aud
plângerea ... " Vez� măi, că nici ei nu-ţi mai dau nici o
atenţie? Iar dacă vrei să nu se aleagă praful de tine, trebuie
să treci de partea noastră, n-ai altă scăpare, să ştii .. . !
. . "Ei, ce zici?" „Adică, îmi cereţi să devin informator, să
renunţ la ideile mele?" ,,Exact!" „N-am să accept aşa
ceva!".
Anchetatorul şi ceilalţi doi securişti mă aţintiră cu
priviri mirate: „Ai curaj, măi, ai curaj, dar te ia dracul, aşa
să ştii! Unde te crezi, în Austria, în Franţa? Să-ti fie clar,
dacă nu accepţi ce-ţi cerem, nu mai ieşi întreg de aici. Îi
vezi? De la ei îţi va veni sÎarşitul. Te ciopârţesc cu cuţitele
şi te aruncă în lac, aşa să ştii!".
Dec� dacă nu voi accepta ce mi se cere, voi sfărşi
aici, departe de cei dragi. Şi, cine ştie dacă vor mai afla
ceva despre soarta mea? S-au mai cunoscut cazuri ...
Fusesem lăsat o vreme singur, pentru reculegere . . . Apoi,
am fost supus la un interogatoriu, însoţit de lovituri şi
strângerea braţelor în cătuşe, întreaga noapte.
În ziua următoare, mi s-au adus creion şi hârtie, iar
anchetatorul mi-a dat ordin să scriu despre toate câte mi
s-au cerut: să nu mai am legături cu cei din Franţa, să nu
mai iau niciodată legătură cu sindicatele lor, să renunţ
pentru totdeauna la povestea cu drepturile omului.
Au revenit, dezinteresaţi total de ceea ce scrisesem,
mai ales anchetatorul, care-mi dădu alte col� pe cele scrise
le-a aruncat, nepăsător, la colţul mesei .. . ,,Ei, nenicule,
scrie!". Acum îmi era tot una, voi scrie orice, numai să scap
.
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cu viaţă... Mi-au luat declaraţia, angajamentul, aveau
acoperire suficientă ca să mă dea dispărut ... ".
Încăput astfel pe mâna securităţii, drama lui Vasile
Parashiv continuă: „Trecuseră douăzeci şi una de zile, de
când mă aflam la Spitalul de boli nervoase de la Voila Câmpina. Domnul doctor M. mă consilia cu această replică:
,,Domnule, morţii se acoperă cu pământ, medicii cu hârtii!"
Simţeam încă loviturile

cu

sacul de nisip ale călăilor. ..

Domnia sa a fost întâiul care m-a luat în primire. Fusesem
„coletul" aruncat din maşină, pe traseu, apoi transbordat
într-o salvare, proprietatea securităţi� şi, însoţit de un
torţionar metamorfozat în sanitar, am fost depus în
cabinetul respectivului doctor, prompt şi sincer interesat de
situaţia mea. Securistul s-a grăbit să dea relaţii despre mine:
„Acuză dureri de cap, n-are somn şi nu-l mai ajută
memoria." Eu l-am contrazis prompt: „Nu mă doare capul,
domnule doctor, mă dor picioarele, pieptul şi tot corpul!".
Doctorul M. s-a ridicat de pe scaun, îndreptându-se spre
mine. În clipa aceea, se urnise şi sanitarul-securist, părăsind
încăperea. Simţise, probabil, că-şi încheiase misiunea!
Medicul,

cu

rutina

sa

obişnuită,

şi-a

început

examinarea ... Când mi-a văzut corpul negru de lovituri, a
început să fluiere a pagubă. Înţelegeam că nişte resorturi
intime i se puneau în mişcare... Mi-a cerut să mă dezbrac
complet. Când a văzut cât de umflate-mi erau picioarele,
şi-a întrerupt consultaţia. Groaza i s-a întipărit pe faţă. .. S-a
repezit la telefon şi i-a cerut medicului radiolog să mă
primească de urgenţă. După mai multe insistenţe, i-a
obţinut consimţământul... Am îndrăznit să-l rog să-mi
anunţe familia că mă aflu la Voila. Nu mi-a dat răspuns,
arătându-se preocupat să-şi cheme asistentul, căruia i-a
cerut pe loc să-mi învelească toracele, ca să nu mi se vadă
rănile. Pe cine ţinea, oare, să menajeze: pe mine, o sărmană
fiinţă maltratată bestial, sau haita aceea de fiare, a cărei
prezenţă se simţea, clipă de clipă, în acest spital cu secţii
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rezervate celor aflaţi în supravegherea securităţii criminale!
Eram

diagnosticat

drept nebun

incurabil,

căci

numai

asemenea specimene, după tratamentele şi întocmirea fişei
de rigoare, aveau parte de saloane cu gratii de fier la
ferestre, uşă de fier, lanţ şi lacăt... ". (Vezi, Evenimentul,
anul II,

nr.

5, martie, 1990).

O altă figură de îndârjit anticomunist a fost
regretatul avocat Mircea Marin, care a străbătut, cu cătuşe
la mâini, infernul războiului şi-al dictaturii comuniste. ln
numărul din ianuarie 2000 al ziarului Partener, profesorul
Gherasim Rusu Togan a publicat o mărturie-document, din
care extragem câteva fragmente, întru aducere-aminte a
faptului că acest om a trecut, păstrându-şi nealterată
conştiinţa, prin încercările îară de măsură ale vieţii sale de
prizonier al închisorilor comuniste, atât de la noi din ţară,
cât şi ale stigmatizatului lagăr sovietic.
„Anii de liceu, mă mândresc

că

i-am urmat la

Cernăuţi, la Liceul „Aron Pumnu... În sala mea de clasă, se
păstra, ca simbol sfânt, banca în care a stat elewl Mihai
Eminescu".

Ce ne puteţi spune despre anii studenţiei?
,,În 1934, devenisem student la drept şi litere. Mă
atrăgeau literele prin marii şi tinerii profesori de pe atunci.
Ascultam prelegerile lui Radu Gyr, poetul devenit în atâtea
rânduri puşcăriaş, Mircea Eliade şi P.P. Panaitescu. . . Ca
student, am cunoscut şi pe Lupeasca şi Veturia Goga . .. ". Pe
prinţul Ghica îl va regăsi, în anii de infern, în Rusia, iar
prietenia lor va dura o viaţă.

C,.ând aţi plecat pefront?

„ln 1941, când frontul se afla pe Nistru, ca voluntar.

Mă oferisem voluntar, pentru că obsesia mea era să lupt
contra ucrainenilor, care-mi răpiseră Cernăuţiul..."

Care a fost cea mai crudă bătălie de care vă aduceţi
aminte?
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,,De bătălia de la Dalnik... Şi-mi aduc aminte de o
scenă de calvar. Am văzut un bătrân ce ducea de mână un
copil şi erau flămânzi lihniţi. Le-am întins pâinea ce abia o
primisem ... După dezastrul de acolo, când din subunitatea
mea au supravieţuit doar patru oameni, am fost adus în ţară
şi demobilizat..."

Şi ce a urmat?
,,Păi, ce să urmeze? O nouă plecare! Eram în 1942 şi
plecasem din nou voluntar pe front, pe când armata română
era la Cotul Donului. . . Şi nu trecuseră mai mult de 24 de
ore şi am fost luat prizonier. Prizonieratul mi-a salvat
viaţa... Ştiindu-se că am venit voluntar, s-a crezut că am
fost trimis cu o anume misiune, aşa că am fost luat în
primire de un N.K.V.D.-ist, un ofiţer evreu, pe nume
Kraveţ, care m-a şi dus la Moscova. .. Am fost bănuit de
spionaj şi ţinut sub tensiune zile în şir. Am fost dus în
puşcăria Lublianca, apoi la Leforto. Aic� pe când mă
gândeam că sunt primul român ajuns în acest infern, am
auzit pe cineva, dintr-o altă celulă, strigând româneşte:
„Vreau să mor, mamă, nu mai pot !" Apoi, strigătul i-a fost
stins cu brutalitate".

Cum afost prin lagăre?
,,De exemplu, din lagărul de la Miciurinsk, unde
erau doar ofiţeri români superiori, n-a mai ieşit nimeni. Au
murit până la unul şi au fost aruncaţi într-un lac din
apropiere. În lagărul de la Orache, din cauza depresiei,
mulţi s-au sinucis. Aici, s-a stins din viaţă şi prietenul meu,
Mihail Constantin ... Eu am refuzat să mă înscriu în Divizia
„Tudor Vladimirescu", aşa că am fost eliberat din lagăr
după cinci ani şi jumătate, respectiv în 1948 !"

De ce aţifost arestat in România ?

„Într-:-un cerc de aşa-zişi prieteni, îmi exprimasem un
punct de vedere: comunismul e o tâmpenie! Mă căsătorisem
pe 6 decembrie 1958 şi pe 12 decembrie am fost arestat.
Mi-amintesc, eram la Bacău. Pledasem într-un proces şi
eram tare bucuros de reuşită. Pe stradă, treceam prin dreptul
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https://biblioteca-digitala.ro

casei lui Bacovia şi-l văzusem pe poet în curte. N-am mai
făcut mulţi paşi, şi doi indivizi m-au acostat şi m-au luat. ..
La securitatea din Bacău, s-au purtat cu mine ca nişte
criminali. Am fost judecat şi dus la Gherla. O vreme, am
stat în celulă cu Corneliu Coposu ... Apoi, la Balta Brăilei şi
Salcia. .. Aici, l-am cunoscut pe Al. Palelogu. Într-un
amurg, veneam de la muncă şi cântam ceva în franţuzeşte,
l-am văzut cu lacrimi în ochi! M-am eliberat în 1963, cu o
zi mai devreme decât am fost condamnat şi am pierdut la
pensie un an de muncă!
Am venit la Câmpina,
închisoare, soţia lucra aici

ca

după

eliberarea

din

medic. Am reintrat şi eu în

profesie, o vreme am fost liniştit, ca apoi să intervină din
nou securitatea. Colonelul Toma îmi trimitea chemare şi mă
ţinea la securitate câte zece ore, ordonându-mi să dau
declaraţii. Îl acompania colonelul Păun. Ani de zile, până la
procesul public din 1977, am fost chemat la securitate, ca să
dau declaraţii absurde! Era după cazul Goma şi le trebuiau
ţapi ispăşitori, ca să bage groaza în intelectuali. Am fost

acuzat că denigrez comunismul! Atunci, le-am strigat: Mă
judecaţi pentru că am spus că comunismul nu are nici un

viitor, pentru asta mă judecaţi! Printre informatorii lor, erau
doi apropiaţi, doctorul Dinu Gheorghe şi inginerul Cezar

Râpeanu, cu care jucam bridge ... Mă obsedează acel proces
umilitor. Totul a fost o înscenare murdară. În final, am
strigat: Sunt judecat pentru că am refuzat să fiu turnător!
Scârbit de toate, în acel an, m-am retras din profesie,
pensionându-mă!"
P.S. În ianuarie 2002, la publicarea interviului, noi
am solicitat să-i fie atribuit titlul de cetăţean de onoare. S-a
stins din viaţă, în singurătate şi apreciat doar de o mână de
prieteni!
Un alt câmpinean, pe care teroarea comunistă nu l-a
ocolit: Mircea Verbancu
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În numărul din octombrie 2000, al ziarului Partener,
Alina Ionescu a publicat cutremurătorul reportaj „Mircea
Verbancu şi viaţa din închisorile comuniste". Redăm câteva
fragmente:
„ ... A fost arestat în 1949, în a treia zi de Crăciun.
La ora patru fără un sfert, dimineaţa, fără nici o explicaţie, 2
ofiţeri, 3 civili şi 4 soldaţi înarmaţi i-au percheziţionat casa,
i-au pus cătuşele la mâini şi l-au dus la sediul securităţii din
Câmpina.
Deoarece
făcea
parte
din
organizaţia
studenţească, a fost acuzat că a împrăştiat manifeste contra
comunismului. De la Câmpina, legat la ochi şi la mâini, a
fost

transportat

la

Bucureşti,

unde

a

fost

supus

la

interogatorii inumane, bătut până la leşin, pentru a mărturisi
participarea la demonstraţii anticomuniste.

În codiţii de

interogatorii nesfârşite - noaptea, şi muncă - ziua, a stat la
Jilava, îară a fi judecat, până în martie 1950. Înghesuit la 8
metri

sub

pământ,

într-o

celulă

neîncăpătoare

pentru

numărul deţinuţilor, trăia ca într-un cavou cu ziduri umede
şi reci. . . După procesul în care sentinţa a fost dată de către
un judecător analfabet, a fost găsit vinovat de ,,Încercare de
defăimare a partidului comunist" şi trimis la închisoarea
militară de pe Uranus. ..

În noaptea de Paşte, preoţii dintr-o

celulă au început să cânte slujba de Înviere, care răsuna, pe

holurile negre ale închisorii, mai puternic decât într-o
catedrală ... Gardienii au deschis uşa celulei în care se afla
şi Mircea Verbancu. Acesta, împreună cu ceilalţi deţinut� a
mers din celulă în celulă, cântând ,,Hristos a înviat! ". Aici,
pe Uranus, a primit şi condamnarea la 5 ani de suferinţă .. .
De aici, a fost dus înapoi la Jilava, unde a trăit cele mai
groaznice momente din perioada de detenţie. .. Într-o
noapte, a fost triat pentru muncă la canalul Dunăre-Marea
Neagră... A ajuns la Poarta Albă, după trei zile .. . Aic� a
prestat o muncă inumană .. . Norma de lucru era imposibil
de realizat şi ziua de muncă era de 12- 13 ore, ... raţia de
mâncare neînsemnată. . . De la Poarta Albă, a fost dus la
Valea Neagră, unde

urmează

vestita reeducare de la Piteşti
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Întors la Câmpina, a fost izolat de societate, toţi îl
considerau un element putred şi contra regimului! Această
perioadă, de 5 ani, l-a urmărit toată viaţa, ca o umbră!".
Despre un alt câmpinean, Nicolai Dragomir,
reproducem din reportajul ,,Prizonier la ruşi", publicat în
Partener, ianuarie 2000, de regretatul scriitor băneştean,
Sorin Stoica: „A rămas celebru, la Revoluţie. Când a strigat
cineva la el că a căzut Ceauşescu, s-a răstit imediat: Şi ce,
lasă-l dracu, io am treabă! Şi poate avea dreptate. Nea
Nicolai a fost prizonier, la ruşi, timp de 9 ani. La Focşani,
mărturiseşte el, când ne-au dat drumul ruşii, la centrul de
retriere, am păţit-o mai rău cu românii decât cu cecenii. Ne
ţineau la carantină 12 zile şi ne speculau. Ce-ai făcut, măi?
Te bag în ... mă-ti� ai vrut să-i baţi pe fraţii noştri ruşi?
Ăştia erau comuniştii! Două săptămâni, nu ne-au dat să
mâncăm decât câteva felii de pâine. M-aş duce acum, la
Focşani. Unde e acela care a comandat aici, în 1949? Om
rău a fost acela! Foarte rău!
Acasă, am ajuns cu o pufoaică pe mine, actele şi
fără nici un bagaj! Mi-au dat pe urmă fraţii şi mie o pereche
de izmene. Mai întâi, m-a văzut acela a lui Gigi Tigaie.
Unde ai fost, măi? Parcă nu mă văzuse de ieri. Şi fusesem
aproape zece ani. Maică-mea credea c-am murit. În fiecare
sâmbătă, îmi racea pomană. Şi, vezi, io, sâmbăta aia nu
simţeam nevoia să mănânc nimic. Zicea năcealnicul: Ce ai,
măi, tvoiul mă-t� faci pe nebunul? Nu mi-e foame, nenică!
Io zic că toate le-a programat Ăl de Sus! ... La comunişti,
acesta a fost obiceiul prost, că s-a pierdut credinţa ... M-am
încadrat la fabrică, mergea treaba ... Eram acasă, acum. Au
venit la fabrică: fă-te şi tu membru de partid. Lasă-mă, că io
am văzut ce-i acela comunism! Îmi zicea unul mai bătrân,
în lagăr, Ivan, parcă-l văd şi acum: măi Colea, comunismul
are obiceiuri proaste! Ăştia, care comandă, strâng mai mult
pentru ei. Cine a ştiut că Ceauşescu are atâtea averi
înmagazinate? Mai scriu ziarele, da, ce, ele ştiu ce e sub
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pământ? Are buncăre acolo, am eu date sigure!". Şi paginile
acuzatoare s-ar putea înmulţi, dar altele sunt obiectivele ce
le avem în atenţie!
Nu ne putem desprinde, totuşi, fără să nu amintim şi
despre acei cetăţeni ai oraşului care, chiar şi-n anii aceia
tulburi, şi-au adus o reală contribuţie la scoaterea acestei
lumi din ghearele necazurilor.
Din mărturia judecătoarei Elena Petrescu-Teleoacă,
din anul 1990, fostă deputat în Marea Adunare Naţională,
am aflat despre contribuţiile inginerului Petre Tiseanu, din
perioada în care, la rândul său, era deputat în acelaşi
organism.
Apelând la amintirile fiului său, actualul primar al
municipiului Câmpina, domnul Horia Tiseanu, ne-a
mărturisi următoarele:
„Regretatul inginer Petre Tiseanu, fost deputat în
Marea Adunare Naţională, şi-a adus contribuţia la
vindecarea rănilor oraşului, după cutremurul din 1977. La o
audienţă, solicitată prim-ministrului comunist Dăscălescu,
ridică problema Câmpinei, lovită dezastruos de efectele
cutremurului. L-ar fi invitat atunci să viziteze oraşul care
arăta mai rău decât după bombardamentele americane din al
doilea război mondial. Primul ministru a venit la Câmpina,
convingându-se că situaţia nu era cu nimic exagerată: case
distruse complet, unele aflate într-o rână, atât pe centru cât
şi la periferie, iar oamenii trăind ca vai de capul lor!
Şi-atunc� Dăscălescu le-a solicitat notabilităţilor să
întocmească un plan de investiţii şi să se orienteze mai ales
spre centru, că altfel nu s-ar fi dat bani, s-ar fi făcut doar
acele vestite reparaţii antiseismice, fără nici o perspectivă.
Culmea, pentru îndrăzneala de a aduce pe capul
activiştilor de partid locali mahării de la centru şi de-a le fi
deconspirat cocoloşirea situaţiei reale, cum era pe atunci
obiceiul, dânsul a fost mustrat şi ameninţat cu destituirea!
La fel procedase şi în cazul telefoniei locale, aflată
într-o stare primitivă, respectiv la nivelul unei localităţi
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rurale. A intervenit la ministrul de resort, solicitându-i
instalarea unei centrale automate, fapt ce s-a şi împlinit, Ia
scurtă vreme."
Desigur că au mai fost încă multe alte personalităţi
care s-au străduit să îndulcească oarecum starea materială a
semenilor, în acei ani de aspră dictatură, ale căror strădanii
ar putea constitui o întreagă cronică a lumii româneşti din
perioada dictaturii comuniste.
Nu putem încă zăbovi asupra acelui decembrie
incendiar, prin care s-a încercat repunerea lumii româneşti
pe calea democraţiei, fără a ilustra, fie chiar şi sumar, rolul
sinistru al securităţii în perioada comunistă.
Acest organ represiv a fost dăltuit după modelul
sovietic creat de Lenin şi Stalin, cunoscut şi sub denumirea
de „Teroarea Roşie".
După apocaliptica revoluţie din octombrie 19 17,
Lenin conducea ţara cu o mână de fier, contrar legendelor
ce-i cosmetizaseră imaginea. Stalin continuă la rândul lui
valul de crime. Dezastrele înregistrate sunt zguduitoare.
Totalul pierderilor umane ale U. R.S.S.-ului, între 19181953, este cuprins între 36-40 milioane de oameni, dintre
care 2 1 milioane, în timpul lui Stalin.
Şi la noi, încă de la înfiinţare, securitatea a jucat
rolul de călău al regimului comunist.
Cât priveşte sintagma de „poliţie politică", pe bună
dreptate acordată securităţii, unii dintre analiştii domeniului
încearcă, nu probabil fără o anume stare de culpă, de a-i
cosmetiza ţinuta morală, deşi, fapt real, regimul comunist
îşi legiferase puterea prin acţiuni brutale, incluzând în acest
perimetru: lupta de clasă, naţionalizarea, colectivizarea,
deportarea celor mai harnici ţărani în lagăre de muncă
forţată, distrugerea intelectualităţii, a partidelor istorice,
masacrarea şi lichidarea oponenţilor.
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Generaţiile
cu
destinul
pecetluit
în
anii
comunismului poartă până azi stigmatul temerii, al acelei
cutremurări ce o inoculau raziile nocturne, arestările din
miez de noapte, răpirea tatălui sau a soţului, care dispăreau
pentru ani mulţi sau pentru totdeauna. Era suficientă o
vorbă nelalocul ei, o discuţie telefonică interceptată, prin
care s-au scurs ştiri ce puteau să pară dubioase, o ceartă
între soţi, din care unul deţinea date, despre celălalt, ce
puteau să suscite interesul securităţii şi, iată, tot atâtea
pricini pentru care îţi pierdeai libertatea pentru ani grei de
viaţă.
Se vorbeşte tot mai des despre „formarea unei
culturi de securitate", (vezi revista Periscop, an. I, nr. 1,
februarie 2008), încercându-se să ne convingă cum că
„Marota" securităţii şi a poliţiei politice rămâne blestemul
României. . . care păşeşte în viitor privind spre trecut"; dar
care viitor, ne spune acelaşi domn, reciclat probabil la
şcoala noii democraţii, „depinde, în final, de modul în care
vom şti să lăsăm în urmă greşelile şi tristeţile trecutului... ".
Realitatea, însă, se pare că e cu totul alta şi e tare greu de
produs mutaţii în conştiinţa celor care i-au suferit efectul!
Către acelaşi scop se pare că tinde şi autorul
articolului ,,Poliţie politică'', apărut în aceeaşi publicaţie
(vezi, p.p. 10- 1 1), acreditând ideea că, vezi Doamne,
securitatea, „prin legi şi ordine ale reprezentanţilor
sistemului totalitar, a fost obligată să desfăşoare activităţi
de urmărire informativă a membrilor fostelor partide,
foştilor deţinuţi politici, a clerului ortodox (dar a celorlalte
culte? Biserica greco-catolică a fost efectiv desfiinţată! intervenţia noastră), a deblocaţilor din armată etc." (p. 1 1).
Cât priveşte informarea, se recunoaşte faptul că erau
racolaţi (sub presiune şi intimidare, în majoritatea
cazurilor), „persoane, de regulă, din rândul categoriilor ce
urmau să facă obiectul studiului".
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Desigur că şi-n mediul câmpinean, securitatea a
acţionat identic.
Pumnul securităţii a lovit fără ezitare şi în locuitorii
urbei. Sute de oameni au fost smulşi din pacea casei, din
colectivitate, de la masa de scris, de la catedră, sau Ie-a fost
luat bisturiul din mână şi, pe motive adeseori cusute cu aţă
albă, au fost aruncaţi în puşcării, deposedaţi de bunuri,
deportaţi.
Din surse care şi-au exprimat dorinţa de a rămâne în
umbră (!), pe care o respectăm, ne-au fost relatate câteva
aspecte din acţiunile securităţii câmpinene, din pragul şi din
timpul evenimentelor din 1989.
Ca zonă de activitate, securitatea câmpineană
cuprindea oraşele Câmpina, Băicoi, Comarnic şi 18
comune, precum V alea Doftanei, Cocorăştii Mislii,
Măgurenii, DN-I, Paralela 45, Izvorul Rece ... Dispunea de
un personal pregătit şi executant loiaL întregul aparat fiind
mereu împrospătat cu personal tânăr, din ce în ce mai
performant. Cât priveşte dispozitivul informativ, el a fost
redimensionat pe toate profilurile de muncă. De altfel, încă
din noiembrie 1988, s-a primit ordin, de la Departamentul
securităţii de stat, să nu se mai facă informări la conducerea
de stat, deoarece nemulţumirile populaţiei sunt cunoscute,
securitatea să se ocupe cu alte treburi. Şi astfel, controlul
s-a axat pe prezenţa securiştilor în zona de responsabilitate,
unde, bineînţeles, au fost ochiul şi timpanul partidului!
S-a dat ordin să se culeagă informaţii ce vizau
prezenţa, pe raza de competenţă, a cetăţenilor străini, atât
din spaţiul estic, cât şi din cel vestic. Aceştia şi-au făcut
apariţia încă din toamna anului 1988, interesaţi fiind de
nemulţumirile zilnice ale cetăţenilor. Intrau în discuţie cu
populaţia şi foarte mulţi dintre ei vorbeau româneşte.
Relaţiile le stabileau mai ales cu acele medii considerate ca
fiind nucleul marilor nemulţumiri, precum, Institutul, de
unde foarte mulţi specialişti din domeniul petrolului
călătoreau în Occident, Orientul Mijlociu şi-n alte zone ale
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lumii, fiind la curent cu discrepanţele uriaşe dintre mediile
de viaţă ale acestor lumi şi cel românesc. Ca urmare, faţă de
acest institut, presiunea securităţii era continuă şi dură.
Nemulţumirile în rândul cadrelor didactice au fost cel mai
palid exprimate în acea vreme, fără să se cunoască altercaţii
manifestate în public! Cât priveşte atitudinea faţă de
cetăţenii străini, prezenţi în zonă, s-a dat ordin să fie lăsaţi
în pace. Cât de lăsată în pace era populaţia, ştim cu toţii! În
fapt, frica se inoculase de la copil la omul în vârstă şi uşor
ne putem reaminti de interdicţiile acelor vremi: audierea
posturilor străine de radio, adunările în grup, discuţiile
despre lipsurile alimentare, despre cum se trăieşte într-un
loc sau altul şi multe altele.
Această activitate informativă a securităţii a durat
până la data de 16 decembrie 1989, în jurul orei 15,45. La
acea dată, şeful securităţii câmpinene, Cârstea Ioan, a fost
convocat urgent la Ploieşti, în „şedinţă profesională", unde i
s-a comunicat că, în România, mai precis la Timişoara, sunt
acţiuni spontane, organizate de elemente declasate - o
regizare identică a răzvrătirii de la Braşov, din 15
noiembrie 1987.
La revenirea în unitate, a organizat activităţi mai
mult de birou. În privinţa ieşirilor în oraş, ele urmau să fie
aprobate doar în caz de forţă majoră.
Tot în cadrul securităţii, funcţiona Triunghiul 13,
care era un organ de interceptări telefonice şi
corespondenţă. În incinta poştei, erau două birouri, unde,
personal calificat, desfăcea corespondenţa, în două moduri:
se desfăceau toate scrisorile ce le primeau acele „obiective"
date în consemn şi, la întâmplare, a celorlalţi „adresanţi".
Asemenea, ziarele şi revistele ce veneau din Occident şi
Statele Unite.
Pe 22 decembrie, la orele 12, s-a constatat că toate
legăturile telefonice au fost întrerupte, iar poşta a scos
centrala din funcţiune. S-a dat drumul la televizor şi aşa s-a
·
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aflat că Ceauşescu a fost înlăturat. De-acum, intervin forţe
noi, care vor concentra mijloacele de comunicare în mâini
propm.
Datorită unor incompetenţe şi vechi fricţiuni, dar şi
faptului că dezinformarea era atât de puternică, s-a creat o
stare de neîncredere între securitate şi miliţie, care putea fi,
în orice moment, transformată într-un conflict sângeros.
Meritoriu este faptul că a intervenit, la timpul
potrivit, din partea M.Ap.N.-ului, locotenentul Petrescu
Ioan,

împuternicit

al

organului

judeţean,

emanat

de

revoluţie.
Pe 30 decembrie,
Departamentului securităţii.

s-a

dat

ordinul

desfiinţării

După revelion, ofiţerii operativi au început să umble
prin oraş şi împrejurimi, pentru a contacta diverse persoane
de sprijin şi a simţi pulsul oraşulu� de-acum, în slujba noii
puteri!

În urma analizelor făcute, au constatat faptul că, în

timpul revoluţiei, au acţionat şi unele forţe din exterior,
relatându-se fapte diverse, despre a căror credibilitate,
desigur, că au apărut dubii:
Astfel, în noaptea de 22/23 decembrie 1989, o
echipă de intervenţie de la Schela Băicoi s-a deplasat la
Drăgăneasa, pentru a interveni la o sondă aflată în erupţie.
Când au ieşit din Poiana Câmpina, în zona Grâuşor, într-o
curbă, la lumina farurilor, au văzut o Lada 1500 cu
însemnul C.D., lângă ea aflându-se două persoane, una
într-un

combinezon

de

culoare

neagră,

iar

cealaltă

îmbrăcându-se cu un echipament identic. Ulterior, s-a
stabilit că Lada aparţinea Ambasadei U.R.S.S.-ului de la
Bucureşti, iar persoanele respective aveau

ca

obiectiv

implantarea de dispozitive electronice, destinate bruierii ...
Un alt caz a fost făcut cunoscut de către doctorul
Cojocaru Mircea, unul dintre participanţii la revoluţia
câmpineană. Domnia sa a adus de la Cosminele rămăşiţe de
dur-aluminiu, de mărimi diverse, provenite dintr-un avion
de mici dimensiuni, comandat de la sol, tot pentru bruiaj,
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doborât, se pare, de mitralierele antiaeriene aflate în
împrejurimi. Comisia ce s-a deplasat la faţa locului n-a mai
găsit nimic.

Câmpina, în acele zile de decembrie
Revoluţia din 1989 a găsit populaţia câmpineană, ca
de altfel întreaga ţară, în stare de tensiune şi nerăbdare,
semne certe că demult cuţitul ajunsese la os. E greu, totuşi,
să reconstituim fiecare moment al acelor zile şi, totuşi, nu
se va putea uita niciodată uriaşa explozie de bucurie, când,
după zile, dureros de tensionate, la Bucureşti s-a pornit
avalanşa!

În ziua de 20 decembrie, dictatorul citeşte la postul
de radio şi televiziune ,,Decretul prezidenţial de instituire a
stării de necesitate".
Străzile Câmpinei sunt aproape goale. Gospodinele
trec dintr-o alimentară într-alta, fără nici o speranţă.
Restaurantele şi barurile sunt aproape pustii. Doar câte un
bişniţar se strecoară tainic, îmbrăcat în geacă ticsită de
ţigări străine, în căutare de clienţi. Elevii sunt deja în
vacanţă şi, aparent, fără griji. Pe lângă ei, se furişează,
aproape tainic, gărzile muncitoreşti. Tinerii nu se sinchisesc
prea mult de prezenţa lor.
Oraş mic, deloc proporţional cu greutatea
instituţiilor sale, mulţi dintre reprezentanţii organelor de
partid şi de stat erau cunoscuţi de către majoritatea
populaţiei; chiar şi miliţienii şi o parte dintre securişti,
repartizaţi pe instituţii şi întreprinderi, în mare parte se
deconspiraseră prin frecventa lor apariţie în incinta
acestora. Ba chiar şi „ciripitorii" erau cunoscuţi. În
majoritatea lor, învârtiţii de pe Ia aprovizionare şi cadre,
plus ţaţele angajate Ia mătură, care se strecurau dintr-un
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birou într-altul, cu unealta la subsuoară şi cârpa de şters
praful, ochi şi urechi la schimbul de vorbe dintre
funcţionari, ca apoi să-şi deşerte auzitele, în cine ştie ce colţ
al clădirii, celui de la cadre sau chiar securistului. Unora li
se dusese buhul, cum era cazul coanei Vinorica, de la o
vestită întreprindere câmpineană, care, de la spălatul
veceurilor, ajunsese mare şefă pe la cantină, din ordinul
şefului de cadre, fost ofiţer securist.
Prin localuri, se foiau cam aceleaşi personaje, în
majoritatea lor burlaci, artişti şi literaţi cu operele în
manuscris, ce-şi deplângeau neşansele în paharul de coniac,
înjurând şi spunând celor ce aveau chef să-i asculte, bancuri
răsuflate şi poezii greu digerabile. În apropierea lor sau
undeva mai departe, îşi aveau locul de veghe securişti
tineri, în costume la trei ace, în jurul cărora se roteau fete
provenite din medii dubioase! Lipitorile ce le ţineau
companie erau, culmea, tocmai bişniţarii. Din când în când,
apăreau din masa amorfă a vulgului, oamenii de legătură,
ce-şi deşertau informaţia, primindu-şi tainul, ca apoi, din
nou să dispară în oceanul îară fund al vieţii.
După anii 80, Ceauşescu îşi împrospătase, an de an,
securitatea, cu băieţi aleşi pe sprânceană, tineri inteligenţi şi
cu fizic arătos, generaţii „de mătase", comparativ cu
killer-ii anilor de teroare şi dictatură proletară! Şi, spre
deosebire de cei de dinainte, aceştia îşi etalau, când era
cazul, chiar şi potenţele intelectuale, autentice, în fapt, fiind
recrutaţi din facultăţi, la încheierea studiilor. . . Se afişau
prin localuri cu reviste de cultură, româneşti şi chiar străine.
Formele de rezistenţă şi condamnare a regimului
ceauşist erau diverse şi s-a uzat mereu de ele, cu mult
înainte de revoluţie: înjurături, ponegriri, bancuri, ziceri în
dodi� scrisori anonime şi îndemnuri la revoltă, înscrise pe
„fluturaşi" aruncaţi în cutiile poştale, împrăştiaţi din mersul
trenului, scrisori trimise, prin intermediul unor străini, la
diverse posturi de radio din Occident.
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Institutul de Cercetări Petroliere al oraşului dădea
demult bătaie de cap notabilităţilor comuniste şi organului
de securitate. Ele aveau întotdeauna antenele îndreptate
asupra eminenţelor acestui focar de inteligenţă şi
inventivitate, cu legături pe întregul mapamond. Dar, de la
o vreme, devenise riscant să te repezi de a-l lua de gât pe
unul sau pe altul, fiindcă nu puteai să ştii niciodată ce
planuri de stat erau pe rol, mai ales de când dictatorul
stabilise relaţii cu lumea orientului petrolifer, iar frânarea
împlinirii unui contract sau altul, care depindeau de
specialiştii din domeniu, ţi-ar fi adus pieirea! Şi totuşi,
rămânea mult spaţiu de manevră, de intimidare şi chiar
recluziune. Se practica munca de lămurire şi de prelucrare a
celor recalcitranţi, ce-şi exprimau nemulţumirile în gura
mare; se impuneau adeseori comportamente condiţionate,
precum, bunăoară, contestarea delegării la conferinţe şi
simpozioane de specialitate, desfăşurate pe alte meridiane,
interzicerea de proiecţii, pentru publicul larg, cu aspecte din
diferite ţări ale lumii.
Cât au cântărit, cât nu aceste acţiuni restrictive în
viaţa acestor eminenţe, greu de spus, dar, sigur, că ele au
lăsat urme. Ţinuta morală, tăria de caracter şi atitudinea de
frondă a multora s-au impus în folclorul urbei, uneori chiar
depăşindu-i hotarele. Vom aminti câteva din numele
devenite emblematice: Hănciulescu, Dimulescu, Pelciac,
Bucur, Chiţu, Popp şi mulţi alţii.
Unele evenimente stradale, considerate în acele
vremi gesturi huliganice, şi-au awt efectul lor. Aşa este
cazul tânărului Talangă Florin, muncitor la Schela Băicoi.
Era în ajunul zilei de 1 Mai 1988, oraşul fusese împodobit
cu drapele, drapelaşe, lozinci, lozincuţe şi, mai presus de
toate, urieşeştile portrete ale celor doi. Tânărul Florin, într-o
clipă de furie, a dat foc drapelului roşu ce flutura pe zidul
uriaş al magazinului ABC. În frântura de timp ce a urmat, a
fost luat de duba miliţiei, aflată în apropiere. S-a dat alarma
la nivel de partid, până la C.C. Din sediul miliţiei din
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Câmpina, Florin a fost preluat de către un maior de miliţie
ş� dus la IMG Bucureşti. Aici, vreme de 60 de zile, viaţa i-a
fost un coşmar. . . Eliberat, în cele din urmă, drama lui a
continuat, prin grija organelor locale. Păi cum altfel putea
să fie îmbunată indignarea proletară a unora ca Paraschiv,
fost prim secretar, fost primar la Sinaia, revenit prim
secretar al oraşului Câmpina, înfumurat şi a toate ştiutor;
sau ca Neagoe Petre, ce răspundea de cultură, ce se va
arunca în cap, simbolic, de pe clădirea partidulu� pe care-l
slujise cu atâta adoraţie încât îi furase veniturile provenite
din cotizaţii.
Cuprinsă de indignare proletară, tovarăşa, „Chiajna
constipată", cum o porecliseră cadrele didactice, activistă
cu problemele învăţământului, indignată nevoie mare
pentru faptul că unul dintre colegi nu-şi îndeplinise la un
stârşit de an obligaţia de a merge la ceva cursuri de
îndoctrinare, a cerut cu insistenţă degradarea pe linie
didactică. Bineînţeles, că existau şi minţi echilibrate,
neinfestate de paranoia politică. Destul să menţionăm un
nume, inginera Ene, care a răspuns de şcolile oraşului, în
ultimii ani ai dictaturii!
Nu poate fi scăpată din atenţie nici tumultoasa
atmosferă din întreprinderile oraşului. O ură de moarte
explodase în această lume terorizată cu îndeplinirea
planului de producţie, devenit obsesie şi mijloc de
constrângeri materiale. Câţi îşi mai aduc aminte de
atmosfera zilelor de salariu, cu „ritualul" funcţionabil în
toate domeniile: plicuri subţiri, în interior cu un fluturaş
încărcat de reţineri (impozit, penalizări, contribuţii la ... ,
rate, cotizaţii la partid, la sindicat, alte ... ) şi, în fine, rest de
plată ... Urmau ofuri greoaie, scrâşnet din dinţi, izbituri cu
piciorul în uşă, înjurături, certuri, solicitări de explicaţii din
partea şefului, dar, totuşi, până la urmă, se accepta
situaţia. . . dar până când? Speranţa, însă, continua să dea
oamenilor dor de viaţă şi dor de schimbare. Sentimentul că
ziua răfuielii era aproape, triumfa pretutindeni!
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Frământatele zile ale lui decembrie, la Câmpina
Ca un trăsnet căzuse peste oraş vestea că dictatorul a
fost huiduit şi obligat să se retragă din faţa mulţimii, de la
mitingul organizat, dintr-a lui voinţă, în Piaţa Palatului.
Uşor îi fusese înţeleasă dictatorului intenţia: că va obţine
din nou acordul şi admiraţia supuşilor, ca pe vremuri, când,
de la acelaşi balcon, vorbise, condamnând invazia
Cehoslovaciei, de către trupele participante la Tratatul de la
Varşovia. Dar vai, alte vremuri, alte condiţii ! Şi câte
umilinţe nu s-au adunat pe sufletul acestui popor, între
timp.
Degringolada de la Bucureşti a constituit momentul
care a întors atenţia întregii ţări înspre televiziunea detestată
atâta vreme. . . Declaraţii, subscrieri ale femeilor de la
APACA la politica înţeleaptă a tovarăşului şi tovarăşei . . .
urmate de cele ale tovarăşilor de la Griviţa. La un moment
dat, masa de oameni îşi preschimbase tonul într-un wiet
prelung, furtunos şi ameninţător... Intervenţiile dictatorului:
„Alo, alo, aşezaţi-vă, tovarăşi, linişte, tovarăşi ! ", bătăi în
microfon, promisiuni, prea târziu puse pe tapet şi, mai apoi,
retragerea ruşinoasă, în huiduieli, înjurături şi ameninţări.
Acest moment inflamează spiritele, pretutindeni pe
teritoriul ţării ! Furtuna se dezlănţuie apocaliptic. „Jos
Ceaşescu şi clica lui ! ; Ole, Ole . . . "
Câmpina wieşte, asemeni !
În jurul orelor 12,30, străzile oraşului încep să se
înteţească de lume. Cu mic şi mare, populaţia se apropie de
centru. Zvonurile erau contradictorii şi alarmante: vine
Armata de la Voila, vine Şcoala de Miliţie, Batalionul de
securitate de pe Bălcescu . . . Se va trage în mulţime . . .
Grupuri mari de tineri năvălesc spre centru, într-un torent
de nedescris, cu pumnii ridicaţi, cu sentimentul apropierii
unui mare meci, strigând: „Veniţi cu noi, la Bucureşti,
veniţi, să apărăm revoluţia, veniţi ! Ole, ole . . . ! "
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Cu greu s-ar putea şterge din memorie bucuria
mulţimilor, dezlănţuirea tinerilor, gesturile mai mult sau
mai puţin controlate ale unora. Peste tot, se calcă în picioare
portretele dictatorului, se aruncă pe geamuri simbolurile
comunismului !
Cu o zi înainte, de la Batalionul de securitate din
Câmpina, la orele 13,30, o parte din unitate, la ordinul
primit din Bucureşti, părăseşte cazarma, îndreptându-se
către capitală... Din clipa aceea, soarta majorităţii lor va fi
pecetluită... !
Pentru Ceauşescu şi regimul său, începuse
numărătoarea inversă. . . Ziua de 22 aduce schimbări
epocale . . .
Când Ceauşescu se adresează mulţimilor, după ce în
acel CP Ex. anunţase că a preluată conducerea armatei şi a
instituit starea de necesitate în toată ţara, huiduielile capătă
forţă de cataclism. Ameninţările sunt apocaliptice ş� ca
urmare, evadează cu ajutorul câinilor săi credincioşi. Din
acea clipă, din Piaţa Palatului şi până în ultimul sat al
României, sentimentul eliberării a electrocutat sufletul
românesc. Cale de întoarcere nu mai exista!
Faptele încep să se precipite fulgerător. Instituţiile,
întreprinderile, casele se golesc de lume, centrul oraşului se
aglomerează până la refuz. Haosul se instalează fulgerător.
Nevoia de libertate, înăbuşită atâtea decenii, răbufneşte
fulgerător, în mii de forme. ,,Deşteaptă-te, Române!" era pe
buzele tuturor ! Nomenclaturiştii s-au evaporat ca prin
farmec!
Pe moment, Casa Tineretului devine reşedinţă
pentru mulţimea debusolată. Se strigă lozinci, sunt chemate
persoane cu o anumită notorietate la nivelul oraşului, li se
cere să ia cuvântul, alţii se muncesc să răzbească în faţă, să
şi arate muşchii revoltei şi să-şi verse paharul suferinţelor,
ca şi când, vezi Doamne, ei ar fi fost din totdeauna marii
jertfiţi, marii tribuni ai urbei!
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Sus, la etaj, în sala mică, azi sala Văleanu, mai mulţi
muncitori veniţi de la întreprinderile din apropiere, în
majoritatea lor navetişti, încearcă să încropească un Front al
Salvării Naţionale. Acţiunea se soldează cu un eşec total.
La parter, un alt grup se zbate în numele aceluiaşi ideal. De
la balconul clădirii, vorbitori, provocaţi de unii şi de alţii,
îşi strigă nemulţumirile, în fraze încropite pe moment. Se
strigă lozinci, în care se regăsesc toţi.
Apoi, în sala mică, peste vacarmul produs de
neputinţa încropirii frontului, sunt introduşi elevii de la
şcoala de miliţie din oraş, retraşi de pe baricadele
Ploieştiulu� scăpaţi ca prin minune de mânia mulţimii. Din
clipă în clipă, se părea că actanţii de faţă îşi vor scoate
ghearele şi-i vor linşa. Elevii sunt înfricoşaţi, traumatizaţi,
scoşi din circuit. Privesc în jur cu teamă. Unul plânge şi se
jură că va părăsi şcoala de miliţie, că tatăl său este bogat şi
că are din ce să trăiască. Îşi scoate la vedere pistolul şi
încărcătorul cu cartuşe. Este sfătuit să-l păstreze, dar
cartuşele să le deşerte în celălalt buzunar. Se execută
prompt.
La postul de radio, comandantul Şcolii de miliţie,
maiorul Motorca rosteşte: „Asigur părinţii elevilor şi ţara
întreagă de faptul că elevii Şcolii de miliţie sunt prezenţi în
incinta instituţiei, într-o siguranţă desăvârşită şi nimeni şi
nimic nu Ie ameninţă viaţa ! Vă vorbeşte comandantul şcoli�
colonel Motorca!". Acest grup de elevi, probabil compus
din două plutoane, este martor şi se indignează. Asistenţa se
amuză, descărcându-şi astfel întreaga energie negativă.
Elevii se vor retrage, la insistenţa unor profesori ce le
cunoşteau situaţia, cu maşina în care reveniseră de la
Ploieşti.
Târziu, se va afla însă de faptul că „inimosul"
comandant, pus pe fapte mari, chiar în respectiva zi îşi
mobilizase forţele ca să plece la Bucureşti, în apărarea
dictatorului.
32
https://biblioteca-digitala.ro

Redăm însemnările domnului Marcel Popescu,
angajat al Casei Tineretului, în legătură cu derularea
evenimentelor, în ziua de 22 decembrie, în perimetrul
acestei instituţii :
orele 12, 00:
Printr-un telefon dat la recepţia Hotelului Casei
Tineretului, mi se solicită asigurarea sonorizării, în vederea
organizării unui miting, în faţa instituţiei. Persoana de la
celălalt capăt al firului nu s-a recomandat, dar, cu toate
acestea, eu m-am conformat.
orele 12, 30:
Aproximativ 30-40 de persoane, îmbrăcate în
salopete muncitoreşti, au solicitat accesul în sala de
spectacole, unde se aflau câteva simboluri ale puterii
comuniste: lozinci, portretului lui Nicolae Ceauşescu şi
steagul partidului. Le-au scos în stradă, distrugându-le prin
ardere.
orele 13, 00:
Un alt grup a pătruns prin intrarea principală a Casei
Tineretului şi s-a îndreptat către sala mică de conferinţe,
unde s-a desfăşurat o şedinţă cu uşile închise. Printre cei din
fruntea grupului de aproximativ 90-100 de persoane, am
recunoscut pe viitorul deputat Palade şi am mai remarcat pe
un ofiţer superior de miliţie, în uniformă.
orele 13, 30-15, 30:
Aproximativ 1.000-1.500 persoane au ocupat zona
verde şi B-dul �- Bălcescu, în faţa Casei Tineretului.
Cetăţenii au îngenunchiat, au rostit „Tatăl nostru" şi apoi au
ascultat pe câţiva vorbitori, printre care şi pe ofiţerul
Petrescu Ioan, îmbrăcat în uniformă, care a invitat mulţimea
la calm şi la reluarea activităţilor zilnice, asigurând-o de
sprijinul armatei române, în vederea restabilirii ordinei.
Publicul a scandat : „Armata e cu noi !".
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Când istoria te prinde-o vâltorile ei. . .
Chiar dacă, o clipă doar, destinul te-a scos din
obişnuitul
v1eţ11,
aruncându-te
în
vâltoarea
unor
evenimente, impunându-ţi un comportament de excepţie, se
cheamă că ai fost „Alesul" şi ţi se aştepta acolo prezenta . . .
Într-un asemenea joc al vieţii şi al morţii, consider şi
implicarea dăruiţilor cu harul acelei forţe hipnotice de a
atrage după ei mase de semeni, în furtunosul moment al lui
decembrie 1989. Iar desprinderea de grijile familiei, de
sarcinile de la locul de muncă, descătuşarea de etica pe care
o impunea comunismul, toate la un loc implicau crez
dumnezeiesc în marea schimbare a lumii. Şi acest crez era
şi în lumea românească, un vis mocnit de generaţiile strivite
sub comunism, un crez de regăsire în lege, credinţă şi
datină.
Cuvinte mari s-ar părea şi, totuşi, momentul lui
decembrie 1989, exprima, în fapt, nădejdile într-un nou
Mesia, iar Naşterea Domnulu� sărbătoare iterată de două
mii de ani, se îngemănase pentru noi cu speranţa renaşterii
lumii româneşti sub o nouă zodie. Să fim mai buni, iară
duşmănii şi răzbunări orbite de ură, să iertăm pe păcătoşi;
asemenea percepte se părea că vor constitui fundamentele
reclădirii noii Românii.
Câmpina, 22 decembrie 1989.
Ca pretutindeni, şi se trăise o noapte de coşmar.
Dimineaţa de 22 decembrie, împinge lumea în stradă. Una
câte una, structurile vechiului regim se prăbuşesc.
Centrul Câmpinei devine neîncăpător. Mulţimea
gesticulează, strigă lozinci, se cântă. . . Muncitorii ies din
întreprinderi, valuri, valuri. Peste tot, se deschid larg
porţile.
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Câmpina decembristă,
în relatările participanţilor
Aşa surprinde oraşul şi locotenentul Petrescu Ioan,
de la U.M. 02202 Voila, Câmpina, stare pe care o va
reconstitui în declaraţia dată la Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Parchetelor Militare:
,,Pe data de 22. 12. 1989, am fost trimis în misiune la
sediul Regimentului 4 (Crângul lui Bot), cu un camion,
împreună cu furierul B.D. S., plt. Târlă Mariana, pentru a
lua corespondenţa unităţii. . . În jurul orelor 13- 14, venind
spre Câmpina, Ia Casa Tineretului, amplasată pe B-dul N.
Bălcescu, erau adunaţi mai mulţi manifestant� şoseaua era
blocată, iar pe scările clădirii se afla instalată o staţie de
amplificare. In dreptul hotelului Muntenia, demonstranţii îşi
exprimau bucuria faţă de fuga dictatorului. . Am anunţat
comanda unităţii despre starea de spirit a populaţiei şi,
intrând în punctul de comandă al unităţii, am auzit, prin
interfon, că s-a dat ordin de la Regimentul 4 să se
urmărească elicopterul cu soţii Ceauşescu, ce se îndrepta
spre Târgovişte. Nu cunosc ce s-a mai întâmplat . . . Ulterior,
în jurul orelor 16, am fost trimis să discut cu reprezentanţii
revoluţionarilor din oraş, cu privire la asigurarea protecţiei
populaţiei, împotriva securiştilor şi miliţiei, ştiindu-se că
există în oraş şcoală de miliţie şi securitate . . . Am fost
desemnat, de către comandantul unităţii, să mă duc cu
revoluţionarii şi să-i sprijin în vederea organizării
comitetului revoluţionar din oraşul Câmpina".
.

Doctorul Mihai Constantin se afla, în 22 decembrie
1989, în valul de lume ce se postase în faţa Casei
Tineretului, unde se strigau lozinci şi se exprima în fel şi
chip bucuria îngenuncherii dictatorului. .. Aici, în jurul
orelor 17, îl întâlneşte pe locotenentul Petrescu Ioan.
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Doctorul îşi reaminteşte: „Ofiţerul Petrescu Ioan,
din partea M.Ap.N„ s-a prezentat pentru a organiza
acţiunile din municipiul Câmpina şi împrejurimi. Acesta a
fost primit în urale şi lozinci revoluţionare, iar domnul
Popescu Marcel, din partea instituţiei, a pus la dispoziţie
staţia de amplificare. Ofiţerul a făcut apel la ordine, linişte
şi calm. De asemenea, a rugat populaţia să ajute armata, ca
viaţa oraşului să decurgă normal, întrucât nu mai erau
organe de ordine.
Locotenentul Petrescu Ioan, de la unitatea militară
de rachete Voila, fusese delegat de generalul Popa Dimitrie
să ofere revoluţionarilor câmpineni sprijin (Consiliul
Judeţean, Frontul Salvării Na,tionale al Judeţului
Prahva/Delegaţie/Deleg pe locotenentul Petrescu Nicolae
Ioan, care se legitimează cu B.I. Seria DK nr. 356031,
pentru a participa la constituirea Consiliului Frontului de
Salvare
Naţională,
din
localităţile
judeţului
Prahova/Comandant-General Maior, Popa Dimitrie).
Originalul delegaţiei se află la Muzeul „Iulia Hasdeu",
Câmpina.
Efectiv, situaţia de la faţa locului impunea prezenţa
unei autorităţi, sub care, deviza „respect şi ordine" trebuia
să funcţioneze, fiindcă numai astfel se putea evita vărsarea
de sânge, atât de ameninţătoare, în fiece clipă.
La Casa Tineretulu� ofiţerul intră în grupul
revoluţionarilor,
reuşind
să
închege
Comitetul
Revoluţionar, singura posibilitate prin care se putea evita
haosul ce-l putea provoca prelungirea vidului de putere.
Problema era, deci, să nu fie scăpată din atenţie
administrarea oraşului şi legătura cu organele ierarhice
superioare, şi ele pe cale de a se constitui. S-a căzut de
acord ca din comitet să facă parte: Petrescu Ioan, Horeangă
Aurel, Bălteanu Petre, Duţu Gheorghe, Teodorescu Dan,
Severin Gheorghe, Dimulescu Gheorghe, Palade Gheorghe,
Ciobotaru Petre, Dascălu Adrian, Mihai Constantin.
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Starea de alertă solicită acestui comitet hotărâri
urgente, chiar din prima zi."
Încă de la început, sediul Miliţiei câmpinene devine
principalul punct de coagulare a revoltei populaţiei.
Calmarea situaţiei create în acest punct al oraşului
apăruse ca un prim obiectiv ce se impunea Frontului local
al Salvării Naţionale.
Momentul de acţiune pentru temperarea celor
adunaţi, destul de numeroşi, cerea intervenţia unor persoane
cu autoritate şi forţă de convingere.
F. S.N.-ul local este alertat de către un cetăţean. Se ia
hotărârea ca la faţa locului să plece locotenentul Petrescu
Ioan, doctorul Mihai Constantin, Goage N. Alexandru şi alţi
revoluţionari care s-au oferit voluntar. Este alertată
populaţia, solicitându-i să elibereze circulaţia. Plecarea
autobuzului Rafinăriei cu respectiva delegaţie pune în
mişcare o mare parte din revoluţionari, care se îndreaptă
spre centrul oraşului, pe urmele celor plecaţi. În câteva
minute, parlamentarii ajung la sediul miliţiei. Aic�
predomină o atmosferă vulcanică. Indivizi orbiţi de ură
aruncau cu pietre şi alte obiecte contondente în curtea
miliţiei, cu intenţia de a sparge geamurile şi a se răfui cu
miliţienii, pentru duritatea comportării lor. Acum sosise
ceasul răfuielilor!
Mulţimea de gură-cască îi încuraja să treacă la
acţiune, incitându-i cu sloganuri şi injurii. ,,Pe ei, măi,
bandiţi� bandiţii, săriţi pe ei, luaţi-le armele, huoo, bandiţii,
securiştii, securiştii !" „Noi nu suntem securişti, ei sunt
acolo, în casa din spate, noi ce v-am făcut?" le răspunse
cineva. „Sunt toţi securişti şi bandiţi, pe ei, huo, huo!"
Cei aflaţi la câţiva metri de gard, ezitau să treacă la
atac. De cealaltă parte, erau miliţienii, în frunte cu
comandantul lor, căpitanul Ilie, postaţi atât în curte cât şi în
incinta clădirii, în poziţie de luptă, pregătiţi ca, în cazul
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violării incintei, să folosească armamentul din dotare,
inclusiv puştile mitraliere .. .
Locotenentul Petrescu, doctorul Mihai Constantin şi
Goage Alexandru pătrund în incinta instituţiei, cu acordul
comandantului miliţiei. Ei au reuşit să aplaneze situaţia,
calmând atât pe miliţieni cât şi pe insurgenţi. Acestora din
urmă, le promiseră că, dacă oraşul va fi atacat, le va împărţi
arme, sub semnătură proprie şi reţinerea buletinului de
identitate.
După retragerea miliţienilor în interiorul instituţiei şi
intervenţia unor profesori cu influenţă, cunoscuţi de tineri şi
respectaţi, grupul se împrăştie, schimbând vorbe dure şi
contraziceri. · Dintre ei, cei mai recalcitranţi, vegheaţi de
forţele conduse de un ofiţer, se retrag pe la restaurantele
urbei, provocând unele incidente minore.
Atât la miliţie, cât şi la securitate, armamentul a fost
pus sub un control strict şi sigilat, în cea mai mare parte.
Pe data de 23 decembrie, este dat publicităţii Apelul
Comitetului Orăşenesc Câmpina al F.S.N. către cetăţenii
oraşului.
Stilul
elaborării
lui,
indiscutabil,
conţine
determinante cu tentă propagandistică, fără însă a-i lipsi
tonalitatea afectiv-retorică absolut necesară în acele zile :
,,În marea zi de 22 decembrie 1989, ziua revoluţiei
naţionale, oraşul Câmpina s-a alăturat, cu trup şi suflet,
efortului întregii naţiuni de a crea o nouă orânduire, liberă
şi dreaptă".
Se anunţă noua formă politică, iniţiată şi pe plan
local :
Vă anunţăm că, în localitatea noastră, s-a format un
Comitet Orăşenesc Provizoriu al Frontului Salvării
Naţionale, format din militari, muncitori, intelectuali,
studenţi şi funcţionari, reprezentând instituţiile şi
întreprinderile câmpinene."
„
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Cu o grabă exagerată, chiar, dacă nu periculos de
alarmantă, prin terminologia adoptată, de altfel discutabilă
şi pe alocuri i mproprie, se înşiră măsurile luate în nici 24 de
ore, de la înfiinţare.
De altfel, din punct de vedere tactic, multe ar fi
trebuit să rămână nedivulgate, urmare a pericolului care
încă persista şi a indisciplinei ce luase amploare. Un
exemplu ce creează până şi azi nedumerire:
„Facem cunoscut că situaţia s-a menţinut sub un
permanent control, datorită eforturilor conjugate ale armatei
noastre care au acţionat (sic) în deplină conlucrare cu
forţele Ministerului Apărării Naţionale . . . "
O formulare ce naşte nedumerire şi chiar suspiciuni !
Cum? Armata nu era a M.Ap.N?
Apoi, cuplarea de coada armatei a gărzilor patriotice
(au fost înfiinţate altele noi? Nimeni n-a avut cunoştinţă,
dimpotrivă !). Trupele de securitate, elevii şcolii de miliţie,
cadrele miliţiei orăşeneşti, „riscându-şi viaţa ! ! !" Şi toate
aceste „fapte de arme" s-au desfăşurat „sub conducerea
Comitetului".
Se poate crede azi (sau să fi fost realitatea tocmai
aceasta?), că acest Comitet era remorcat la un
comandament militar? Se poate, dec� trage concluzia că
toate forţele militare şi militarizate ar fi avut revoluţia în
sânge şi, vezi Doamne, n-ar fi avut nici în clin, nici în
mânecă, nimic, dar absolut nici o legătură cu dinastia
comunisto-ceauşistă! În fapt, situaţiile de pe teren au
dezminţit din capul locului respectiva „armonie !".
Ca fapt excepţional, remarcabilă a fost atitudinea
maiorului Georgescu, nu cum se formulase în Apel:
„atitudinea trupelor de securitate, în frunte cu maiorul
Georgescu". Domnia sa a fost persoana care a dat o nouă
direcţie forţelor de securitate: „care a refuzat ordinul
criminal . . . " aceasta trebuia să fie formularea corectă,
credem!
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În continuare, în apel se nominalizează problemele

vitale ce se impun de urgenţă să fie rezolvate la nivelul

oraşului, „menţinerea liniştei şi ordinii publice, pe raza
oraşului". După câte se ştie, revoluţiile nu s-au prea făcut în
linişte şi ordine! Atunci, ce revoluţie a fost? Despre faptul
că,

totuşi, la noi a fost „o revoluţie tipică", Gabriel

Andreescu aducea următoarele argumente: „Au fost asalturi
şi au fost baricade, au fost gloanţe, tortură, au fost jertfe"
(Vezi, Patru ani de revoluţie, Litera, p. 19).
2 nu comentăm art. 2!
3 şi 4 : bine primite!
Apoi, rară să mai fie numerotate, ca şi cum s-ar fi
simţit exagerata apăsare pe pedala avertismentelor de tip
dictatură militară sau o altă formă de continuare a stării de
necesitate întronată de fugar, tonul ultimativ se diluează,
prin formulări de factură sentimentală:
„Facem apel la Dumneavoastră să vă demonstraţi
ataşamentul la cauza libertăţii", după care sunt enumerate
normele specifice ataşamentului, ce se constituie, în fond,
din componentele arsenalului comunist de etică şi echitate.
Exemple: „prezenţa activă la locul de muncă"; „menţinerea
calmului, liniştii şi a unei discipline desăvârşite".

În ce

împrejurări şi de ce? La orele 9, stingerea! Repetăm,
provincia promova, rară să-şi dea seama, elemente din
arsenalul comunist al propagande� puternic lipite de limba
şi limbajul „emanaţilor!".
Confuz pare şi apelul la „menţinerea în permanenţă
a legăturii cu organul judeţean" care, în fapt, era, de
asemenea, confuz constituit!
Dar să analizăm şi noţiunea de „sprijin": „Vă rugăm
să sprijiniţi echipele de ordine formate din delegaţi ai
Comitetului" şi se menţionează în continuare:

gărzile

patriotice şi cadre ale miliţiei.
Despre gărzile patriotice, ce putem spune? F oe în
paie ude! Nu trecuseră nici 24 de ore, de când ele
acţionaseră la ordinul dictatorului, aplicând cu credinţă şi
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devoţiune starea de necesitate! Mai puter._u ele avea
credibil itate şi, în fapt, au avut-o vreo clipă, cată vreme, în
urma lor, se aruncau ironii şi chiar injurii? Şi D'J greşim prin
nimic afsrnând că prezenţa lor la disciplina oraşului a fost
nulă!
Asemenea, îndemnul sprijinirii „cadrelor miliţiei".
Şi în acest caz, există mari contradicţii.
Mulţimea este rugată să sprijine un aparat de
represiune, în mare parte compromis şi detestat: Miliţia, o
instituţie faţă de care populaţia manifestase ostilitate. Încă
de la întemeiere, Miliţia s-a situat pe poziţia de credincioasă
unealtă a regimului comunist. Securiştii se deghizau în
miliţieni ori de câte ori se punea la cale o urmărire sau filaj,
iar, după revoluţie, caz special la Câmpina, Şcoala de
miliţie a devenit refugiul ofiţerilor de securitate, scoşi din
sistem! De ordinele trimise de către miliţie, de tipul:
„Sunteţi obligat să vă prezentaţi azi . . . orele. . . la miliţia
orăşenească, în probleme de buletin", cine nu-şi aminteşte!
Şi, când veneai, erai trimis la organul de securitate. . . !
În zilele de ample frământări ale lui decembrie,
străzile oraşului au fost invadate de borfaşi cu figuri
abjecte, care au acţionat prin piaţa oraşului, punând la cale
furturi, mai ales asupra oamenilor neajutoraţi. Această
pleavă vandaliza tot ce putea. Ce făcea miliţia? Se făcea că
nu vede, ori intervenea formal şi „organul" bătea în
retragere!
Să reamintim şi cazuri concrete.
În ziua de 24 decembrie 1989, la barul poreclit
„Clocitoarea", renumit cuib de bişniţari şi bine vegheat
înainte de către instituţia „Ochiul şi Timpanuf', se
refugiaseră, în jurul orelor 18, şi cenacliştii de la Casa
Tineretului, prelungindu-şi, la un coniac, discuţiile, în
degringolada specifică acelor zile. La un moment, de la
mesele tronate de un grup aflat în stare avansată de
ebrietate, câţiva indivizi se repeziră asupra directorului
adjunct al instituţiei, târându-l de la masă înspre grupul
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sanitar. Acolo, l-au brutalizat, desfigurându-l, urmare a unei
răzbunări. Câţiva cenaclişti au intervenit, fără rezultat, însă.
Atunci, au cerut intervenţia miliţienilor aflaţi în dreptul
intrării. Aceştia, calmi şi cu urechile pleşuve, s-au făcut că
nu pricep şi au plecat înspre piaţă.
Într-un alt caz, a fost implicat un profesor de la unul
din liceele oraşului, bătut de indivizi rămaşi nepedepsiţi
până azi, chiar în faţa respectivei instituţii şi în miezul zilei,
în văzul a doi miliţieni şi a câtorva membri ai gărzii
patriotice.
Un alt aspect desprindem dintr-o scrisoare deschisă,
trimisă spre publicare ziarului ,,Evenimentul" din Câmpina,
în 26.03. 1990, de către plutonierul de miliţie D.L : . cei
din comerţ îşi făceau de cap, bişniţarii mişunau prin toată
Câmpina, barbugiii nu se mai fereau de nimeni, pocheriştii
jucau bani grei, iar Tuluţă, vestitul Tuluţă cu alba-neagra,
era nelipsit de la autogară sau gară, unde chiar îşi
amenajase o baracă. Chiar Tuluţă a afirmat că el a finanţat
poliţia, iar când serg. maj. C. l-a întrebat pe cine anume,
acesta a răspuns: „Nu pe voi, măi, ăştia mici, pe şefii voştri,
pe cei mari".
Momentul 1989 a surprins Şcoala de miliţie din
Câmpina, într-o totală confuzie.
Iată câteva aspecte comunicate de lt Petrescu Ioan:
„S-a primit o informaţie, că domnul comandant
Motorca a mobilizat întreaga şcoală de miliţie, să pornească
în marş spre Bucureşt� pentru a apăra vechiul regim. Am
intrat în şcoală în forţă, cu un Aro, cu mitralieră de
companie în el, împreună cu gărzile patriotice şi am
raportat din şcoală generalului Popa Dimitrie situaţia. Sub
ameninţarea „că trimite tancurile peste şcoală", s-a reuşit
convingerea comandantului Motorca să rămână în unitate.
La uşa biroului comandantului, printre alţi ofiţe� l-am
recunoscut pe fostul maior, comandant de batalion, Spirea
Adrian. În continuare, pentru a diminua efectele unei
catastrofe, oricând posibilă, am dispersat în tot oraşul şi
„
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. .

zonele limitrofe, pe 12 km, forţele pentru pază şi patrulă,
fără armament, la obiectivele strategice. Acestea s-au
întâmplat pe data de 23 decembrie 1989, în jurul orelor 2 1.
Întrebându-l pe comandantul şcolii de ce a procedat aşa,
acesta a precizat că a primit ordin de la Bucureşti, emis de
către generalul Ghiţă, cel implicat şi în genocidul de la
Otopeni".
Numele comandantului Georgescu Raul, de la
Unitatea de Securitate, devenise, pentru câmpineni, în acel
spectaculos decembrie 1989, un fel de seismograf al
probabilităţii rostogolirii destinului. ,,Duceţi-vă, domnilor,
la unitatea de securitate, că nu noi, ci ăia e posibil să tragă,
doar sunt securişti!" ,încercau să-şi salveze pielea cei de la
miliţie, văzându-se asediaţi!
Apăruse, în acelaşi timp, opinia că, o asemenea
personalitate, oricât s-ar fi dereglat cursul lumii, n-ar lovi
niciodată în semenii săi!
,,În cele ce s-au petrecut atunci, o clipă nu mi-a
trecut prin minte să iau vreo măsură brutală contra oraşului,
doar aveam aici soţia, copiii, viaţa mea toată, dar nu s-a
gândit nimeni la asta!", mărturiseşte acum fostul
comandant. Culmea absurdului, o grupă de indivizi, cu
aparate portabile de radio şi, probabil, sub incidenţa
zvonurilor care circulau prin eter, au venit să-mi ceară, sub
ploaie de ameninţări, ca să eliberez presupuşii dizidenţi şi
să mă avertizeze ca să nu trag în demonstranţi.
Am fost chemat la Casa de Cultură, unde funcţiona
o staţie de amplificare cu difuzoare pe străzi, unde am fost
chestionat dur, fiind întrebat direct de profesorul Severin
George, alături de el fiind şi muzeograful Onea Octavian:
Aveţi de gând să folosiţi armamentul şi efectivele
unităţii . . . ? Le-am răspuns că sub nici o formă. Cele
declarate de mine au fost menţionate şi de către
muzeograful Onea, în ziarul „Câmpina liberă", sub un titlu,
pe atunci, providenţial pentru personalitatea mea: „Maiorul
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Georgescu a refuzat să pună în practică un ordin criminal ! "
Nu a existat u n asemenea ordin! Şi toate acestea s-au
petrecut în ziua de 23 decembrie 1989.
Atitudinea

maiorului

Georgescu,

spre

liniştea

populaţiei, a fost remarcată şi în Apelul F. S.N.
Apreciat şi contestat, domnul

Rie Ion, actual avocat

şi fost comandant al Miliţiei, în interviul solicitat, îşi
recompune faţetele propriei sale personalităţi, marcată de
şirul evenimentelor trăite, acum aproape două decenii :
Reporter:
„Unde
v-au
prins
manifestările
câmpinene, din decembrie 1989, şi cum aţi reacţionat, în
calitate de comandant al miliţiei?"
11 : „Eram la primărie, în jurul orelor

1 1, chemat de

către primar. Priveam la televizor manifestările de la
Bucureşti. În curând, au început să se strângă tineri în jurul
primăriei. Erau între ei şi infractori . . . A venit la mine unul
Capone şi m-a sfătuit să-i ocolesc, aşa că am sărit gardul şi
m-am dus la miliţie, pe căi ocolite. Ce s-a scris, ce nu,
acesta-i

adevărul.

Din

biroul

primarului,

solicitasem

maşina, care m-a cules de pe drum. . .
Aproximativ l a o oră după plecarea d e l a primărie,
au apărut, la sediul miliţiei, grupuri de indivizi, iar unii
dintre ei au încercat să pătrundă cu forţa, solicitând să li se
pună la dispoziţie documentele secrete ş� mai ales, lista
informatorilor noştri. Am ieşit în faţa oamenilor şi le-am
cerut să nu distrugă bunurile, că sunt ale ţării şi că nimeni
n-a spus că se va face uz de forţă, de arme, că se va folosi
violenţa. Noi eram în consemn general, de pe 14 decembrie,
iar eu, cu locţiitorul meu, dormeam în instituţie. Mi
amintesc că s-a format un colectiv, printre membrii căruia
era şi profesorul Severin, actualul senator, care solicita, în
mod expres, lista cu informatorii. Văzând insistenţele
dânşilor, le-am atras atenţia că miliţia are regim militar, că
n-au voie, în calitate de civili, să pătrundă într-o unitate
militară. Oamenii au înţeles şi, până la urmă, s-au retras.
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Locotenentul Petrescu, care mă cunoştea, m-a întrebat dacă
mă implic şi eu. Bineînţeles, că era nevoie de ordine. Mă

simţeam curat şi am acceptat. Nu mă putea arăta nimeni cu
degetul, n-am primit niciodată pomeni ! La primărie, am
întâlnit pe doctorul Cojocaru, doctorul orelist de la Poiana,
îmbrăcat în haine militare, şi pe mulţi alţii. A luat cuvântul
doctorul Cojocaru şi apoi domnul Pelceac, de care îmi
amintesc cu multă plăcere, pentru faptul că tot timpul a
încercat să-i tempereze pe cei mai nărăvaşi. De fapt,
dumnealui era de la gărzi. Noi aveam pe subofiţerul
Dăscălescu, acolo. Există, cred, chiar şi o casetă, pe care s-a
înregistrat tot ce s-a întâmplat la primărie".
Reporterul: „La ce acţiuni aţi fost solicitat?"
ll :

„.

. Diversiunile au fost multe şi toţi şi-au dat cu
.

părerea, dar să nu se supere nimeni, rară să cunoască o iotă
din regulamentele militare. Un exemplu: Erau aproape să
fie ciuruiţi de gloanţe câţiva ţărani simpli, care se întorceau
de la Braşov, unde îşi comercializaseră surplusul de cartofi.
Ni se semnalase că, de la Predeal, se îndreaptă înspre
Bucureşti, două maşini cu terorişti. Organizasem un filtru,
cu bariere. Noroc că ofiţerii şi subofiţerii, conduşi de către
actualul comandant al poliţiei, domnul Văsi, au văzut maşina,
care de fapt se şi oprise la bariera făcută, evitându-se
catastrofa. Dacă şi-ar fi continuat drumul, r
ară să răspundă
la consemn, se trăgea în ei !
Al doilea caz s-a petrecut pe fundalul zvonului de
otrăvire a bazinului acvatic de la Paltinu!

Se crease

dezordine în tot oraşu� lumea alertându-se. Cu greu a mai
fost temperată.
Domnul

Motorca,

la cererea comandamentului,

trimisese elevi să facă de pază. la respectivul lac de
acumulare. Alertaţi de nişte animale sălbatice, probabil,
aceştia au început să tragă

ca

bezmeticii, minute întregi.

Noroc că nu s-au omorât între ei! Nu ştiu dacă n-au fost
implicaţi şi soldaţi de la unitatea de securitate, nu ştiu exact.
Apoi, că s-au găsit piese de elicopter. . . Cum găseau o
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bucată de cupru, cum se bănuia că face parte dintr-o armă
sofisticată! Au fost oameni care nu au avut cunoştinţe de
tehnică militară. Se putea vedea, în acele zile, o comportare
destul de şocantă. Peste noapte, cum am spus, mulţi s-au
trezit atotştiutori. Cuvinte de laudă pentru domnul Pelceac,
care, în nenumărate rânduri, le-a propus recalcitranţilor,
calm şi ordine, dovadă că era bine orientat; un inginer, un
matematician calculat, care punea în toate, ca unitate de
măsură, echilibrul!
Cât priveşte pe ceilalţi membri ai comandamentului,
s-au implicat mult şi cu suflet atât Petrescu cât şi Cercel.
Petrescu a avut un rol activ în rândul populaţiei, stabilind
liniştea ori de câte ori se impunea cazul, şi nu erau puţine
situaţiile. Pe de altă parte, căpitanul Cercel s-a implicat în
probleme de administraţie.
Au fost mai mulţi în conducere, dar nu aleşi, ci s-au
autonumit, cum am spus. Şi, una peste alta, cred că la
Câmpina n-a fost revoluţie şi nici mişcare. Oamenii şi-au
manifestat mulţumirea pentru distrugerea unui sistem.
Meritoriu este însă faptul că, în oraş, nu s-a tras nici un
cartuş. S-a şi primit, de fapt, ordin, la câteva zile, ca
armamentul să fie sigilat.
Cât priveşte încercarea de a se pleca la Bucureşti cu
efectivele şcolii de miliţie, să reţinem faptul că ordinul era
ordin şi nu se putea altfel răspunde, decât cu „Am înţeles!".
Apoi, comandantul şcolii a fost şi dânsul un simplu
executant, iar dacă te opuneai, procuratura militară te
trimitea în Tribunalul militar. Fiecare sistem se apără prin
mijloacele de care dispune!
Despre activitatea mea, mai pot să adaug faptul că
i-am trimis la puşcărie pe cei care au încălcat legea, cei care
au creat probleme oamenilor cinstiţi, violatori� tâlharii. În
fapt, nu-i pedepseam noi, mandatele le dădeau procurorii.
Acum, judecătorul emite mandatul. Desigur că au fost o
sumedenie de ordine şi bune şi rele"
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Reporter:

„Câteva

aprec1en

despre

foştii

subalterni."
LI. : „În maJontatea lor, au fost nişte oameni
răbdători, sătui şi ei de constrângeri, buni executanţi, cu
toată tensiunea psihică în care trăiam. Unii s-au pensionat,
alţii au ajuns pe alte trepte sociale şi profesionale, cum este
cazul domnului Văsi, actualul comandant al poliţiei locale.
În privinţa denigrărilor, au fost destule, mai ales prin faptul
că, în rândul efectivelor, au pătruns, cu multă uşurinţă,
mulţi nepregătiţi, neaveniţi, atât înainte, cât şi după
revoluţie. Toţi aceştia au crezut că pot să obţină orice, prin
a se gudura la trena politicienilor, mai ales. Şi unii chiar că
au şi obţinut, asta-i situaţia! Asemenea indivizi nu vor lăsa
urme în istoria poliţiei de azi! Important este faptul să fii
apreciat în comunitatea pe care o serveşti!"
Reporter: ,,Dacă ar trebui să vă luaţi viaţa de la
capăt?"
LI. : „Aş refuza profesia de poliţist, pe motivul că tu,
ca individ, nu-ţi poţi programa timpul, viaţa, în genere.
Interesele profesionale au prevalat întotdeauna în faţa celor
familiale."

Primăria
Se pare că întotdeauna evenimentele unei localităţi
îşi au ca punct de concentrare primăria şi notabilităţile sale.
Ea este inima urbei, într-o lume cât de cât modernă. De aici,
pleacă şi tot aici se întretaie ştirile, iar pulsul vieţii de-aici
se poate lua, cu promptitudine şi cu o doză considerabilă de
exactitate.
Şi mai ales în momentele de grea încercare pentru o
localitate sau mai multe, salvarea a depins, adesea, de
inteligenţa şi echilibrul comportamental, dovedit de mai
marii urbei. Dar cu o singură condiţie: aceştia să reprezinte
voinţa semenilor, alcătuitori ai respectivei comunităţi.
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Cu trimitere înspre cele cinci decenii de dictatură
comunistă, raportarea populaţiei dintr-un oraş sau comună,
la proprii lor reprezentanţi, este, totuşi, condiţionată de
anumite stări de lucruri, de fapte şi întâmplări, iscate de o
conjunctură sau alta.
Să avem în vedere de asemenea faptul că, pe toată
durata acestui regim, s-a jonglat în fel şi chip cu structura
organelor locale, suprapunându-se, sufocant, organul politic
peste cel administrativ şi, în anumite cazuri, cum a fost
perioada din urmă a vieţuirii sale, politicul, reprezentat prin
primul secretar de partid, asimilase şi administrativul, el
completând şi funcţia de primar. Prin acest joc machiavelic,
pârghiile de conducere, în ansamblul lor,

au

fost confiscate

de dictator. De sus şi până jos, cuvântul de ordine era rostit
în numele lui şi cine mai putea lua o atitudine contestatară?
La această jonglerie de cadre mai adăugăm şi

compoziţia morală şi nu în ultimă instanţă comportamentul
acestor sus-puşi, cu foarte rare excepţii preaplecate slugi
servile. . .

Explicabil,

deci,

ca

faţă

de

asemenea

comportamente valorice şi morale, populaţia să manifeste
oprobriu, ură şi dispreţ. Iar la momente cruciale, respectiv
stări de cumpănă, ele să se preschimbe în revoltă. Concret,
primăria este reduta ce oferă forţă celui care o cucereşte!
Despre acele vrem� fostul vicepreşedinte al ultimei
legislaţii de dinaintea lui 1989,

Bercăroiu Victor, relatează:

„Simţeam că mă bucur de aprecierea concitadinilor
me� încă de dinaintea lui 1989. Încercam să le rezolv
problemele întotdeauna, cu respectul şi promptitudinea ce
se impuneau de la sine. Aşa că, practic, fără să mă tem de
ceva, am rămas în primărie încă din 17 decembrie, când am
fost mobilizaţi şi convocaţi la Casa de Cultură, pentru
instructaj, cu toţi factorii de răspundere, de pe raza oraşului.
Venise secretarul cu organizatoricul,

de la judeţ.

Era

duminică seara, ştiam cu toţii că situaţia în ţară devine,
clipă de clipă, tot mai explozivă. Nimeni nu mai credea că
destabilizarea este creată de bande de tâlhari.
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Pe linie de primărie, din mulţimea ordinelor date
p;.;atru securitatea bazei materiale a oraşuîui, r: i s-au trasat
sc.:-cini de asigurarea condiţiilor de viaţă normală,

ca

şi cum,

până atunci, am fi avut de toate: să fie asigurată apa, pâinea,
laptele şi celelalte bunuri de larg consum .
Au fost mobilizate gărzile patriotice să funcţioneze

24 din 24 de ore, la fel cum a fost şi în 1968, cu
Cehoslovacia. . . Dar, nici acum n-aveau muniţie de luptă.
La primărie, s-a instalat pază dublă şi triplă.
Atmosfera acelor zile era de critică fătişă la adresa
Ceauşeştilor. În sistem, intraseră deja generaţi i tinere, mai
îndrăzneţe, cu mai mult liberalism în concepţii. Două
probleme erau ardente, la Câmpina, şi nerezolvate: locuri
de muncă şi locuinţe . . . Aprovizionarea o cârpeam cum
puteam, mai ales cu brânza şi legumele, cele mai solicitate
bunuri în oraş. Benzina �i motorina, ştiţi, deschideau piaţa!
La primărie, 22 decembrie avea să fie una dintre
cele mai fierbinţi zile, greu de uitat, mai ales pentru mine.

În fapt, i-am şi spus primarului, pe la ora zece: dacă în
Bucureşti se Întâmplă ceva, la Câmpina o să avem, într-o
jumătate de oră, oamenii la primărie! Exact aşa a şi fost. La
o jumătate de oră de la fuga lui Ceauşescu, am avut primul
val de revoluţionari în faţa primăriei. Erau

50-60 de

oameni. Se închisese poarta şi i-am strigat pazei să
deschidă. A intrat un grup şi unii dintre ei au început să
discute cu primarul, iar alţii se perindau, paşnici, dintr-un
loc într-altul. Apo� au început să apară grupuri şi grupuri,
de la Casa de Cultură, de prin oraş, de la Casa Tineretului,
întreprinderi . . . Atmosfera începea să devină incendiară,
fiecare

dintre

grupuri

îşi

pretindea

autoritatea

şi,

bineînţeles, legitimitatea!
Ţin să nu pierd din vedere un fapt esenţial: pentru a
preîntâmpina distrugerile actelor, am cerut funcţionarelor
din primărie sigilarea documentelor de stare civilă şi de
fond funciar.
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Revoluţionarilor intraţi în primărie le-am atras, de
asemenea, atenţia că orice distrugere pune în pericol situaţia
scriptică şi, în general, bunurile oraşului nostru: statistici,
acte de patrimoniu, de imobiliare, evidenţe civile şi tot ce
cuprinde, din punct de vedere administrativ, o primărie !
Am fost ascultat, n-au fost incidente. Au fost distruse doar
portretele dictatorului. Nişte tineri s-au repezit la drapelul
de luptă al gărzilor, dar, când le-am explicat ce
simbolizează, l-au aşezat la loc, fără să-l vandalizeze.
Pe la orele 1 7, a intrat în primărie grupul de la Casa
Tineretului, condus de locotenentul Petrescu Ioan,
declarându-şi rolul de reprezentant ales al F. S .N., căruia
i-am predat primăria, în calitatea ce o aveam şi, în fapt,
fiind singurul cu funcţie care n-am părăsit primăria. (Notăm
faptul că primăria s-a predat locotenentului Petrescu,
într-un cadru restrâns, în biroul primarului, de faţă fiind:
Horeangă, Goage S., arh. Bărbulescu P. şi jr. Bălteanu P.,
care şi-a dovedit legitimitatea, cu delegaţia semnată de către
generalul Popa Dimitrie, comandantul judeţului Prahova).
De faţă mai erau: Horeangă, Goage S., arh.
Bărbulescu P. şi jr. Bălteanu P.
I-am explicat ofiţerului, pe scurt, care este situaţia,
rugându-l să facă tot posibilul ca instituţia să fie
descongestionată de mulţime, fapt ce s-a şi întâmplat
imediat după convorbirea telefonică avută cu generalul
Popa Dimitrie.
Căpitanul Cercel Lucian a venit pe la orele 2 1 ,
declarând că are împuternicire din partea generalului Între
cei doi ofiţeri, a avut loc o scurtă altercaţie, urmare a unor
neînţelegeri, rămase pentru mine neelucidate. Din punct de
vedere formal, a condus primăria până pe data de 5
ianuarie, când s-a reales un nou F. S .N. La rugămintea sa,
am rămas pe mai departe în primărie, pentru a-mi îndeplini
atribuţiunile de viceprimar, luându-se în calcul, fireşte, şi
încâlcitele probleme administrative, tot mai acute, care
cereau competenţă şi promptitudine.
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La alegerile din 5 ianuarie I 990, starea a fost
următoarea:
S-au întocmit comisiile, cu responsabilităţile ce
reveneau fiecăreia. Locotenentul Petrescu Ioan a fost
propus ca preşedinte al Comitetului Orăşenesc. Conştient
de atribuţiile ce le implică o asemenea funcţie şi fiind ofiţer
de carieră, dânsul m-a propus pe mine, ca fiind un bun
cunoscător al problemelor de ordin administrativ şi adecvat
perioadei de tranziţie în care ne aflam!"
Alte detalii despre atmosfera acelor zile ne dă
domnul Bărbulescu Paul, arhitect-şef, în cadrul primăriei,
vreme de 26 de ani:
„M-am implicat din ziua de 22 decembrie, de când
se dăduse comunicatul. După aproximativ o oră de la
comunicat, au apărut şi manifestanţii. Eu mă retrăsesem în
birou, preocupat să asigur securitatea actelor din domeniul
cadastrului şi, convins fiind că voi găsi înţelegere cu privire
la inviolabilitatea lor, am lăsat uşile biroului larg deschise.
Cunoaşteţi configuraţia fostei primării. Cei de la etaj, adică
din sediul aparatului de partid, au plecat pe furiş. Probabil
că aşa au primit ordin. Să cureţe locul ! Aşadar, când au
intrat primii revoluţionari, la etajul primăriei nu mai era
nimeni.
A venit populaţie de tot felu� şi mai în vârstă, şi mai
tineri. Puştii se căţăraseră pe viţa ce făcea legătura între
parter şi cele două etaje ale primăriei. Biţă, profesorul de
istorie, cunoscut de la cercurile politice de partid, era în
faţă, iar alături de el, se postase profesorul de sport Fălcuţă.
Biţă Severin, care mă cunoştea, a strigat autoritar: ,,Din
acest moment, să nu mai luaţi legătura cu nimeni ! " Nu ştiu
la ce se referea, eu fiind un simplu funcţionar, dar cu studii
superioare, conştient de existenţa mea şi nicidecum un
lingău comunist!
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Era de faţă întreg aparatul primăriei : Bălteanu,
Neagu Gabriela, secretara, Bercăroiu Victor, care era
vicepreşedinte, numit după retragerea lui Neagu, la pensie.
Un fapt de toată lauda: revoluţionarii au ştiut să
respecte primăria. S-au dedat doar la distrugerea portretului
„Conducătorului iubit" şi au ocupat sediul de sus, al
partidului. Pe la orele 16, am plecat acasă. Pe la orele 20,
însă, am fost luat de acasă şi adus la primărie, pe motiv că
era nevoie de mine. Eram în garda de apărare civilă, iar cei
care au luat conducerea au considerat că e nevoie de mine.
În noaptea aceea, au apărut primele cadre ce se
părea că fac parte din conducere. Era de faţă domnul
Petrescu, apoi a mai venit un ofiţer, dar n-a stat prea mult.

A mai fost un băiat de pe la I.G.O., unul Dimulescu. Şi el
folosea, ca şi Severin, aceeaşi comandă militărească: ,,Din
această clipă, să nu mai luaţi legătura cu nimeni ! " . Între ei,
aveau loc discuţii, nu întotdeauna cum ar fi trebuit! Lupta
pentru putere îl schimbă pe om! Bălteanu, juristul nostru, a
fost cel ce se apropiase mai mult de spiritul revoluţionarilor
care au preluat conducerea. Funcţionarele, cunoscându-l
altfel, se întrebau mirate: „Ce are Petrică, de nu mai
vorbeşte cu
normalitate. . .

noi?"

După

o

vreme,

şi-a

revenit

la

Despre domnul Cercel nu pot spune când a venit la
primărie, era pe linie de armată şi eu nu m-am implicat.
Noi, cei din primărie, ne-am văzut de-ale noastre,
venea populaţia, întreba de una, de alta şi îi sfătuiam să mai
aştepte, să se clarifice lucrurile, aşa cum s-a şi întâmplat
mai târziu. Idealurile din 1989

au

fost cu totul altele decât

ceea ce s-a întâmplat după aceea. Populaţia crezuse atunci
că va curge lapte şi miere. N-a ieşit cum s-a crezut!"
Doctorul Mihai

Constantin, unul dintre participanţii

activi la evenimentele câmpinene ale lui 1989:
„Momentul retragerii dictatorului,

în huiduielile

mulţimii, m-a prins pe picior de plecare, pregătit fiind să
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intru în gardă. Aveam 35 de ani, vârsta de aur a plenitudinii
c1·eatoare, când eşti tentat să-ţi contabilizezi cele până
atunci împlinite şi mai eşti încă animat de gândul depăşirii
condiţiei, cu crez în zestrea ta ereditară. . . Credincios
profesiei mele, nu o dată am explodat, nemulţumit de
încorsetările ce le întâmpinam la tot pasul. Ca urmare, de
unde mulţumire, linişte, împăcare?
Cântam într-o formaţie la Casa Tineretului, dar câte
şi mai câte interdicţi� mai ales de ordin repertorial, nu ne
retezau, pe-atunci, aripile. Scrâşneam din dinţi, înjuram . . .
Când, din pragul uşi� am întors capul înspre ecranul
televizorulu� uluiala îmi retezase puterile. Prin faţa ochilor,
mi se perinda o lume ieşită parcă din ţâţânile firii,
buimăcită; chipuri desfigurate, strigau: „Am învins, am
învins !". Printre ei, am recunoscut pe Dinescu şi Caramitru.
Şi-n acele clipe, am pus mâna pe receptor şi i-am comunicat
colegului meu să rămână pe mai departe în gardă, că eu plec
să scot oamenii la revoluţie!
Ca un disperat, am sărit pe bicicletă, îndreptându-mă
înspre Casa Tineretului, de unde se auzeau claxoane de
maşini, explozii de bucurie înecate-o răcnete şi urale! O
forţă magnetică atrăgea, continuu, valuri de mulţime. Pe
drum, am început să strig cât mă ţineau plămânii : A căzut
dictatorul, libertate, moarte tiranului ! Şi, drept recompensă,
m-am trezit cu capul spart, de a trebuit să mi se pună două
copci. Nu ştiu, din întâmplare sau dinadins! Destul că m-am
ales cu o cicatrice, o amintire dureroasă. . . În zilele acelea
de pomină, am purtat şapcă, drept care, cunoscuţii şi
prietenii m-au poreclit Guevara. Revoluţiile oferă modele,
chiar dacă tiparele, în fond, nu sunt aceleaşi!
La Casa Tineretulu� ca un om cunoscut în această
instituţie, i-am cerut lui Marcel, care făcea parte din
personalul instituţiei, să monteze staţia de amplificare.
Printre alţi vorbitori, m-am adresat şi eu mulţimii. I-am
solicitat să îngenunchem şi să ne rugăm în comun. Lumea
s-a executat pioasă, de parcă ar fi fost de faţă la eveniment
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două, trei persoane, nu sute şi sute! Ce momente magice am
trăit în acea zi de 22 decembrie! Eram convins, totuşi, că ne
aşteaptă vremuri grele, de confiuntări, de spaime şi vărsare
de sânge.
Apoi, s-a consolidat o structură F.S.N., în care
preşedinte a fost numit locotenentul Petrescu Ioan, şi din a
cărei componenţă îmi amintesc de Severin, Bălteanu,
Dimulescu, Duţu şi alţii, cărora le cer scuze că nu le-am
reţinut numele.
Cineva a lansat îndemnul să mergem la primărie, că
acolo e puterea oraşului. Ne-am deplasat cu maşini, câţi am
putut, dar, după noi, venea puhoi de lume. La primărie, ne-a
întâmpinat câţiva funcţionari, printre care vicepreşedintele
Bercăroiu, juristul, arhitectul şi o funcţionară. Ne-au fost
predate documentele. Populaţia a fost rugată să
descongestioneze spaţiul, pentru a nu se produce distrugeri
sau sustrageri. Lumea s-a dovedit pacifistă. Apoi, s-au
discutat probleme diverse, dar mai ales ne-au potopit
zvonurile, care mai de care mai ameninţătoare. Înainte de a
le menţiona, vreau să clarific faptul că, la început, am fost
interesaţi ca totul să se facă în mod democratic şi, de aceea,
cand s-a pus problema să avem în front şi un economist, am
revenit la Casa Tineretului şi l-am propus mulţimii pe
Adrian Dascălu, care a fost ales în ovaţiile mulţimii.
Am revenit la primărie, unde, pe la orele 18,
locotenentul Petrescu a fost chemat la telefon de generalul
Popa, căruia i-a raportat că a luat fiinţă F. S.N.-Câmpina,
rugându-l, totodată, să-i trimită, ca ajutor, pe căpitanul
Cercel.
Acesta s-a prezentat la primărie în jurul orei 2 1,
liniştit şi calm. A luat cuvântu� în faţa Comitetului F.S.N.,
profesorul Severin, care a anunţat aşa, dintr-o dată, că
domnul Cercel e noul comandant! Multe ciudăţenii s-au
mai petrecut în acele zile! Eram deja reveniţi la primărie,
când s-a anunţat, prin telefon (cine şi de unde?), că trei
T.A.B.-uri vin dinspre Comarnic, ca să atace oraşul. Mi-era
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frică. De pe stradă, un individ filma pe ascuns. Desigur,
reprezenta foqele ostile revoluţiei, altfel n-avea de ce să se
ascundă! S-a luat hotărârea să se organizeze ambuscade,
apelându-se la unitatea de securitate, pentru zona dinspre
Băneşti, la miliţie, pentru Podul lui Rache, şi la Şcoala de
Miliţie, pentru zona dinspre Cornu. Până la urmă, totul a
fost un blut1 Apoi, zvonul că, pe la Floreşti, trec elicoptere
care nu fac zgomot, că pe Muscel, s-au aruncat gaze toxice.
Am plecat cu un grup de tineri în cercetare. Nimeni, dintre
cei întâlniţi, n-a putut confirma.
În urma unui telefon anonim, Petrescu şi Dascălu au
plecat la gară, unde au arestat un ofiţer din Braşov,
presupus ca fiind terorist. L-au dus la Ploieşti.
Noaptea, înspre 23 decembrie, s-au organizat tinerii
care s-au oferit, cu sutele, să apere revoluţia. Mulţi dintre ei
au plecat la Bucureşti: ,,Libertate, te iubim,/Pentru tine, noi
murim!". Cei rămaşi s-au asociat cu gărzile, dar fără să li se
dea arme, (hotărâre înţeleaptă), patrulând întreaga noapte,
prin oraş şi împrejurimi.
Pe 23 decembrie, dimineaţa, un profesor şi un
doctor, agăţaţi de o maşină de pompieri, strigau, în gura
mare, pe străzile centrale din oraş: „Apa de la Paltinu este
otrăvită!". Populaţia s-a alertat cumplit şi au început să
apară cohorte întregi la şipotul de lângă lac, cu canistre şi
găleţi!
Am plecat la staţia de radioficare din incinta Casei
de Cultură. La ieşiea din primărie, doi indivizi de la
Sanepid aveau deja probe de apă, asigurându-ne că e
normală.
La Casa de Cultură, era, de asemenea, un grup
condus de un individ, care dorea să dea telefon la
televiziune, să anunţe că apa de la Paltinu este otrăvită! Era
un tip disperat, care ţinea să alerteze lumea! A fost pus la
punct şi eliminat cu forţa din instituţie!
Prea puţină lume îşi mai aduce aminte de
Postelnicu, fratele fostului ministru al lui Ceauşescu, un
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individ libidinos şi mare profitangiu, considerat puntea de
influenţă la mahărul cel mare, mai ales de către miliţieni şi
securişti !

În dimineaţa de 23 decembrie, s-a întâmplat să fie
recunoscut de câţiva indivizi, pe când se furişa pe strada
Bălcescu, înspre piaţă. „Uitaţi-l pe Postelnicu !", strigă
cineva.

În câteva clipe, lumea din jur se repezi

la el. „Unde

ai armele, să dai armele, ticălosule!", îl agresa mulţimea.,
potopindu-l cu pumni şi înjurături. Târât de piept, acesta se
împletici, iar, în dreptul Liceului Forestier, sub povara
loviturilor, căzu. Alertaţi, câţiva membri ai F. S.N.-ului, în
frunte

cu

mine şi locotenentul Petrescu, am intervenit, deşi

mulţimea ne înfrunta

cu

ură, fiind pe cale să ne răstoarne

maşina în care Petrescu îl introdusese. A fost, în cele din
urmă, dus la primărie, iar, de aici, cu cătuşe la mâini şi
escortat de gărzi, pentru a da satisfacţie mulţimii ce încă îi
purta gând rău, a fost transferat la Şcoala de Miliţie, de
unde, după câteva zile, pe

ascuns,

l-au deşertat la Proviţa,

localitatea sa natală!
Multe s-au mai întâmplat în acele zile! La un
moment dat, veniseră la primărie doi ciudaţi, erau în vârstă
şi cam plecaţi cu sorcova., anunţându-ne că au intenţia să
organizeze Câmpina şi să conducă primăria., în numele
revoluţiei!
Pe 24 decembrie, mi se pare, doctorul Cojocaru a
venit la primărie, cu două bucăţi de dur-aluminiu, de
culoare verde închis. Ne-a relatat că i-au fost aduse de
cineva de la Cosminele şi că erau componente dintr-un
elicopter distrus de artilerie. Au fost păstrate într-un birou
din apropierea sediului vicepreşedintelu� dar, la un moment
dat, au dispărut! În zilele acelea, veneau de la Bucureşti fel
de fel de indivizi, cu diferite sarcini, apoi dispăreau. Se pare
că,

printr-un

asemenea

individ,

s-au

evaporat

şi

componentele elicopterului.
Până pe 25 decembrie inclusiv, am fost tot timpul pe
baricade. Apoi, mi-am reluat activitatea., rămânând însă, un
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an şi jumătate, ca reprezentant al ecologilor, în consiliul
primăriei. Apăruseră, între timp, revoluţionarii „de la
televizor" şi cei cu lozinca „Ce-ai făcut în ultimii cinci
ani?", de unde au urmat decepţiile, suspiciunile, insinuările
de tot felul şi m-am retras de pe linia întâi, convins că
mi-am făcut datoria! Dar, să nu trec peste evenimentul care
mi-a zguduit sufletul: vestea uciderii criminale a tinerilor de
la unitatea câmpineană, la Otopeni !".
Căpitanul

Lucian Cercel, azi, ofiţer în retragere, ne

mărturiseşte despre acele zile:
„M-am implicat în evenimentele din 1989, începând
cu data de 17 decembrie, în jurul orelor 19, când s-a dat
alarma de luptă, fiind obligat să mă prezint la unitate.
Auzeam că la Timişoara se întâmplă ceva, dar ştirile erau
confuze şi contradictorii. Nici nu mă gândeam

că se va

ajunge la o revoltă. La unitate, eram gata să ne îndeplinim
misiunea pe care o aveam : apărarea spaţiului aerian şi a
centrelor şi obiectivelor economice din Prahova. Eu aveam
funcţia de locţiitor tehnic, respectiv de specialist în rachete.
Contactul cu manifestările revoluţionare câmpinene,
l-am avut pe data de 22 decembrie, în jurul orelor 1 1, când
un grup de oameni din oraş, cu maşini şi cu un autobuz,
s-au deplasat la unitatea militară de rachete Voila. Câteva
persoane, din acest grup, m-au solicitat să vin în oraş. Ca
ajutor, eu am luat pe locotenentul maj or Nechifor Vasile."
Rep. : „Când v-aţi întâlnit cu locotenentul Petrescu?"

L.C. : ,,Eu nu ştiu ce atribuţii a avut domnul
locotenent Petrescu. Eu I-am găsit la Casa Tineretului. Pe
drum fiind, am auzit că fac parte din Frontul Salvării
Naţionale. Nu ştiu de cine am fost propus. Pe lista aceea,
era şi numele locotenentului Petrescu.
Am preluat conducerea militară a oraşului din
ordinul generalului Popa, ordin transmis prin intermediul
comandantului meu, în jurul orelor 16. Am plecat din
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unitate, la ordinul comandantului, colonelul Mihăescu
Mircea, ca repezentant militar.
La Casa Tineretului, am ajuns cam pe la sfârşitul
adunării. Le-am solicitat celor aleşi de mulţime, să mergem
la primărie, pentru a ne organiza.
Am mers la primărie şi am luat legătura cu
comandantul gărzii patriotice, Horeangă Mihai. În primărie,
nu mai era decât domnul Bercăroiu. Atunci, s-a tăcut
propunerea să fiu şi primar şi comandant al oraşului.
Propunerea a tăcut-o, după câte îmi mai aduc aminte,
Bercăroiu. Propunerea a fost adoptată cu majoritate de
voturi. Menţionez că, atâta vreme cât am stat la primărie,
am semnat toate actele primăriei : buget, aprobări diverse,
respectiv tot ce ţinea de atribuţiile primarului!
În aceeaşi zi, pe baza atribuţiilor ce le aveam, i-am
ordonat lui Horeangă Mihai să fie convocaţi la primărie toţi
directorii de întreprinderi şi instituţii, care, de altfel, făceau
parte din gărzile patriotice, comandantul miliţiei, al unităţii
militare de securitate, şcolii de miliţie, cât şi din partea
securităţii.
Cu ei, am stabilit modalităţile şi oportunităţile
apărării obiectivelor şi intrărilor în oraş. De asemenea, am
creat patrule mixte, din civili, gărzi şi militari, pentru
menţinerea ordinii. Cât priveşte starea disciplinară, declar
că discuţii şi neînţelegeri au fost între armată, poliţie şi
securitate. De la comandamentul central, am avut undă
verde de colaborare cu celelalte forţe ale puterii,
ordonându-mi-se să am încredere deplină. Din acel moment
şi până în dimineaţa zilei următoare, a fost o perioadă
incertă în colaborarea noastră. Totul s-a transmis prin ordin
telefonic direct. Ţin să menţionez faptul că toate legăturile
telefonice, de la unităţile militare, şcoala de poliţie,
securitate, toate treceau prin punctul organizat la primărie,
condus de mine! Domnii Mocanu şi Taman erau direct
răspunzători de trecerea legăturilor telefonice pe direcţia
ordonată.
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Evenimente de excepţie au fost multe. Bunăoară, la
unitatea militară de la Voila, au fost semnalate ţinte
militare, la care s-a ripostat cu mitraliere antiaeriene, dar
foarte puţin, dându-ne repede seama că erau ţinte fictive.
S-a circulat cu o maşină prin Câmpina şi s-a anunţat că apa
de la Paltinu ar fi infectată! Cine a lansat zvonul, nu ştiu,
dar specialiştii au dat verdictul că ar fi fost imposibil să fie
otrăvită, mai ales că lacul era foarte întins şi era păzit. Noi
am cuprins, în atribuţiile cercetătorului Pop şi ale doamnei
Turdeanu, sarcina de a analiza, periodic, starea apei de la
Paltinu şi nu s-a descoperit, în toată perioada aceea, nici o
dereglare produsă de mâna omului.
Cât priveşte securitatea oraşului şi a bazelor
economice şi sociale, toate conducerile, în urma şedinţei
F. S.N., din seara zilei de 22 decembrie, aveau ordine clare!
Iar membrii F.S.N.-ului, inclusiv eu, periodic, am controlat
şi întreprins măsurile de cuviinţă.
Au mai fost, de asemenea, o serie de incidente
mărunte, mai ales din acelea în care erau implicaţi tinerii,
care făceau multe, de capul lor, precum controlul maşinilor,
fără nici un motiv. Ca urmare, pentru a scăpa de asemenea
situaţii, i-am inclus în rândul patrulelor, sub controlul unui
comandant, aşa ca să le satisfacem orgoliul, dându-Ie o
ocupaţie anume.
În noaptea de 22 spre 23, au circulat ştiri, cu o
viteză extraordinară, şi pe cale orală dar şi telefonic, de
tipul: s-au aruncat substanţe toxice deasupra oraşului ! În
urma cercetărilor, s-a constatat că nu era nimic adevărat.
Că, din partea de nord a oraşului, vine un transportor
blindat sau că vom fi atacaţi de elicoptere. Cât priveşte
raportul cu ceilalţi comandanţi, mie mi se răspundea, chiar
şi de către comandantul meu, cu „ordonaţi", respectându-se
funcţia, chiar dacă unora, precum comandantului Motorca,
le venea greu, n-aveau ce face, trebuiau să respecte funcţia
dată de responsabilitatea acelor vremi!
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Domnul Motorca pnm1se ordin, prin intermediul
staţiilor proprii, să se prezinte cu plutoane de elevi la
Otopeni, pentru apărarea aeroportului. Am descoperit
aceasta prin informaţiile primite atât de la şcoală, prin
intermediul unor prieteni, cât şi, culmea, din pură
întâmplare, solicitând domnului Tache, de la autogară, o
maşină, pentru a transporta hrană gărzilor de la Paltinu.
Domnul Tache mi-a răspuns că n-are de unde să-mi trimită,
pentru că a trimis 14 autobuze la Şcoala de Miliţie, pentru o
plecare la Bucureşti. Atunci, am intrat pe fir şi le-am
interzis să mai plece. Erau aproape toţi îmbarcaţi şi, fiecare
elev, avea câte o ladă de muniţie; o bombă era fiecare elev!
Am trimis la ei pe ajutorul meu, pe Nichifor, ca să verifice!
Cât priveşte pe domnul Petrescu, ştiu că l-am rugat să
intervină ca să facă ordine. El era omul care se ducea să
rezolve aceste probleme. Ştiu că, după plecarea noastră la
unitate, el a mai rămas, dar nu ştiu pe ce bază! A mai venit
domnul Bălănoiu Nicolae, de care n-am ştiut până atunci, la
Casa de Cultură, şi acolo s-au mai făcut alegeri, dar eu,
după aceea, am plecat la unitate.
Despre cei care au mai acţionat, în acea perioadă,
îmi mai amintesc de profesorul Severin, Duţu, Bălteanu,
Dascălu, Teodoreanu ş.a.
Vâlcu Ioan
În luna decembrie 1989, eram maistru electrician la
U.M.C.
Începând cu 2 1 decembrie 1989, au început
tulburările în fabrică. Absentări de la locul de muncă,
interpelări ale şefilor, lipsa lor de autoritate, crearea de
grupuri care discutau lucruri auzite sau întâmplate.
Secretarii de partid nu mai puteau lua nici o măsură, mulţi
dintre ei chiar evitând să apară în faţa oamenilor.
Am avut posibilitatea ca, în ziua de 22 decembrie,
să mă aflu în faţa Casei Tineretului, în timp ce, pe la ora 1 O,
s-au apropiat două autobuze cu elevi ai Şcolii de Miliţie.
60
https://biblioteca-digitala.ro

Mulţimea le-a oprit, a deschis uşile primului
r.utobuz, din care a coborât un ofiţer de mii i ţie, care s-a
străduit să-i lămurească pe cei ce-l asaltaseră, că n-au
săvârşit nici un rău acolo unde fuseseră, adică la Ploieşti.
Mulţi le strigau că sunt asasini, criminali etc. În cele din
urmă, ofiţerul i-a dus pe elevi în Casa Tineretului, unde ei
n-au avut de suferit. Apoi, la o vreme, ofiţerul s-a urcat cu
elevii în autobuz, plecând la unitate. După plecarea elevilor,
lumea a început să se agite, simţindu-se în nesiguranţă.
Atunci, au apărut voci care cereau intervenţia armatei. În
aceste condiţii, s-a desprins din mulţime antrenorul de box
Stelică Bucurei, care, împreună cu alţi cetăţeni, a luat
autobuzul echipei de fotbal, condus de Tuchel Constantin,
plecând spre Unitatea Militară de la Voila. După un timp, s
au înapoiat cu un ofiţer echipat de front, având gradul de
locotenent, despre care am aflat că se numeşte Petrescu
Ioan. Lumea l-a primit cu urale, făcându-i loc pe scările de
la Casa Tineretului, unde domnul Marcel Popescu instalase
staţia de radioamplificare. Ofiţerul a luat cuvântul, rugând
mulţimea să dea dovadă de maturitate şi să-şi continue
activitatea în mod disciplinat, participând la buna
desfăşurare a vieţii de zi cu zi. S-au propus membrii pentru
F.S.N. tocai aprobat prin vot deschis. După înfiinţarea
F. S.N.-ului, ofiţerul Petrescu Ioan a rugat mulţimea să
deblocheze şoseaua. Eu am plecat, cu un grup de cetăţeni,
la primărie, unde se strânsese multă lume. Am urcat şi eu la
etajul I, unde am recunoscut pe domnul Bercăroiu Victor,
profesorul Biţă Severin, doctorul Mihai Constantin,
comandantul gărzilor patriotice Horeangă Mihai, Goage
Sandu ş.a.
La un moment dat, am auzit sunând telefonul şi nu
mică mi-a fost mirarea, când a răspuns la telefon ofiţerul
Petrescu spunând: „Să trăiţi, domnule general !". Am aflat
că era comandantul judeţului Prahova, care îl numise pe
ofiţerul Petrescu Ioan să menţină ordinea. Apoi, am văzut
cum domnul Bercăroiu i-a predat ştampila şi cheile etc.
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Bucurei Stelian
În anul 1989, luna decembrie, eram salariat la I.M.
Câmpina, biroul C.T.C.-laboratoare. Mă ocupam şi de
echipa de box, ca antrenor. Ca pretutindeni, şi la noi în
întreprindere, a început să se discute, începând cu data de

21 decembrie, despre evenimentele de la Timişoara. Mai
ascultam şi Europa Liberă şi comentam totul cu colegii mei.
Activiştii de partid nu mai apăreau printre noi, stăteau mai
mult ascunşi prin birouri. În dimineaţa zilei de 2 1
decembrie, şeful de cadre, Ecaterinescu, s-a urcat pe un
electrocar şi a început să explice mulţimii ce se întâmplă în
ţară. A fost la un pas de a fi bătut. Norocul lui a fost că eu
eram prin preaj mă şi, împreună cu doi salariaţi, l-am apărat
şi l-am dus în birou. Mulţi salariaţi nu mai munceau, nu mai
veneau la program, nu mai ascultau de şef, ieşeau pe poartă
când voiau.
Pe data de 22 decembrie, pe la orele 1 0, se zvonise,
în întreprindere, că, la Casa Tineretului, se adună lumea, că
se organizează un miting. Am plecat şi eu, împreună cu mai
mulţi colegi, unii chiar în haine de lucru. Acolo, lumea
discuta,

grupuri,

grupuri.

Unii

erau agitaţi

şi înjurau

partidul. La un moment dat, am văzut porţile stadionului
larg deschise şi m-am dus să văd ce-i acolo. Nu era lume, în
schimb era autobuzul Asociaţiei Sportive ,,Energia", cu
şoferul Tuchel Constantin. Am stat, o vreme, de vorbă,
după care eu am revenit Ia miting, unde se strânsese foarte
multă lume. Unii intraseră deja în interiorul instituţiei, de
unde au luat steaguri, cărţi şi tablouri, şi le-au dat foc. În
timpul acesta, au apărut două autobuze, cu elevi de la
Şcoala de Miliţie. Lumea a blocat autobuzele şi-au început
să-i facă asasini,

criminali.

Dădeau cu pumnii

şi cu

picioarele în autobuze. Un cetăţean a potolit lumea şi a
obligat pe un ofiţer să coboare şi să dea explicaţii. S-au
auzit voci care cereau să vină armata să ne apere de miliţie
şi de securitate.
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Atunci, mi-a venit ideea să iau autobuzul de pe
stadion şi să merg, împreună cu câţiva cetăţeni, la singura
unitate a M.Ap.N., care se afla la Voila - Câmpina. La
poarta unităţii, şoferul a claxonat de mai multe ori, până ce
a venit un subofiţer, cu o banderolă roşie pe mânecă. Din
autobuz, au coborât câţiva cetăţeni cu steaguri.
Subofiţerul a chemat comandantul, un colonel plin,
care se prezentase însoţit de un locotenent brunet, cu
mustaţă. Colonelul s-a întreţinut cu noi prin gard, iar
locotenentul se postase mai în spate. Până la urmă,
colonelul s-a sfătuit şi cu locotenentul, ordonându-i să ne
însoţească. S-a prezentat: locotenentul Petrescu Ioan. S-a
urcat într-o Dacie galbenă şi a venit înspre oraş, pe la orele
16. La hotelul Muntenia, o mare de oameni blocaseră
strada. Locotenentul i-a rugat să ne permită trecerea şi i-a
invitat să vină la Casa Tineretului, unde se grupaseră circa
2. OOO de persoane.
Ofiţerul a fost primit cu urale, iar cetăţenii strigau
„Armata e cu noi!" . . . Ofiţerul a luat cuvântu� rugându-ne
să-l sprijinim, să luăm atitudine împotriva celor rău voitori,
pentru bunul mers al oraşului. A spus că numai împreună
putem să rezolvăm problemele oraşului şi ale comunelor
din jur. S-a format F.S.N.-ul, în mod democratic, cu
cetăţeni propuşi de mulţime.
Au început să circule fel şi fel de zvonuri: că s-a
spart Bigul, că este atacată miliţia, că vom fi atacaţi . . .
Ofiţerul îndemna populaţia l a calm şi să se disperseze cât
mai repede din faţa instituţiei. Apoi, ofiţerul a venit la
autobuzul care era postat la PECO, împreună cu Dacia. S-a
urcat în autobuz şi, împreună cu mine şi alţi cetăţeni,
aproximativ 20, am plecat la sediul miliţiei. Pe drum, ne-a
rugat să rămânem alături de dânsul. Menţionez că eu am
fost desemnat să selecţionez nişte oameni serioş� pentru
paza magazinelor. L-am asigurat de toată loialitatea mea.
Am ajuns cu autobuzul la miliţie, unde erau mai mulţi
cetăţeni, iar miliţienii erau postaţi cu armele pe gardul de
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lemn, din faţa sediului. Ofiţerul i-a obligat să părăsească
locul.
De-aici, după ce lucrurile s-au liniştit, am plecat la
Primărie, unde se

strânsese destulă populaţie.

Ne-am

reîntâlnit pe la orele 23 şi am trecut pe la Rafinărie, apoi am
fost

împrenă

la

comandantul

gărzilor

patriotice,

dl.

Pârvulescu, pe care l-a rugat să asigure paza Rafinăriei,
fiind un loc periculos. Am mai trecut pe la Neptun, IR.UE,
Arta lemnului, Turnătorie, I.M. Câmpina, unde, operativ,
dânsul a organizat paza, vorbind cu directorii şi
comandanţii gărzilor patriotice. De la I.M. Câmpina, ne-am
deplasat la poarta

2, unde l-am găsit pe Hageanu Mircea,

responsabil cu gărzile patriotice.
În jurul orei 4, l-am lăsat la PECO, să-şi ia maşina,
iar eu am mai dat o tură pe la magazine, unde am lăsat
oameni pentru pază, după care am trimis autobuzul la garaj .
Menţionez că şi în zilele următoare, mi-am oferit
serviciile locotenentului Petrescu Ioan".

Mihai /orga
„Ce era în primărie, să te ţii cu mâinile de cap, nu
altceva!
Pe data de

22 decembrie 1989, ca atâţia alţii, am

aflat de înfruntarea lui Ceauşescu de către participanţii la
acel miting ce i-a cauz.at pieirea şi am ieşit pe străzile
oraşului, exprimându-mi şi eu bucuria şi satisfacţia.
Eram tehnician veterinar la circumscripţia veterinară
a oraşului. Executam, cu rândul, serviciul de noapte, în
incinta primăriei, al cărui salariat, în fapt, şi eram.
Pe data de
prezentasem

la

26 spre 27 decembrie, seara, mă

primărie

pentru

a-mi

lua în

primire

serviciul, unde am fost întâmpinat, încă de la poartă, de
nişte indivizi foarte dubioşi pentru mine. Intrând ca ofiţer
de serviciu, am constatat foarte multe nereguli privind
întreţinerea

mobilierului

şi

a

bunurilor

din

pnmane.

Cabinetul secretarului cu probleme economice avea uşa
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spartă şi biroul deteriorat, de acelaşi grup format ad-hoc,
care a pus mâna pe primărie şi care era condus de un anume
ofiţer Cercel, ce se erijase în conducător al oraşului, fără să
fie ales de nimeni ! ! Am dat afară cu forţe proprii acea gaşcă
din primărie, rămânând doar eu, împreună cu portarul. Între
timp, a apărut acolo şi locotenentul Petrescu, cu care n-am
prea avut ce discuta, necunoscându-1 până atunci. Noaptea a
trecut fără nici un eveniment deosebit. A doua zi, am
aşteptat să vină personalul primăriei, fiind foarte afectat de
cele găsite acolo şi am luat legătura cu cadrele primăriei,
printre care şi cu domnul Bărbulescu, arhitectul şef al
primăriei, şi domnul Bercăroiu Victor, viceprimar, în acea
vreme. Le-am înfăţişat starea din primărie, cunoscută de
altfel şi de dânşii, dar au dat din umeri, motivându-mi
faptul că ei n-au nici o putere! Acesta a fost răspunsul ce mi
l-au dat atunci.

În situaţia dată, le propun, lui Bărbulescu şi lui
Bercăroiu, să luăm un cadru militar, respectiv pe
locotenentul Petrescu, şi să ne deplasăm la Ploieşti, pentru a
lua legătura cu generalul Popa şi domnul Bălănoiu, cel care
va deveni prefectul judeţului, pentru a le aduce la
cunoştinţă situaţia din Câmpina. În urma discuţiilor ce au
avut loc la C.P.U.N. judeţean, generalul Popa ne-a promis

că va trimite un reprezentant al Frontului de la Ploieşti,
pentru a discuta situaţia într-o adunare, la Casa de Cultură
din Câmpina.
În urma promisiunii respective, am revenit de la
Ploieşti şi ne-am implicat trecând pe la toate întreprinderile
şi instituţiile oraşulu� convocând cadrele de conducere,
respectiv câte zece persoane, în frunte cu directorul, ca, pe
data de 5 ianuarie 1990, în jurul orelor 1 5, să fie prezente la
Casa de Cultură a oraşului. Sala cea mare devenise, atunci,
arhiplină. De la Ploieşti, a venit domnul Bălănoiu. În cadrul
şedinţei respective, s-a stabilit o nouă conducere, în care
căpitanul Cercel n-a fost nominalizat. Printre cei propuşi,
chiar de către mine, au fost Bercăroiu şi Pelceac. In urma
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votului, Pelceac a fost numit preşedinte al Frontului Salvării
Naţionale, iar Bercăroiu vicepreşedinte. Ei au fost votaţi de
către comitetul ales atunci, care, într-o şedinţă separată, i-a
ales pe cei doi, la conducerea oraşului.
Acestea au fost faptele; eu aşa le ştiu"

Petrescu Ioan: ,,Pe data de 22 decembrie, aflându-mă
la reşedinţa Frontului Salvării Naţionale de la Câmpina, pe
la ora 1 noaptea, s-a prezentat primarul Cojocărescu Emil,
de la Valea Doftanei, agitat şi cu faţa desfigurată de teamă.
Mi-a mărturisit că venise, pe ascuns, de la Valea Doftanei,
în miezul nopţii, fiind la un pas de a fi linşat de uni� printre
care Tache, vecinul său, care-l ameninţase că-i incendiază
casa, Tocitu, Şchiopu, Bâtu, nume ce le-am însemnat în
carnetul personal.
La întâlnirea cu mine, primarul se considera lezat în
demnitatea sa, deoarece, declara dânsul, îşi apărase
consătenii în faţa autorităţilor, acoperindu-i, bunăoară,
penru săvârşirea unor fapte, considerate pe atunci ilegale,
precum sacrificarea a peste 1 . OOO de viţei anual, construcţia
de case şi anexe în perimetrul extravilan, care n-au fost
demolate, deşi vicepreşedinta de pe atunci, Popa Elena,
pleda pentru respectarea legii.
Defazat faţă de realitate, s-a manifestat şi Ion Popa,
contabil la Cooperativa de Credit şi deputat în Marea
Adunare Naţională, un tip rigid, rupt de realitate şi de
înţelegerea sufletească a consătenilor săi, de unde şi
ipostaza lui de instigator la adresa primarului.
Am raportat situaţia generalului Popa Dimitrie, iar,
în jurul orei 9, s-a prezentat, din partea judeţului, maiorul
Mihalcea Gheorghe, împreună cu doi soldaţi înarmaţi,
deplasându-ne, apoi, cu toţii, în localitate, cu scopul
stingerii conflictului.
S-a convocat urgent o adunare la Căminul Cultural,
unde au participat sute de oameni.
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Îmi amintesc că, la intrarea în localul căminului, am
fost interpelat de către avocatul Şchiopu, însoţit de grupul
ce-l denigrase pe primar. Eu, hotărât să aflu părerea
mulţimii, am refuzat orice comentariu. După câteva ore de
discuţii, atitudinea cetăţenilor a fost favorabilă rămânerii, ca
primar, a lui Emil Cojocărescu. La 1 O ani de la revoluţie,
i-au ridicat o statuie, prin contribuţie publică!".
Despre starea de spirit a familiei primarului, şi-a
reamintit şi Piele Liliana, o prietenă a casei.
Cu ocazia sărbătorilor şi auzind de necazurile prin
care trec, femeia s-a dus în vizită, mai ales că întreaga
familie parcă încremenise, odată cu aria curţii. Surpriza şi
uluiala femeii s-a produs în momentul în care i-a găsit
baricadaţi în casă şi cu groaza întipărită pe faţă, urmare a
ameninţărilor vecinilor, în frunte cu barbarul de Tache, ce
striga în gura mare că le dă foc casei !
Apoi, după acea adunare ce s-a înscris în memoria
localnicilor ca o pată neagră, prevestitoare prin timp de noi
furtuni, viaţa familiei reintrase în normal, indivizii ce s-au
coalizat cu intenţii meschine, de voie, de nevoie, şi-au pus
lacăt la gură!
O voce de excepţie, în peisajul revoluţionar
câmpinean: economistul Adrian Dascălu. Tânăr inimos, cu
o bună pregătire de specialitate, de curând absolvent cu brio
al A. S.E.-ului, niciodată membru de partid, crescut de mic,
în cadrul familiei, cu o pregnantă aversiune faţă de
comunism, Adrian Dascălu a purtat, prin anii tinereţii,
convingerea fermă a dispariţiei comunismului, fapt ce-l va
trăi ardent în acel decembrie românesc, de foc şi de
speranţă.
Se coboară o seară de toamnă câmpineană, cu o
natură uitată parcă, în val de lumină şi parfumată cu toate
mirodeniile pământului, iar frunzarul florei se împotriveşte
semnelor de trecere a timpului. Într-un asemenea decor,
peste care se presărase o linişte prielnică depănării unor
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vechi fapte şi întâmplăr� bărbatul, acum ajuns în floarea
vârstei, mă captivează prin logica rememorărilor sale, peste
care presară judecăţi rezultate din logica derulării acelor
evenimente, acceptându-le părţile bune şi respingându-le
carenţele:
„Ca atâţia alţi români, eram un ascultător statornic
al postului de radio „Europa Liberă", având informaţii la zi
despre tot ce se petrecea în lagărul comunist, mai ales, iar
evenimentele din acea perioadă se precipitau mereu,
derulându-se într-un ritm derutant, adesea, pentru noi cei
care aşteptam, din clipă în clipă, ca tăvălugul să se
rostogolească şi peste România, să spulbere o lume. Cu
acest gând, am trăit luni şi zile, până ce „a explodat şi
mămăliga", începând cu Timişoara şi apoi Bucureştiul şi
întreaga ţară.
Profesam, pe acea vreme, funcţia de revizor contabil
la Întreprinderea „Neptun", Câmpina, şi luam parte la
pregătirea profesională, ce se desfăşura lunar, la
Intreprinderea 1 Mai, Ploieşti. Culmea era faptul că, pe luna
decembrie, data programată era 22 ! Când am ajuns în
dimineaţa aceea la porţile respectivei întreprinderi, masa
uriaşă de muncitori tocmai ieşea în stradă, strigând lozinci
împotriva

lui

Ceauşescu,

într-o

ordine

desăvârşită.

M-am alăturat acestor uriaşe detaşamente muncitoreşti,
ajungând la Casa Albă, sediul administrativ al oraşului. S-a
încercat o intrare în sediu, dar n-au mai avut cu cine să ia
legătura, iar lumea se strângea tot mai multă şi starea de
lucruri a început să degenereze în răfuieli, distrugeri de tot
felul, pe scurt, dezordinea şi liberul arbitru începeau să-şi
arate colţii.
Cu gândul că şi la Câmpina se va petrece aceeaşi
degringoladă, am luat autobuzul, nerăbdător să ajung la
întreprinderea mea. Era, cred, ora

1 2,30.

La întreprindere, lumea era strânsă în curte, ochi şi
urechi

la

televizorul

montat

la

sediul

administrativ,

urmărind evenimentele de la Bucureşti, printre care şi fuga
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lui Ceauşescu. Acesta a fost, în fapt, momentul mobilizării
""enerale, declanşat de câteva voci din public, care s-au

pornit să îndemne mulţimea: „Să me;-gem la primărie/la

miliţie,/la

Casa

de

Cultură/La

Casa

Tineretului !

Să

mergem ! " se îndemna mulţimea, într-un vacarm general.

Am preferat să merg la Casa Tineretului, încadrat
într-o întreagă coloană. Într-o atmosferă cum nu mai trăisem
niciodată până atunci, s-a constituit o adunare ad-hoc şi s-a
supus

la vot un

nucleu

(aşa îl

numesc

eu),

pentru

conducerea şi administrarea oraşului, după care s-au iniţiat
acţiuni pentru a se lua în stăpânire primăria şi miliţia, în
primul rând. Remarc faptul că n-am considerat necesar să
iau parte la aceste adevărate asedii. Am ajuns, totuşi, acolo,
după consumarea evenimentelor şi la chemarea doctorului
Mihai Constantin şi a profesorului George Severin.
Despre starea primăriei şi sindromul ,,Beţia de
putere" :
Poate că au mai dat şi alţii relaţii, dar remarc faptul
că, la primărie, toate birourile erau ocupate de o mulţime de
lume, departajată, la o privire mai atentă, în două categorii:
unii care aveau intenţia de a colabora, iar alţii, vă rog luaţi
aminte, de a ne supraveghea. Pe lângă această mulţime, mai
erau şi trei ofiţeri de la unitatea de rachete, respectiv
căpitanul Cercel Lucian, locotenentul Petrescu Ioan şi
locotenentul Nichifor Vasile. Dintre ei, menţionez faptul că,
la Casa Tineretului, unde s-a constituit nucleul conducerii,
n-a participat decât locotenentul Petrescu Ioan, care a trecut
de partea noastră, dovadă mulţimea acţiunilor la care a
participat alături de noi. Prezenţa celorlalţi doi ofiţeri nu am
remarcat-o, la Casa Tineretului, dânşii tăcându-şi ulterior,
cred, apariţia. Revin, când am luat cunoştinţă de situaţia
reală din primărie, abia atunci am conştientizat riscul pe
care mi-l asumasem.
Motivul este nezdruncinat, până azi, şi să se ia
aminte: Consider că reprezentanţii militari trebuiau să
asigure protecţia primăriei

şi să ne informeze despre
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evenimentele în desfăşurare, fapt ce nu s-a împlinit. În
cazul căpitanului Cercel Lucian, acesta, dimpotrivă, a luat
atribuţiile ce se cuveneau civililor-revoluţionari, erijându-se,
cu de la sine putere, în calitate de primar al Câmpinei, fapt
deosebit de grav pentru esenţa sacrificiului făcut de către
revolutionari în acea vreme!
În fapt, după ce locotenentul Petrescu s-a prezentat
cu ordin de la generalul Popa, mi-am dat seama că ei sunt
împărţiţi. Pe de o parte, Petrescu Ioan care a trecut de partea
noastră, iar ceilalţi doi, respectiv Cercel şi Nichifor, sunt
convins că ne-au ţinut sub supraveghere, aşteptând să vadă
cum vor evolua evenimentele ! De-aici şi pledoaria mea
pentru unele corecţii ce-ar trebui să fie făcute, în modul de a
judeca evenimentele şi personajele de pe scena acelor
vremuri ! Dar, să-mi fie iertată insistenţa pe aceste aspecte,
pentru mine de o mare însemnătate, totuşi, în elucidarea
unor fapte, până azi rămase într-un con de umbră, respectiv
neelucidate: autonumitul primar Cercel deţinea toate
pârghiile comunicării, subordonându-şi întregul nucleu ales,
respectiv pe membrii Comitetului Orăşenesc Câmpina ai
Frontului Salvării Naţionale. Prin această filieră, numai,
ne-au parvenit ştiri, precum: că s-a otrăvit apa, Ia 21
decembrie; Cc se trage, Ia Neptun; că sunt terorişt� în gară;
că vin tancuri, dinspre Breaza; că a căzut o rachetă, pe
dealul Proviţei de Sus şi altele.
Remarc faptul că am participat la trei acţiuni,
desfăşurate în urma acestor zvonuri, şi nici una n-a fost
reală. Tensiunea şi degringolada, consider că au fost create
nejustificat!
·

La nivelul primăriei, mi s-a atribuit responsabilitatea
de a rezolva problemele economice, respectiv: deconturi,
plăţi, deschideri credite, încasări, pregătirea bugetului ş.a.
La nivelul oraşului, mi se atribuise, pe linie
economică, responsabilităţi, pe vremea aceea, de o
importanţă capitală, precum: asigurarea energiei termice
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(căldură plus apă caldă), pentru întreaga populaţie a
oraşului, care suferise atâta, pe vremea lui Ceauşescu; apoi
lumina, (ce venea, până atunci, cu intermitenţe); să asigur
tot necesarul de alimente şi mărfuri, atât pentru populaţie,
cât şi pentru nevoile industriei.
Pentru toate acestea, se impuneau nişte priorităţi şi,
ca urmare, am solicitat şi am obţinut ca domnul Bercăroiu
Victor să rămână, în continuare, în activitatea din primărie,
fiind, un bun cunoscător al situaţiei şi problemelor curente,
iar, odată cu dânsul, şi o parte dintre salariaţi.
Ca procedură de lucru, pe baza unui plan judicios
întocmit, m-am deplasat direct, pentru a purta discuţii, la
toate întreprinderile din domeniul economic, după cum
urmează: la I.C. S.M., am purtat discuţii cu directorul
Tifigiu Paul, dir. adj. Chiţu Ioan, dir. corn. Năstase; la
I.C.R.A., cu Gheroiu Lucian, şef depozit şi Goia I., şef de
unitate; la I.C.R., cu dir. Nicula Octavian.
De asemenea, a fost contractat I.C.R.T.I. Ploieşti,
care asigura marfă industrială pentru toate magazinele
oraşului Câmpina.
Ţin să remarc faptul că a fost o colaborare
excepţională, pe tot parcursul acestei etape de până la
alegerile democrate, şi întregul angrenaj începuse să
funcţioneze la parametri ceruţi, magazinele începuseră să se
umple cu mărfuri. La nivelul general al oraşului, am
convocat, la Casa de Cultură, toţi gestionarii şi responsabilii
de magazine, cărora le-am prezentat un program cu
priorităţi, precum primirea mărfurilor de care se simţea
nevoia, depozitarea în condiţii optime şi servirea
excepţională a clienţilor, fără priorităţi de natură clientelară
şi cu marfă diferenţiată!
Menţionez, totodată, că eu am desfăşurat un serviciu
de coordonare, n-am cerut favoruri de nici un fel şi nici nu
m-am implicat în aprovizionare, aşa cum unii au crezut de
cuviinţă, chiar şi din primărie şi F. S.N., deşi nu erau în
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domeniu şi nici n-aveau asemenea responsabilităţi. Vechile
tare, din nou, ieşeau la iveală.
Nu trebuie neglijat nici faptul că toate acţiunile de
aprovizionare şi de asigurare a condiţiilor civilizate de viaţă
ale concitadinilor sau desfăşurat după propriile noastre
decizii, nefiind o coordonare de la nivel central sau alte
organisme. Faptul s-a datorat bunei conlucrări dintre noi,
împreună cu căpitanul Cercel, conflictele fiind doar între
dânsul şi locotenentul Petrescu. Starea conflictuală s-a datorat
faptului că primul avea împuternicire doar de la comandantul
unităţii de la Voila, concret, fără nici o valoare în planul
funcţiei asu.mate, iar celălalt, respectiv locotenentul Petrescu,
deţinea împuternicire de la generalul Popa. Menţionez, cu
aprecierile de rigoare, totodată, faptul că totul s-a rezumat la
simple fricţiuni de opinie, oamenii comportându-se civilizat,
evitând acţiunile violente de orice fel !
O scurtă privire retrospectivă.
Consider că, la Câmpina, în perioada 22-25
decembrie 1 989, a fost o revoltă spontană, nedirij ată de la
centru, iar cei implicaţi în nucleul de conducere F. S.N. îşi
asumaseră un risc enorm. Dacă Ceauşescu, prin absurd, ar
fi revenit la putere, cei care ne-au supravegheat ar fi fost
decoraţi, iar ceilalţi ar fi fost împuşcaţi în piaţa publică,
împreună cu familiile lor! 26 decembrie-5 ianuarie 1990,
este perioada oportuniştilor. După împuşcarea lui
Ceauşescu, s-au trezit vitejii şi patrioţii, punându-se pe
fapte mari. Din vechea gardă au rămas foarte puţini, printre
care şi subsemnatul, au rămas, prin detaşare, la primărie,
până la alegerile generale, pe ţară.
Corecţii şi reveniri
Primele repartiţii de locuinţe, după 1 989, s-au făcut
abia în perioada când la conducerea problemelor
administrative ale oraşului a fost numit inginerul Pelceac,
respectiv după 5 ianuarie 1 990. Problema bugetului, de
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asemenea, a necesitat o lungă perioadă de elaborare. El nu
s-a putut finaliza până la finele anului 1 989, necesitând o
coordonare de specialitate, de cunoaştere a stărilor de fapt
concrete, ce impunea o analiză temeinică, iar cei care au
fost în fruntea obştei, până la 5 ianuarie, nu aveau
cunoştinţe în domeniu. A discuta despre buget, cum s-a şi
întâmplat, este una, iar a finaliza un asemenea proiect este
cu totul altceva!
Despre starea disciplinară şi comportamentul
populaţiei în respectiva perioadă, sunt multe de spus, dar
mă voi rezuma doar la câteva aspecte, relevante prin
diversitatea intereselor ce se puneau în mişcare.
În primele zile de la revoluţie, populaţia era
curioasă, de la mic la mare, şi setoasă de a afla cât de multe
fapte şi întâmplăr� despre relele comise de comunism,
despre cei pe care comunismul i-a ţinut sub teroare.
În zilele următoare, însă, mulţi dintre cei pe care
nimeni, niciodată nu i-a luat în seamă, încep să emită
pretenţii, care de care mai năstruşnice, antrenând după ei un
mare număr de creduli, că de, era democraţie şi se putea
face orice! De-aici, ori de câte ori nu li se împlinea o
pretenţie, indiferent de ce natură, se trecea uşor la presiuni,
injurii şi ameninţări şi, culmea, crezuţi pe diverse motive,
chiar dacă minţeau cu neruşinare şi, mai apoi, erau
devalizaţi!
O a doua fază a dezvăluit o lăcomie atavică, chiar o
animalizare a unor indivizi rapace, prilejuită de acţiunea de
ajutorare, venită din spaţiu exterior ţării . Certuri, furturi,
comportamente de joasă speţă, dezolante păruiel� prezente
pe stradă, întreprinderi şi instituţii, implicând indivizi din
toate straturile sociale. Lumea parcă înnebunise, ţiganii
circulau în cohorte, dintr-o parte într-alta, a oraşului.
Ca stare de mulţumire, consider că am ştiut să-mi
aleg colaboratorii în plan economic, că am stabilit cu
atenţie în fiecare moment priorităţile, împlinindu-le,
totodată.
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Cât priveşte neîmplinirile, îmi reproşez faptul că
n-am avut o putere de înţelegere mai fermă, mai selectivă,
pentru a-mi conştientiza cu obiectivitate atribuţiile avute la
revoluţie, de fiecare ales în parte, să-i percep obiectiv pe cei
ce erau sinceri şi dăruiţi în revoluţie, şi pe cei care mimau,
doar!
Al doilea reproş îl consider faptul că n-am putut să
evit, prin decizii, falsurile care s-au creat, zvonurile şi alte
stări derutante, prin care s-a încercat compromiterea şi
caracterul spontan al mişcării câmpinene, din primele zile!
Cât priveşte evoluţia evenimentelor, marcată prin
renaşterea partidelor istorice şi a celor no� promovarea
politică s-a pornit prin falsuri grosolane şi trădarea
idealurilor revoluţiei. Au ajuns în primele rânduri ale
acestor partide cei din eşalonul doi şi trei ai partidului
comunist, şi nu cei care aveau ceva de spus, în promovarea
noului şi distrugerea racilelor pe care, până azi noi le
moştenim de la comunism.
Acesta mi-a fost maratonul prin spaţiul revoluţie�
obligaţiile pe care mi le-am împlinit cu suflet, cu dragoste,
cu simţul măsurii şi al datoriei, născute din conştiinţa că
România va fi cu totul alta. Acum, sunt un simplu cetăţean,
departe de gândul că mi s-ar fi cuvenit, mie şi colegilor mei,
onoruri. Sunt un simplu cetăţean, cu bucurii mari în cercul
familiei, mărunte satisfacţii în plan social şi dureroase
nemulţumiri pentru neşansele generaţiei mele şi a celor ce
ne urmează!"

Acţiuni ale tinerilor, în acel decembrie 1989 ...
Începând cu partea a doua a zilei de 22 decembrie,
în noaptea dinspre 23 şi în dimineaţa acestei zile, mulţi
tineri s-au desprins de părinţ� de fraţi şi de surori şi au luat
cu asalt Bucureştiul. Părinţii, alertaţi de avalanşa plecărilor,
se adresau reprezentanţilor din Frontul Salvării Naţionale,
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să intervină, să-i implice aici la acţiuni revoluţionare, să nu
se avânte în bătaia armelor. Avem date certe că profesorii,
în frunte cu George Severin, Fălcuţă Gheorghe, Stănescu
Ioan şi alţii, membri ai frontului şi ai gărzilor patriotice,
i-au racolat pe mulţi tineri, antrenându-i în acţiuni
revoluţionare locale.
Tinerii care au reuşit să pătrundă în şcoli, cum a fost
cazul la Grupul şcolar de Petrol, Liceul Forestier, Liceul
Energetic şi în câteva şcoli generale, n-au distrus altceva decât
portretele lui Ceauşescu şi cărţile de propagandă comunistă.
Plecarea tinerilor la Bucureşti a fost o hotărâre ce a
irupt, ca îndemn sufletesc, de a fi acolo unde se hotăra
destinul ţării. La această determinare, au contribuit şi
chemările insistente adresate de crainicii de la TVR, cu lait
motivul: „Veniţi să apăraţi Revoluţia Română!". Mulţi
dintre tinerii de atunci, azi maturizaţi de timp şi de
problemele multiple şi apăsătoare ale vieţii, şi-au deschis
sfletul, unii cu lacrimi în ochi şi tremur în glas.
Un martor ce doreşte să-şi păstreze anonimatul:
„I-am văzut pe tineri, grupuri, grupuri, aşa cum
plecau, până atunci, spre Sinaia şi Predea� ori la facultăţi;
cum se urcau în trenuri, fără să-şi mai scoată bilet, cu
drapelul României, gol în mijloc, întâmpinaţi de către cei
care veneau din inima ţării, cu „Ole, ole . . . ", „La Bucureşti,
la Bucureşti !". Surprinzător, prin gară, s-au văzut
perindându-se şi perechi de tineri, recent căsătoriţi, cu
rucsac pe umeri, plecând spre Bucureşti, oficiind parcă un
ritual de purificare, de trecerea pragului înspre o nouă lume.
C

Laurenţiu:
„Ne-am înţeles între noi, Popa, Raul şi Păun, ne-am
întâlnit pe la orele 20, în 22 decembrie, la Salcie. Eu, ţin
minte că aveam o geacă maro şi, în buzunarele ei, două
conserve, furate din frigider, cine mai ştie de când păstrate
de maică-mea, Dumnezeu să o ierte! Fiecare s-a
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aprovizionat cu ceva. Când a venit maşina care mergea la
gară, ne-am urcat buluc, iar şoferul nu ne-a cerut bilet. Ştia
unde mergem. Am fost, cred, printre primele grupuri care
plecau înspre Bucureşti. La Ploieşti, s-au urcat foarte mulţi,
tot aşa, grupuri, grupuri. Nu s-au dat mari şi nici n-au sărit
pârleazul. Atâta doar că ei au fost primii care au desfăşurat
drapelul României, cu gaură la mijloc, cântând din toţi
rărunchii: „Ole, ole, Ceauşescu nu mai e!"

Panţâru V:
„Şi eu am plecat la Bucureşti, în seara lui 22
decembrie. Eram împreună cu prietena mea de atunci,
Sorina, cu Cristian şi Gina, cu Andreea şi Alin, pe unde or
mai fi azi? !, şi ne plimbam prin oraş. Aşa, pe nepusă masă,
Sorin a propus să mergem la Bucureşti. Cristian a întărit
îndemnul: ,,Haideţi!". Şi cât ai bate din palme, cu toţii am
trecut strada şi ne-am urcat în maşina care tocmai oprise la
staţia din apropierea barierei de la calea ferată. Îmi aminesc
că ne-am urcat în acceleratul care venea de la Braşov sau de
la Timişoara, apoi am trecut din vagon în vagon, până ce
ne-am găsit un loc mai lejer, unde ne-am regrupat şi-am tot
strigat, o vreme, în cor, cu ceilalţi călători: „Ole, ole . . . ",
până ce unii dintre noi au căzut blană, pe băncile
compartimentului. Mi-amintesc de un cuplu ce venea,
parcă, de pe la Deva. Simplu, doreau să ajungă cât mai
repede la Bucureşt� să se implice în revoluţie.
Bucureştiul ne-a întâmpinat ostil, cu pocnete de
armă, cu o lume ce alerga bezmetică, de la gară înspre
centrul oraşului şi invers, iar, pe străzi, am văzut grupuri de
tineri ce se ascundeau pe la colţuri, atunci când pocneau
armele, apoi din nou o luau la goană înspre inima
oraşului . . . La rândul nostru, ne-am pierdut prin oraşul peste
care plana frica de moarte şi inconştienţa noastră, a tinerilor
de atunci!"
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Enoiu G:
„Pe mine m-a îndemnat să plec la Bucureşti colegul
meu de la liceu, Costel, care era navetist şi rămânea, din
când în când, peste noapte, la mine. Aşa sunt tinerii, unul
zice una, celălalt alta, apoi se prind de umeri şi o iau din
loc. Aşa am făcut şi noi. În capitală, „moartea pe uliţă, nu
alta!". Ne-am îndreptat către Intercontinental, dar pe B-dul.
M. Kogălniceanu, prăpăd ! Se trăgea de ne ţiuiau urechile,
cartuşele ricoşau din pereţi. Troleul oprise prin dreptul
Cişmigiului şi călătorii se împrăştiaseră ca potârnichile. Se
trăsese, cred, în direcţia maşinii. Pe mine, cineva mă
culcase la pământ, cu îndemnul: Lipeşte-ţi capul de pământ,
că te gată! Aşa am rămas, până ce un alt bărbat mă prinse
de umăr, trăgându-mă înspre brutăria din apropiere. N-am
simţit decât o izbitură ca de ciocan, în şold, iar sângele, ce
mi s-a închegat pe tot piciorul, l-am conştientizat, să-i zic,
abia când m-au aruncat pe o targă şi m-au dus la spital. Aşa
că, o lună mai târziu, am revenit acasă şchiopătând şi cu o
durere în şold, nici până astăzi trecută!"
Costel D., prietenul lui Enoiu:
,,După ce l-au luat pe Enoiu şi mie nu mi-au dat voie
să-l însoţesc, când împuşcăturile se răriseră, am trecut,
împreună cu alţi tiner� înspre Arhivele Statului. Acolo, am
rămas până dimineaţa, când nişe doamne ne-au servit cu
cafea adusă în termos. Apoi, ne-am îndreptat spre centru şi,
ce a urmat, se ştie. Ţin să va anunţ că eu n-am plecat din
capitală până ce nu l-am descoperit pe Enoiu, la Spitalul
Colentina. A venit tatăl său cu maşina şi l-am adus la
Câmpina".
State I. :
,,Eu m-am pierdut de prieteni pe l a Televiziune.
Acolo, am trăit o noapte de coşmar. Am văzut nişte tineri
cum s-au chircit în apropierea mea şi aşa au rămas. La o
vreme, s-a apropiat de mine un soldat, care mi-a cerut să
77
https://biblioteca-digitala.ro

rămân alături de el. Îl urmăream cum trăgea, aşa, comandat
de către cineva din apropiere. Apoi, nu i s-a mai dat nici o
importanţă şi ne-am pierdut vremea, până în zori, discutând
despre câte-n lună şi-n stele. Dimineaţa, ne-am despărţit şi
nu ne-am mai revăzut niciodată!"

Şovăială A. :
Azi bărbat ajuns la maturitate, cu probleme diverse,
preocupat să-şi asigure traiul zilnic al familiei, ori de câte
ori i se reaminteşe despe acea cutezanţă din tinereţe, soldată
cu plecarea precipitată la Bucureşti, un rictus i se întipăreşte
pe faţă, ezitând să-şi dea frâu liber aducerilor-aminte. „A
trecut pe lângă moarte şi eram căsătoriţi de curând, ce-o fi
fost în capul lui atunci, nu ştiu !'', adaugă soţia sa, prin
sufletul căreia, acele zile îşi săpaseră, de asemenea, vad
adânc.
Şi poveştile despre aceşti inimoşi tiner� plecaţi să se
împotrivească tiraniei comuniste, ar putea continua. Ca şi în
atâtea alte cazu� aşa cum am mai spus-o, sper ca, odată şi
odată, şi despre ei să se scrie o întreagă istorie a vremilor de
atunci, de ei trăite!
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Otopeniul şi stigmatul crimeli premeditate

Motto:
Mamă, tu, la noi în sat,
Pregăteşte-mi de colac,
Nu jeregui cuptorul,
Că nu-,ti mai vine feciorul!

Nu este posibilă o cronică a evenimentelor
câmpinene, din Decembrie 1 989, fără a ne aminti de acel
tragic eveniment de la Otopeni, unul dintre cele mai
însângerate momente ale revoluţiei române, unde 37 de
tineri şi-au încheiat destinul.
Tinerii militari plecaseră de la Câmpina, din U.M.
0865, în ziua de 2 1 decembrie 1 989, în jurul orelor 13,45.
Erau folosiţi, ca în atâtea alte dăţi, să asigure securitatea
diabolicului regim comunist, scop pentru care se şi
întemeiase această rezervă de forţe, menită să decimeze
orice crâcnire anticomunistă! În acest scop, erau pregătiţi cu
multă severitate.

Fragment din scrisoarea soldatului
Sorin florentin
„Într-un ritm infernal, am efectuat ceea ce aveam de
făcut încă din prima zi, de parcă a doua zi s-ar fi pornit
războiul şi noi nu fuseserăm încă instruiţi să tragem cu
arma. Facem exerciţii şi noaptea. Ne este somn. Somn.
Somn. Aş vrea să dorm şi în picioare dacă aş putea. . . Şi
acolo, la lumina slabă a lunii, ascunsă de nori, mă gândesc
ce ar putea să însemne războiul. Şi gândul îmi zbura la tine,
dragostea mea. . . Colegii au sosit, ne ducem iar la trageri. E
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un vânt al naibii ce face ca mâinile să ne îngheţe pe patul
armelor. În rest, ce pot să-ţi spun. Mi-e frică şi mi-e frică".
Scrisoarea a fost scrisă în perioada în care s-a
organizat, într-o grabă nebună, pregătirea lor militară. Au
fost aruncaţi în ghearele luptei, neinstruiţi, „pifani, cu caşul
la gură", cum se spune în argou soldăţesc. „Scrisoarea
aceasta o găsise Roman, bătrânul, în buzunarul de la piept
al vestonului ciuruit de gloanţe al fiului său, la Otopeni", ne
informează Emanoil Toma,
Seceraţi-le! (Editura Premier,
şi alte mărturii:

în

cartea

sa

Vin florile.

2009), din care vom extrage

Neacşu Marin, militar în termen:
,,Pe data de 21 decembrie, nu ni s-a distribuit
muniţie, aceasta ni s-a dat în jurul orei 4,00 (dimineaţa), pe

22 decembrie. Pe la orele 1 O,00, s-au adunat iarăşi grupurile
de manifestanţi . . . pe care i-au ţinut la o oarecare distanţă
soldaţii de la M.Ap.N. , cei de la antitero şi cele patru TAB
uri, care erau aliniate exact pe lăţimea Bulevardului
Magheru din Bucureşti." (p. 77)
Soldat Marin Gheorghe:
,,După un timp, aud un val puternic de strigăte şi,
apoi, cam la 100 de metri, oameni care se văitau şi gemeau.
Se lăsase înserarea şi strigătele tot mai continuau . . . În jurul
orelor 22, coborâm din camioane, mâncăm. . . după care ni
se distribuie câte 30 de cartuşe. Eram la capătul străzii I 3

Decembrie, vizavi de Intercontinental, iar, pe bulevard,
erau manifestanţii. Căpitanul Bugoiu ne cere atenţie, pentru
că, de pe clădiri, se arunca cu cărămizi, sticle şi alte obiecte.
Mă ridic pe vârfuri şi zăresc, în faţa Intercontinentalului,
cum ardeau o salvare, un TAB şi o grămadă de materiale
adunate. Din când în când, militarii, care purtau cască,
scuturi şi bastoane, arestau manifestanţi, pe. care-i băteau şi
îi băgau în dubă. Au fost trase focuri şi mai ales trasoare.
Vedeam Intercontinentalul ca un stup de albine foarte
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agitat. Soldaţii cu scuturi scotoceau prin staţiile de metrou,
prindeau manifestanţi, îi băteau şi apoi îi arestau." (p. 78)
Soldat Zmău Emil:
„ . . . Militarii aveau, pe lângă pistol mitralieră,
bastoane, scuturi. Erau dispuşi în faţa demonstranţilor. Ei
făceau şi arestări, iar cei arestaţi erau foarte bine bătuţi,
până ce nu se mai puteau ţine pe picioare. Acest măcel a
durat până în jurul orei 3, vineri dimineaţa, când, după mai
multe nereuşite de a-i speria cu TAB-ul, cu tunurile de apă
ori focurile de avertisment, au apărut, pe bulevard,
tancurile. Manifestanţii au intrat în panică, au început să
fugă, să se împrăştie. Tot acum, s-au executat şi foarte
multe arestări, cei prinşi erau bătuţi şi urcaţi într-un
camion" (p. 80).
Soldatul Dumitru Ionel:
„. . . De unde mă aflam, nu aveam vizibilitate spre
Sala Dalles şi Bulevardul Magheru, nici vizavi de Inter, dar
am văzut mulţi oameni bătuţi, militari sângerând, am auzit
focuri de armă, am văzut trasoare. . . Am stat acolo de pe 2 1
decembrie până p e 22 decembrie, în jurul orei 1 2,30, dar
dispozitivul s-a mutat, dimineaţa, pe strada 1 3 Decembrie,
intersecţie cu Magheru. . . În seara aia, m-am gândit să dau
telefon fratelui şi să-l întreb ce să fac. N-am avut de unde să
dau telefon, pentru că telefoanele erau cu firele tăiate. Cred
că plecam, dacă el mi-ar fi spus ceva. Plecam, pentru că
văzusem foarte mult sânge, foarte mulţi oameni bătuţi,
foarte mulţi militari loviţi. Îi întrebam pe cei răniţi : ,,Măi,
ce aţi păţit?" „Păi, manifestanţii sparg sticle, le leagă cu
sfoară şi le aruncă înspre no� ca din praştie". Pe 22
decembrie, dimineaţa, locotenentul Popescu Florin, care a
decedat ulterior, m-a luat deoparte şi mi-a zis: „Hai să-ţi
arăt ceva. . . să vezi ce s-a întâmplat, pe Magheru, cu
adevărat" Am văzut baricada. Primul lucru care m-a frapat
a fost lipsa geamurilor de la Sala Dalles. Nu mai era urmă
81
https://biblioteca-digitala.ro

de geam. Pe caldarâm şi pe trotuar, sânge şi sute sau poate
mii de cartuşe trase. N-am văzut niciodată atâtea cartuşe
trase, la un loc. La un moment dat, pe la 7,30, au apărut
măturătorii şi maşina salubrităţii, care spăla cu jeturi de apă
sângele. . . " (p. 85)
Cunoscut sub denumirea de masacrul de la Otopeni,
acest genocid a rămas ca o dovadă crasă de incompetenţă,
confuzie şi indisciplină. În fapt, nu suntem îndrituiţi să
aruncăm vina pe unii sau pe alţii, dar nici să-i uităm pe acei
tineri care au respirat aerul câmpinean, au visat, cel puţin
temporar, pe meleagurile lui Hasdeu şi Grigorescu, dar au
căzut victime degringoladei produsede prăbuşirea unui
sistem social anormal.
La Otopeni, confuzia a semănat moarte. . . „Câteva
secunde au fost îndeajuns ca primul camion să se transforme
într-un dric colectiv. Şi, în spate, alte 22 de vieţi secerate, care
nici n-au apucat să se dezmeticească. . . Au căzut peste colegii
lor cu capetele ţâşnind de sânge. . . Fuseseră împuşcaţi, lateral,
la început dinspre Comandamentul Aviaţiei Civile, apoi din
faţă. Era ca şi cum iadul coborâse asupra lor. Din locul acela,
atunci plecase Dumnezeu şi în locul lui se instalase Zorilă,
care devenise, dintr-o dată, demiurg, cu drept de moarte
asupra celor trei camioane cu militari câmpineni." (Emanoil
Toma, op. cit., p. 158)
Şi numele unor ofiţeri odioşi se întipăresc pe creier,
semănând scârbă, dispreţ şi ură: Zorită, Stancu, Russel,
Ghiţă şi alţii ca ei, cu mâinile pline de sânge, cu anatema
neiertării pe frunte!
Dar, să extragem frânturi de aducere-aminte, ale
celor trecuţi prin infern şi rămaşi în viaţă:

Mateescu Adrian, militar în termen:
„Intrând pe aleea principală, după ce am parcurs
aproape 1 00 metri, s-au auzit focuri de armă, iar, după
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câteva secunde, un coleg, cu numele Stanciu

Gheorghe. . .

a

căzut peste picioarele mele, intrând în comă şi începând să
horcăie. . . După aproape un minut, s-a auzit alt soldat
horcăind, cu sânge în gât şi, mai târziu, am aflat că era

Silvestru Jim. . .

După câteva minute de foc continuu, a

încetat focul şi s-a auzit o voce strigând la noi, să ne
predăm şi

să aruncăm armele . . . "

(p. 1 7 1).

Hălciug Victor, militar în termen:
,,Deşi se ştia de venirea noastră, deşi am trecut prin
mai

multe

baraje

cu

militari

ai

M.Ap.N.,

am

fost

întâmpinaţi, la intrarea în aeroport, cu focuri de armă. Focul
a fost deschis de pe Departamentul Aviaţiei, susţinut apoi
de către militarii aflaţi pe estacada aerogării, de cei aflaţi în
faţa aerogării, precum şi de un TAB . După ce au căzut
numeroase victime, iar cei rămaşi în viaţă strigau să se
înceteze focul, s-a strigat, de la o portavoce, să ne predăm
cu mâinile sus . . . Dar iată că se deschide din nou foc asupra
noastră. Cad secerate alte vieţi nevinovate, iar cei rămaşi în
viaţă au fost luaţi prizonieri. . . Ni se spunea că suntem
terorişti, mercenari şi alte cuvinte care loveau în demnitatea
noastră. . . " (p. 1 73).

Constantin Daniel, militar în termen:
„Am fost lovit în şold; în acel moment am auzit un
strigăt: „Tovarăşe locotenent, m-a lovit, ce fac acum, că
mor. . . ". După aceea, m-am aplecat şi mi-a căzut casca de pe
cap.

În

momentul acela, mi-au trecut două gloanţe pe la

cap, lovindu-mă din nou. Am căzut cu capul în poala
locotenentului Popescu . . . Din nou, am fost lovit la şold, tot
stângul. . . Am coborât, mai mult m-am aruncat şi am căzut
pe un maldăr de soldaţi morţi şi de arme aruncate. . . am
început să mă târăsc până în dreptul unor tufişuri. . . Am
auzit cum domnul locotenent Popescu ne striga „Copii,
copii, veniţi încoace! Constantin, unde eşti?" şi, după aceea,
n-am mai auzit nimic, pentru că leşinasem." (p. 1 75).
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La fel de dramatice sunt şi mărturiile lui Neacşu

Marin, Radu Florin Nicolae, Constantin Daniel, Tabacu
Ovidiu Bogdan, Coman Gabriel, Bişa Constantin,
Ferdinand Răzvan, Buştiuc I. Din mărturiile celui din
urmă: „Am plecat spre Câmpina, nemâncaţi. La poarta
unităţii erau părinţii celor morţi: „Unde-mi e copilul?",
„Uite, că eu l-am găsit !", ,,Pe-al meu nu l-am găsit" . . . Dar
cel

mai groaznic

moment

a fost

când

am

ajuns în

dormitoarele mari şi am văzut paturile: gol, gol, gol. Am
băgat capetele sub perne şi-am plâns moartea colegilor
noştri".

Zoica Toma, studentă, zguduită de tragedia de la
Otopeni, scrie ,,Planeta tinerilor" (apărută în Evenimentul
nr.

I , din ianuarie 1 990):
,,Privesc la televizor, în acest

1 2 ianuarie 1 990,

însorit, la slujba făcută în amintirea jertfelor de sânge ale
cumplitei zile de

22 decembrie 1 989. Pământul mai

musteşte încă de sângele martirilor, mulţi fără de nume, în
floarea vârstei, tineri însetaţi de zbor şi de lumină, ale căror
suflete pure s-au înălţat acum spre nemurire. Îmi stăruie
dureros în inimă cuvintele preotului: Înjunghiaţi ca nişte

mieii Curaţii, nevinovaţii, inocenţii noştri copii, ne-au dat o
extraordinară lecţie de libertate!
Ei se născuseră cu vocaţia frunţii neaplecate - şi noi
n-am ştiut.
Ei se născuseră cu nonşalanţa înfruntării morţii - şi
noi n-am ştiut.
Ei se născuseră pentru a schimba lumea, în hotărârea
aceea de secundă, lucidă şi lungă cât o existenţă - şi noi
n-am ştiut.
Dar ştim acum.
Ştim că ei, tinerii, au fost cei care au schimbat, în
aceste zile, faţa pământului. Că din sângele lor s-a născut,
purpurie şi cast, libertatea.
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Că stropii incandescenţi ai rănilor lor, deveniţi
seminţe, vor germina, în pământul cald al patriei, noi eroi.
Bocetul nostru devine, în aceste zile, un măreţ imn
de slavă. Lacrimile noastre, izvoare pentru florile răsărite pe
mormintele lor. Istoria modernă a României este acum
străbătută de curajul, abnegaţia şi spiritul lor de sacrificiu;
de dorinţa tuturor tinerilor lumii de a trăi pe o nouă planetă,
liberă şi paşnică, o planetă a raţiunii şi prieteniei.
Fie ca somnul lor să însemne veghea înţeleaptă a
celor vii ! Fie ca moartea să nu fi fost zadarnică, ci preţul
sfânt al demnităţii unei lumi noi !

George Georgescu: ,,A fost odată o revoluţie"
(fragment extras de pe blog) :
„Revenind la evenimentele din decembrie 1 989, să
menţionăm crima, executată cu sânge rece, împotriva unor
ofiţeri şi ostaşi în termen ai unităţii militare 0865 din
Câmpina, care veneau. . . să blocheze pistele aeroportului
Otopen� pentru a face imposibilă aterizarea unor avioane
străine, cu trupe. Deşi au intrat în dispozitivele de apărare
ale aeroportului, folosind corect parola de cod „Movila",
autotransportoarele lor au fost întâmpinate, la intrarea lor în
zonă, cu foc puternic de arme automate şi mitraliere. 50 de
ostaş� dintre ei, au fost ucişi, împreună cu comandantul
subunităţii, general postmortem Ion Pătraş. Dacă a fost
„disfuncţionalitate" în comunicarea parolei, aşa cum s-a
pretins la procesul care s-a desfăşurat datorită insistenţei
presei, destul de tardiv, de altfel, cum se explică faptul că
au fost ucişi, din imediată apropiere, chiar şi ostaşii răniţi,
care mai mişcau sau gemeau?" .

Dragoş Arsenie: Martirii de la Otopeni
"
şi destinul lor tragic"
,,Încă de la început, trebuie făcută precizarea că
trupele de securitate aveau cu totul altă misiune faţă de
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Securitate: apărarea nemijlocită a localităţilor şi obiecvelor
industriale sau de importanţă strategică. Cu serviciul de
tristă amintire, aveau comun doar numele şi nimic mai
mult. La data respectivă, după fuga lui Ceauşescu,
orientarea trupelor de securitate era clară: alături de armată,
fraternizaseră cu poporul. Deşi, teoretic, compania care
urma să fie pusă la dispoziţia Aeroportului Otopeni ar fi
trebuit să fie a cazArmii de la Băneasa, a fost trimisă o
companie a unităţii de la Câmpina, deoarece trupele
cazărmii participau deja la întărirea altor dispozitive. . . Aşa
se face că, 72 de oameni, cadre, militari în termen şi
angajaţi civili (şoferi) au urcat în trei maşini şi au plecat
către Aeroportul Otopeni. Erau tineri, erau plini de viaţă şi
încrezători în viitorul lor. Pentru mulţi, însă, viitorul s-a
oprit brusc, doar două ore mai târziu . . . La postul de control
al miliţiei, de pe DNI , la intersecţa cu intrarea la aeroport,
au fost întâmpinaţi de către un ofiţer al M.Ap.N., maiorul
Buzescu, însoţit de încă un ofiţer, locotenentul major
Constantin Ionescu, conform unei înţelegeri anterioare.
Maiorul Buzescu a rămas la punctul de control, iar
locotenentul major Ionescu a urcat în cabina primului
autocamion, alături de colonelul Pătraş, reprezentantul
comandantului trupelor de securitate, care lucrase
nemijlocit la planul de cooperare, cu scopul de a conduce
coloana în dispozitiv. Ce au vorbit atunc� cei do� nu va
mai şti nimeni niciodată. Şi asta pentru că nu vor mai
coborî vii din cabina aceea. În acea dimineaţă, au murit la
Otopeni 47 de oameni gradaţi, soldaţi, cadre civile. Dintre
ei, 3 7 de oameni aparţineau unităţii de la Câmpina. Nu se
ştie la recomandarea cu� Teodor Brateş anunţase, pe postul
de televiziune, că, de Aeroportul Otopeni, se apropie trei
autocamioane cu terorişti. A fost, de fapt, sentinţa de
condamnare la moarte a celor 37 de oameni de la Câmpina
şi a celorlalţi nevinovaţi, care au încercat să ajungă la
locurile de muncă. Colonelul Aron Bugoiu îşi aminteşte
cum a fost încătuşat şi închis într-o toaletă, etichetat drept
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terorist şi tratat ca atare până în jurul prânzului, când au
venit iar cei de la M.Ap.N. şi i-au dat drumul, recunoscând
că, de fapt, a fost vorba de o eroare. O eroare care a dus la
moartea a 47 de oameni.
Reamintim numele celor de la unitatea militară
câmpineană, sacrificaţi în ajunul acelui Crăciun însângerat,
1 989: Cpt. p.m. Popescu Forin, Bucureşti; Locotenenţii
p.m. : Bucşe Dumitru Emil, Brebu; Oncioiu Petre, Câmpina;
Aneculei Ovidiu, Iaşi; Bezevică Costică, Iaşi; Buţă Vasile,
Cluj ; Bărboi Dumitru, Gorj; Cobzac Adrian Iulian,
Bucureşti; Copăcianu Constantin, Iaşi; Cazan Ioan, Sibiu;
Cumeţov Iuliu, Gorj; Datcu George Daniel, Bucureşti;
Fota Jon, Gorj; Gog Radu, Cluj; Ghinea Dorinei, Vrancea;
Herbei Cristian Dinu, Arad; Horea Daniel, Maramureş;
Ispas Daniel, Bucureşti; Marin Lucian, Vaslui; Matiş Petru
Dorin, Cluj ; Negu/ici Valeriu, Dâmboviţa; Nănescu Victor,
Bucureşti; Oprea Cosmin, Bucureşti; Olaru Cristian,
Vaslui; Panaite Ionel, Iaşi; Popa Vasile Daniel, Olt;
Pătulea Cătălin, Buzău; Pantazică Gabriel, Ilfov; Radu
Aurel, Gorj; Roman Sorin Florentin, Bucureşti; Samoilă
Vasile Viorel, Buzău; Stanciu Gheorghiţă, Ilfov; Silvestru
Jim, Vrancea; Stroie Laurenţiu Nistor, Bucureşti,
Tomaşescu Bogdan George, Bucureşti; Negreanu Nicolae,
Dolj; Văduva Florin, Bucureşti.
Leru-i, Doamne, Ieru-i, Ier,
Plânsul maicii-ajunge-n cer Măi soldat, geană de zori,
Cum ţi-afost datu să mori
Fără mdndră, să te strângă,
Fără maică, să te pldngă.

Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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Câteva extrase din publicaţiile câmpinene
ale momentului
Evenimentul, publicaţie social-artistică a Frontului
Salvării Naţionale Câmpina, Anul I, nr. 1
23 decembrie
1 989, a unit intelectualii câmpineni, mai ales intelectuali
-

umanişti,

într-un front

comun de

adeziune

la

marea

schimbare. La apelul profesorului Gherasim Rusu Togan,
adresat Consiliului Orăşenesc Câmpina al Frontului Salvării
Naţionale, acesta, prin comandantul său, căpitanul Lucian
Cercel, emite prima sa decizie, consfinţind astfel apariţia
publicaţiei Evenimentul. Grupul de colaboratori s-a format
ad-hoc: Gherasim Gavriloaie, Decebal Armaşu, George
Severin, George Râncu, Octavian Onea, Stelian Izvoreanu.
Despre această publicaţie, Florin Dochia consemnează:
„Suntem în posesia unor documente care dezvăluie
demersurile ce-au dus la apariţia primei publicaţii social
artistice

a Frontului

Salvării Naţionale

din Câmpina,

Evenimentul. Primul dintre ele este cererea adresată de
profesorul Gherasim Rusu Togan, Comitetului Popular
Provizoriu,

structură imediat anterioară creării F.S.N. :

„Către Comitetul Popular Provizoriu Câmpina/Subsemnatul
Gherasim Rusu Togan, profesor, în numele publiciştilor
oraşului, critic� istorici literari, folclorişti, prozatori şi
poeţi, vă solicit să binevoiţi a hotărî scoaterea unei foi
volante

sau

reviste, cum de alfel Câmpina şi-a awt în

tradiţie, fapt necesar în acest moment. Dacă veţi lua în
atenţie doleanţa noastră, la orice oră vom fi disponibili. Ar
fi o necesară sursă informativ-afectivă pentru această zonă.
Vă aşteptăm să daţi verdictul.
Pentru Naţiunea Română şi sufletul ei bântuit de
atâtea aspiraţii de libertate şi împlinire, în numele tuturor
celor doritori şi capabil� Gherasim Rusu Togan."
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Foaia are, în colţul din stânga, sus, înscrisul: Da. Să
se asigure materialele, colectiv şi să se treacă la
acţiune/Căp. Cercel Lucian.
A doua zi, cel care aprobase, trimite adresa
următoare:
. . . „Frontul
Salvării
Naţionale/Consiliul
Orăşenesc
Câmpina/Către
Tipografia
Câmpina/Prin
prezenta se aprobă tipărirea revistei Evenimentul a
Frontului Salvării Naţionale Câmpina, într-un număr de 1 50
de exemplare, pe 4 pagini, format A3 . Căp. Lucian Cercel.
În ziua de 23 decembrie, o parte dintre colaboratori
s-au adunat la Casa Tineretului, unde s-au primit şi selectat
materialele,
constituindu-se
mapa
primei
apariţii.
Conducerea a fost de acord să-i grăbească apariţia,
respectiv să fie editată încă în seara aceea. Muncitorii
tipografi au rămas peste program, muncind voluntar
întreaga noapte. A doua zi, într-un tiraj de 700 de
exemplare, prin intermediul elevilor, revista s-a difuzat pe
străzile oraşului.
Din conţinutul primului număr:
Pe pagina întâi, ca fundal, s-a înscris lozinca:
Trăiască România liberă!
În chenarul din partea stângă, sus, s-a înscris
Editorial I : „Nobleţea revoluţiei noastre", cu un conţinut
entuziast, aflat sub impulsul momentului. Extragem:
„Sîntem uniţi în gânduri şi fapte . . . Sîntem uniţi, căci numai
aşa răsare soarele nădejdii, iar florile mândriei româneşti nu
vor mai fi umilite. Nobleţea revoluţiei noastre este nobleţea
propriului nostru suflet şi vom dărui revoluţiei tot ce avem
mai de preţ: viaţa!"
Criticul şi istoricul literar Ion Bălu vede momentul
Decembrie 1989, ca fiind un „Început de eră", încărcat de
nădejdi : „Trăim primele zile de libertate. Eroicul tineret
român şi oameni din toate categoriile sociale, care nu au
putut fi modelaţi de gândirea primitivă a acestor ultime
decenii, a făcut posibilă reîntoarcerea României la valorile
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perene ale democraţiei autentice, pătrunderea ei în rândul
ţărilor libere ale lumii . . . "
Pe coloana a doua a paginii întâi, Gherasim Rusu
Togan semnează ,,Elegia florii devreme secerată . . . ",
închinată Ilincăi Grigorescu, tânăra studentă câmpineană
doborâtă pe străzile Bucureştiului : „Avea 22 de ani, era
studentă în anul IV, Facultatea de Energetică. S-a dăruit
revoluţiei cu sufletul şi braţul, ca să-şi răzbune generaţia şi
neamul . . . Cinstindu-ţi memoria, inimile noastre s-au
preschimbat în lumânări, să-ţi preaslăvească numele şi să-ţi
lumineze drumul trecerii tale în rândul sfintelor. . . Fie ca

lero-i Ier al Crăciunului să te colinde în datină: ,.,Lero-i Ier,
Fecioară/Lumină de ceară,/Din pom răsărită,/Fromos
argintită/Vântu-a
legănat/Şi
măru-a
picat/Îngerii
veneau/Şi te culegeau . . . " .

Constantin Trandafir, în „Sentimentul etern al
libertăţii",

se

mărturiseşte:

„Scriu

aceste gânduri

sub

impresia directă şi copleşitoare a istoricelor evenimente
prin care trece mult încercatul nostru popor. Personal, nu
suport cuvintele mari, euforia rostirii, nici festivismul de
paradă, nici tristeţea urlătoare . . . Dar nu încape îndoială,
există şi momente de excepţie, când pudoarea nu se mai
potriveşte, când pasiunea irupe în toată nuditatea şi
splendoarea ei, deşi mereu, chiar şi în starea ei deplină,
trebuie controlată cu luciditate . . . Aşa se face că trăiesc, în
aceste momente de emoţionante prefigurăr� dimensiunile
minunii, un amestec de conştiinţă a dificultăţii şi de bucurie
nemăsurată . . . ".

George Văleanu, vibrează superb în „Căutarea
vocii": ,,Poporul a descoperit magia cuvintelor, forţa lor
uriaşă, capacitatea eroică a strigătului: „Jos. . . Trăiască . . . ".
Aerul cetăţii vibrează. E material, parcă fierbe ! Uitaţi-vă la
ei. Sânt copii, sânt aproape copii . . . Baricada le-a crescut în
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sânge, ca o barbă nerasă. Eroii în adidas, ai neamului,
scandează . . . Vocile sânt răguşite şi parcă ameţite . . . Ca o
mătase, brusc sfăşiată, se despică noaptea: „O, ce veste
minunată . . . ".

Octavian Onea, se dezlănţuie apocaliptic: „Să nu
rămână nimic! Decât sânge. O jale enormă! Şi-o mare ce
plânge. Nici sate, nici Bucureşti, nici Sibiu şi nici ţară. Doar
noapte polară!" (Să nu rămână nimic!)
George Râncu ovaţionează marea dezlănţuire a
poporului român: ,,Este revoluţia renaşterii naţionale şi
trebuie să spunem că, în aceste ultime decenii, spiritul
nostru nu a fost în amorţire. Poporul a dovedi că ştie foarte
bine să-şi arunce lanţurile. Revoluţia abia a început . . !".
.

George Severin, în acelaşi număr al revistei,
îndeamnă programatic: „Să trăieşti democratic, să ştii ce să
vrei, să încerci să ştii mai mult, ca să poţi să obţii mai mult
de la viaţă!".
Decebal Armaşu, student, îşi declară ,,Prosternarea
în faţa Libertăţii-lumină":

„Sfăntă lumină a Libertăţii,
izvorăşti din sufletul unui întreg popor şi nimeni, niciodată,
nu te va mai putea stinge! Căci tu, libertate-lumină, eşti
starea noastră sacră, mai presus decât fulguratica trecere
numită viaţă! Pentru cei care au să vină . . . dăruirea, în
numele Sfintei Libertăţi, este totul!".

Sandrino Gavriloaia, student, mărturiseşte: „Nu
cred să existe cuvinte care să poată aduna tot sucul viu al
adevărului, al Revoluţiei trăite. Trebuie să ştiţi, trebuie să
ne credeţi că, într-adevăr, noi, cei tineri, am fost în primul
eşalon. Pretutindeni în ţară, Revoluţia s-a înfăptuit prin
braţuL prin marşul nostru ş� nu de puţine ori, prin jertfa
noastră de sânge . . . "
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Fragment din interviul acordat Evenimentului de
către căpitanul Cercel Lucian, comandantul militar, de
atunci, al Câmpinei: „Trăim momente dramatice, care invită
la întronarea ordinii şi a disciplinei, pentru depăşirea tuturor
dificultăţilor ce decurg din modul de a trece de la vechi
structuri la noi structuri. . . Pentru aceasta, se impune
întărirea pazei, eliminarea oricărei suspiciuni. Avem nevoie
de calm, de raţiune, de o gândire nouă, cu adevărat
revoluţionară, nu numai de vorbe. E foarte important să
eliminăm fenomenul zvonului, a informării neverificate,
panicarde, care ne consumă timp şi efort în plus. Aşteptăm
sprijinul permanent al tuturor concitadinilor, după modelul
înflăcărat al tinerilor . . . ".
Credincios principiilor emanate diil acel decembrie
1 989, colectivul EvenimeT1Ului continuă să publice şi-n
numerele următoare materiale în care se pledează pentru
libertate, moralitate şi adevăr, valori ce vor fi în curând
palidate de întorsătura ce o va lua viaţa politică şi
economică a ţării. În „Cuvântul şi adevărul", articolul de
fond al numărului 1, din 1 5 ianuarie 2000, se pledează
pentru „slujirea gândului adevărat. . ., prin paginile acestei
reviste", acceptarea, totodată, şi a altor „tentative
publicistice în spaţiul câmpinean, ca urmare a acestui ecou
de libertate", ele fiind bine venite, dar cu o condiţie: „dacă
ele vin din competenţă, şi nu din megalomanie puerilă,
vizibilă şi cu efect dispersant, tocmai acum când cuvântul
de ordine trebuie să fie „Unire-n cuget şi simţiri".
Asemeni, în acelaşi număr se publică fragmente din
„Note aforistice asupra lichelei" de Paul Zarifopol, alături
de mult discutatul „Apel către lichele" de Gabriel Liiceanu.
Cu
tentă moraliz.atoare
este
şi
articolul
„Supravegherea întâmplării", semnat de viitorul filozof,
profesorul Viorel Cemica, o pledoarie pentru fructificarea
„şansei împlinirii a ceea ce începusem cu mult în urmă".
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Încărcat de dramatism este şi reportajul regretatului
Go.::orge V-alean ,,Reporter pe frontul durerii", în care
prezintă drama câmpineanului şi fostului său coleg, maiorul
erou Adrean Oprescu, „trimis cu un camion de arme şi
muniţii pentru luptătorii înarmaţi cu arme şi cazmale de la
Otopeni dar aproape de obiectiv maşina e atacată mişeleşte
cu focuri de armă automată... " .
Ecourile revoluţiei persistă să-şi facă prezenţa, în
paginile revistei, prin articole precum „Sunt fericit că am
participat la acest eveniment", semnat Florin Cosmineanu,
în fapt realizându-se profilul sergentului major Boncu
Gheorghe, erou al revoluţiei, care relatează: ,,Pe data de 24
decembrie, în jurul orelor 1 3,30, am ieşit din transportor,
aflat în curtea unităţii, pentru a afla ştiri despre evoluţia
mişcării. . . Lângă transportor, s-a format un grup de
camarazi, printre care se aflau plt. Rotaru Gheorghe, serg.
maj . Nicolae Ionel şi alţii. S-a auzit un răpăit de gloanţe.
N-am avut timp să ne aruncăm la pământ. M-au ales pe
mine. Două gloanţe mi-au străpuns piciorul drept ... am fost
transportat acasă, la Bobolia. . . unde am fost tratat
ambulatoriu. Rana mi s-a infectat şi iată-mă acum la
Spitalul orăşenesc Câmpina".
Desigur că revista a avut mereu în atenţie şi
problemele stringente ale oraşu lui, antrenând la discuţii
personalităţile locale, cu scopul cunoaşterii de către
populaţie a vieţii urbei şi fruntaşii aşezaţi de către revoluţie.
Reamintim, printre altele, interviul cu ing. Mircea Pelceac,
preşedintele Consiliului Provizoriu de Unitate Naţională
Câmpina. La întrebările reporterului: „Ce ne puteţi spune,
din poziţia pe care o deţineţi, despre câmpinenii din timpul
revoluţiei şi după aceea? Care au fost şi mai sunt
problemele oraşului?", edilul dă următoarele răspunsuri,
rămase peste timp emblematice:
„Atât în timpul revoluţiei, cât şi după aceea,
câmpinenii au dat dovadă de echilibru, de maturitate
politică. În perioada la care vă referiţi, am fost solicitaţi în
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rezolvarea a numeroase probleme de ordin social. O urgenţă
care trebuia rezolvată rară amânare a fost aprovizionarea
populaţiei cu produse alimentare. Prin efort comun,
alimentaţia populaţiei a înregistrat o îmbunătăţire vizibilă,
fără a spune că am tăcut minuni în acest sens. . . S-a obţinut
suplimentarea cantităţilor de alimente, în afara cotelor
stabilite iniţial. Şi aprovizionarea cu bunuri de larg consum
a cunoscut un reviriment. Dar mai este mult de tăcut. . .
Problema locuinţelor ne-a dat şi ne va mai da încă
mult de lucru. . . Ce putem asigura pe solicitanţii de locuinţe,
este respectarea strictă a cadrului legal de acordare a
spaţiilor de locuit, fără abuzuri sau favoritisme. În acest
scop, s-a constituit şi funcţionează la nivelul oraşului,
comisia edilitar-gospodărească, ce poate asigura o deplină
legalitate acestei activităţi". Curate intenţii, ivite într-o
conştiinţă ce credea cu ardenţă în idealurile revoluţiei !
Desigur că şi multe naivităţi şi-au găsit loc în
paginile revistei dar, raportate la acele vremi, uşor li se pot
găsi motivaţii pe măsură !
Spaţiul cultural al revistei a fost, de asemenea, bine
reprezentat, prin articole şi studii vizând atât problemele
şcolii, cât şi spaţiul literar-artistic, în general, oarecum,
într-un mod chiar exagerat, avându-se în vedere problemele
acelor vremi. Dar, retrospectiv, ele îşi găsesc motivaţie în
profilul formaţiei redactorilor, în majoritatea lor fiind cadre
didactice. Dar, dincolo de inadvertenţe, totuşi, impactul
acestui ziar cu viaţa şi lumea câmpineană a fost imens. Zeci
de cadre didactice s-au asociat intenţiei noastre, ajutându-ne
să edităm, cu toate greutăţile şi opiniile atât de
contradictorii în epocă, la care se adaugă costul mare al
fiecărui număr, mai ales după trecerea tipografiei la centrul
judeţean Prahova care, în dispreţ faţă de oraşul nostru, a
desfiinţat acest loc de muncă şi focar de lumină, prin
mijloace chiar şi azi discutabile, motivându-ne cauza prin
faptul că,
o întreprindere câmpineană,
cu banii
contribuabililor ridicată, a fost trecută sub control judeţean
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şi mai apoi privatizată, mai precis desfiinţată, fără ca, în
plan local, cineva să ridice un deget, cel puţin! Apropo, cine
profită, astăzi, de pe urma închirierii fostului local şi unde
s-au scurs banii rezultaţi după ce plumbul, zincul şi întregul
inventar al acestei poligrafii a fost şters cu buretele de . ?
. .

Revista Evenimentul, pe tot parcursul apariţiei sale,
a răspuns dezideratelor timpului ! De altfel, pe parcursul
scrierii acestei cărţi,

am

împănat relatările noastre şi cu

extrase din acest cotidian, singurul care a înregistrat, vreme
îndelungată

doleanţele

câmpinenilor

şi

ale

celor

din

localităţile-satelit oraşulu� şi nu numai !

Nereguli care încep să-şi arate colţii
Încă

din

primele

numere

ale

apariţiei

sale,

Evenimentul a publicat şi materiale ce veneau în ajutorul
câmpinenilor, prin sesizarea unor nereguli din diverse
compartimente ale vieţii social-economice; tendinţele de
sustragere a unor bunuri, alături de alte şi alte fenomene de
corupţie şi indisciplină, în genere. Reproducem, din primele
numere ale apariţiei ziarului:
- Unii cetăţeni ai noştri poartă brasardă fără nici un
rost. Ba au, totuşi, un scop: se afişează în faţă, la benzină, la
alimentare. Nu-i fiumos deloc!
- La I.M.C. Câmpina, producţia se află la cele mai
înalte cote, acum, în primele săptămâni ale anului.
- Va continua haosul din aprovizionarea cu alimente
a oraşului şi desfacerea preferenţială a produselor (cazul
portocalelor vândute la restaurantul
Victoria", şi nu
singurul).
- Conducerea Întreprinderii comerciale locale îşi
„

mai caută argumente şi nu instaurează disciplina în rândul
gestionarilor şi vânzătorilor.
- Consiliul orăşenesc al Frontului Salvării Naţionale
este convins că practica însuşită de actualul director, în
postul similar la fosta gospodărie de partid a judeţului, este
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la fel de „ştiinţifică" şi în cazul unui oraş bântuit de atâtea
lipsuri?
-Conducerea
I.C. S.M.-ului
face
pronusmm
frumoase, dar alta e realitatea: la restaurantul „ Victoria"
s-au introdus portocale cu vânzare condiţionată. Ne
trimitem copiii să comande coniac şi gustări, să-şi poată
cumpăra o portocală? La sesizarea populaţiei, s-a putut
vinde şi necondiţionat. Până când?
- Oamenii se întreabă dacă în actuala componenţă a
Consiliului orăşenesc al Frontului Salvării Naţionale există
vreo comisie de control economic? Sistemul „pe sub mână"
continuă cu nonşalanţă.
- Nu demult, văzând pe stradă un grup de femei
care, gârbovite, cărau genţi umflate cu tot felul de alimente,
mi s-a făcut milă de ele. Gândul m-a dus la paragraful din
Codul muncii prin care se interzice femeilor să ridice
greutăţi mai mari de 1 5 kilograme, dar tot atunci mi-am zis
că această lege e valabilă doar la locul de muncă, iar
femeile acestea cu siguranţă plecau de la lucru. Dar unde
lucrau oare? Pe poarta de unde au ieşit se putea citi:
„Cantina întreprinderii . . . ". Cineva mai bine informat a
comentat: „Uit', bucătăresele ies din schimb, au săturat
muncitorii şi le-a rămas şi lor! Atunci m-am gândit că şi
pentru această situaţie ar fi un paragraf . . (Ştefan
Unatinski).
- La gara Gura Beliei, Breaza, un grup de ţigani,
după ce a coborât din trenul internaţional, profera injurii,
cuvinte şi gesturi obscene şi continuă spectacolul indecent
pe care-l prefaţase cu furtul bagajelor unui turist străin şi
tragerea semnalului de alarmă. Pentru injurii, atitudine
necuviincioasă în public, acte obscene, în baza procedurii
flagrante, ţiganii sunt condamnaţi la câte trei luni închisoare
corecţională, fiecare. Pentru furtul bagajelor şi oprirea
trenului internaţional, care constituie faptă penală,
cercetările continuă, iar recompensa va fi cu mult mai
consistentă. O menţiune, în trenul internaţional se aflau 90
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de ţigani care călătoreau, se înţelege, fraudulos, în scopuri
le::;ne de ştiut.
- Muşat Dănuţ, din Valea Doftanei şi Saftiuc Vasile
Mihai, din Comarnic, ospătar şi respectiv ajutor de ospătar,
la restaurantul Vadul Cerbului,

Sinaia, au sustras din

gestiunea Bar a unităţii, printre alte mărfuri,

7.404 pachete

de ţigări Apolonia şi 2.007 pachete BT, pentru vinderea lor
în toneta din curtea unităţii. Au realizat, din vânzarea la
suprapreţ, în scopul însuşirii în interes personal, suma de
6 1 . 400 lei. Sentinţa primită: 4 ani închisoare, fiecare.

Alte publicaţii
O suită de reportaje, publicate în ziarul

Câmpina
Liberă, ce apăruse pe la sf'arşitul lunii decembrie 1 989, în
urma desprinderii muzeografului Onea Octavian de grupul
de

la

Evenimentul, reconstituie, în câteva reportaje,
22, 23, şi 24 decembrie, petrecute

evenimente din zilele de

în oraş şi împrejurimi. Asemenea surse, pentru care îi
acordăm redactorului toate meritele, ne dau posibilitatea să
ne convingem de aspectul amalgamat al evenimentelor, cu
prezenţa într-o mare măsură a zvonurilor,
adeverite, care au circulat în acea perioadă.
Reproducem

câteva

aspecte legate

de

niciodată
editarea

Apelului adresat câmpinenilor, moment de mare importanţă
pentru destinul oraşului din acele zile, marcând totodată şi
etapele

premergătoare

ale

elaborării

formatul deja analizat:
„Apelul : Încă din cursul
sâmbătă,

manifestului

în

nopţii de vineri spre

22-23 decembrie, Andreea Andreiaş l-a căutat pe

responsabilul Tipografiei Câmpina, dar nu l-a găsit acasă,
în schimb l-a adus la Consiliu pe cel al Tipografiei Schelei
Băico� pe Ioan Chirobocea, la care a ajuns chiar la miezul
nopţii. Pe la ora 1 , s-au făcut legitimaţii pentru membrii
Comitetului Orăşenesc al Frontului Salvării Naţionale.
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S-a luat măsura să se scrie un Apel către cetăţenii
oraşului şi să se tipărească, tot la Schelă, până dimineaţa, ca
să poată fi afişat pe străzi. Un anume deficit de educaţie la
unii localnici, deprinşi de ani de zile să atenteze la
civilizaţia străzii, sau opoziţia încăpăţânată a altora faţă de
revoluţie, a făcut ca multe din aceste afişe să fie deteriorate,
astfel că ne simţim îndreptăţiţi să reluăm textul în
întregime, adaptând numai ortografia lui." (Câmpina
Liberă, An II, nr. 1 (2) din 1 7 ianuarie 1 990).
În respectiva rubrică se mai dau câteva relaţii
(tardive, totuşi) despre relaţia cu centrul judeţean: „S-au
primit delegaţii din partea judeţului, care au adus nişte
hârtiuţe tipărite cu albastru: „Cetăţeni! Comitetul Popular
Provizoriu Prahova este stăpân pe situaţie. Întreaga
activitate se desfăşoară normal. Sprijiniţi grupele de
apărare. Să acţionăm cu calm, ordine şi disciplină".
Publicat în acelaşi număr al ziarului Câmpina
Liberă, reportajul intitulat ,,Haosul"aduce în atenţie, câteva
conflicte perturbatorii din viaţa oraşulu� din acele zile de
foc şi de sânge, când ţara îşi recâştiga identitatea. Deşi
nesemnate, cele relatate, prezente în mare parte şi în
mărturiile celor de noi intervievaţi, oferă culoare şi de ce
nu, un anume interes, cu valoare documentară, dar şi
prezenţa acelei stări de alergie şi nesiguranţă, de a vedea
pretutindeni focare de război şi de răzbunări oarbe, ivite din
inconştientul multora, fapt pentru care şi procedăm la
câteva extrageri, respectiv fragmente ce ni s-au părut
semnificative, chiar şi la atâta distanţare în timp:
„Sâmbătă dimineaţa, 23 decembrie, a început
haosul. Când se murea la Otopeni şi se mai auzeau
împuşcături la Captare, la Magazinul Big s-a adunat o
mulţime de oameni care doreau alimente iară cartelă,
neraţionalizate, astfel că, pe la opt şi jumătate, a fost nevoit
să meargă acolo locotenentul Ioan Petrescu şi să le explice
că, ceea ce era importat atunci, era distrugerea inamicului,
infiltrat printre noi, care ne-a atacat şi ne-a hărţuit toată
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noaptea (sic, s.n.). Alţii au venit la primărie, creând multe
probleme la poartă şi cerând carne şi cartofi la liber,
neînţelegând că nu se puteau face toate, dintr-o dată."
Funcţionarii primăriei şi secret�l Comitetului
orăşenesc de partid s-au prezentat la lucru. In prezenţa lor,
s-a trecut la reverificarea birourilor, s-a luat în primire
arhiva, care oglindea activitatea pe linie politică a
oraşului. . . La ora 9, au fost convocaţi, la o şedinţă,
directorii de întreprinderi, pentru a raporta dacă s-a trecut
sau nu la lucru; dacă s-au distribuit raţiile etc. Membrii
Frontului au fost repartizaţi la diferite întreprinderi.
Încă înainte de ora nouă, cineva din Front, aflat la
primărie, răspândise zvonul că apa de la Paltinu este
otrăvită, ceea ce crease panică în tot oraşul. . . Inginerul
Palade a asigurat, conform rezultatelor analizei, că apa are o
calitate corespunzătoare. La I.RA, inginerul şef Ion
Aldescu a oferit 20 de oameni din gărzile patriotice, în
cazul că ar fi nevoie de ei. . . S-a discutat şi aici despre
otrăvirea apei. La Panificaţie, şeful de secţie, ing.
Alexandru Duminică, prin măsurile pe care le luase, putea
să asigure pâinea necesară oraşului. . . La I. T.A., şeful
autobazei avea mijloace de transport pentru alimente şi alte
produse necesare. . .
La 9,30, locotenentul I . Petrescu este anunţat de o
vânzătoare de la PECO, (gestionară d-na Cerbu, din Brebu
s.n ), că un mare număr de posesori de autoturisme au venit
să ia benzină la liber. Locotenentul găseşte aici oameni
foarte porniţi: „Am încercat să le explic. Îmi dăduseră
lacrimile de ciudă, când am văzut că aceşti oameni, care se
înmulţeau continuu, nu mă înţelegeau şi nu erau conştienţi
de misiunea pe care o aveam. Activitatea a durat câteva ore.
Când eram aproape convins că nu voi reuş� unii cetăţeni au
început să ia atitudine împotriva celorlalţi, aceştia părăsind
staţia PECO, rămânând pe loc maşinile care îşi luau cota.
Cu toate acestea, 2-3 cetăţeni s-au autoservit cu benzină,
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neplătind cantitatea respectivă. De frica mulţimii,
lucrătoarele PECO se baricadaseră în interiorul clădirii."
,,Între cei veniţi la benzinărie, s-a aflat şi Ion
Postelnicu, fratele generalului şi ministrului de interne,
Tudor Postelnicu. Izgonit de acolo, a intrat în magazinul de
piese auto. Aici, încearcă să calmeze spiritele cu un pachet
de kent. Este silit să-l ţină în mână şi să strige „Jos
Ceauşescu !" Se formează o procesiune spre centrul
oraşului. În dreptul Liceului Forestier, aceasta este prinsă
din urmă de lt. Ioan Petrescu. Mulţimea îi înconjoară
maşina, spunând că vor să-l linşeze pe fratele generalului
Postelnicu, din Proviţa, care făcea bişniţă cu ţigări kent, în
faţa magazinului de piese auto. Lt. I. Petrescu mărturiseşte:
„Fiind un foarte mare răufăcător, care se ocupa cu trafic
de influenţă şi făcea bişniţă în stil mare, am explicat mulţimii că,
până acum, în Câmpina, nu s-a spart nici un geam. I-am rugat să
fie oameni civiliz.aţi, conştienţi că va veni şi ziua socotelilor. Dar
aceasta să se facă public, ca toată lumea să cunoască activitatea
acestor nemernici, promiJ:ându-le că îl voi aresta la Consiliu. . .
Am vorbit mulţimii şi am chemat procuratura şi miliţia, care I
au încătuşat imediat pe acest periculos individ. Ca prin
farmec, mulţimea s-a potolit, scandând: „Armata e cu noi,
Armata e cu noi!"
O sinteză a repertoriului de zvonuri, ştiri false şi
dezinformări o ilustrează reportajul „Filtrul", apărut în
acelaşi număr al ziarului, unde, cu uşurinţă se pot descoperi
aspecte de melodramă şi găselniţe de ordin tactic, ca şi
cum, bunăoară, acei elevi de miliţie, ar fi fost, vezi
Doamne, nişte experţi de la forţele speciale, reprezentând
Mossadu� N.K.V.D.-ul, C.I.A. sau nu mai ştim cine! Dar să
le urmărim imaginara aventură: „Câteva sute de elevi, puşi
la dispoziţie de colonelul Remus Motorca, au trecut la o
„scotocire" masivă a împrejurimilor. Ei au cercetat în cursul
zilei de sâmbătă, zona Câmpina-Comu-Şotrile-Paltinu100
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Valea Doftanei. Inamicul a fost hăituit ca o fiară, dispărând
în bună măsură. El s-a infiltrat însă în oraş, unde au început
să apară diferite maşini cu numărul 1 2 B... dar care s-au
retras rapid, dându-şi seama că localitatea este înconjurată
de trupe, gărzi patriotice şi tineret. La indicaţia căpitanului
Ion Ilie s-a luat măsura ca, pe toate străzile, să se facă
baraje pentru oprirea tuturor autovehiculelor şi identificarea
cetăţenilor. Punctul culminant în această acţiune l-a
constituit venirea unor cetăţeni din satul Bordeni, care au
anunţat că un infractor, înarmat cu o mitralieră, dispusă
într-o Dacie comb� neagră, n-a vru să se supună la somaţia
acestora şi a tras două focuri de armă dispărând spre
Plopeni. Comunele din împrejurimi au trimis la Consiliu tot
felul de alimente... ele au fost oferite căminului de copii
„Ada Marinescu" .În jurul orelor 1 5, locotenentul Ion
Petrescu şi Mihai Horeangă au trecut la o nouă organizare a
apărării oraşului Câmpina, atât din interior cât şi pe toate
di!�!��Ie.,_ act_ivitatea_a dl!rat câteva ore."
_
_

,Jo Lunca Cornutu� au fost semnalaţi doi preoţi,
îmbrăcaţi în costumaţie specifică, atrăgând atenţia prin
faptul că au trecut peste nişte garduri, dintr-o grădină în
alta. Informaţia n-a putut fi însă verificată în timp util.
Pe la orele 1 9, au început din nou presiuni inamice,
în zona Muscel-Voila şi Paltinu.
Pe Piţigaia, au fost semnalate cruci în vederea
aterizării elicopterelor. Doctorul Gheorghe Cojocaru, care a
venit la primărie îmbrăcat în uniformă militară de
locotenent-colonel, a plecat la Poiana, pentru a lua legătura
cu gărzile, în vederea verificării informaţiei. A fost un zvon
care nu s-a confirmat."
Reportajul ,,Noaptea, pe Neptun"
„În noaptea de sâmbătă spre duminică, 23-24
decembrie, oraşul şi punctele principale vizate de inamic au
10 1
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fost ţinute sub un control permanent. Teroriştii au fost în
număr mic, dar au atacat foarte rapid şi din mai multe
direcţii, dovedind o rezistenţă deosebită şi o mare
mobilitate de luptă, vrând astfel să deruteze şi să
demonstreze că au forţe mult mai puternice decât cele ale
apărării. A fost atacată Unitatea Militară de la Băicoi, care a
informat Consiliul Frontului Salvării Naţionale din
Câmpina despre evoluţia forţelor, indicând existenţa unor
elicoptere. Punctele atacate la Câmpina au fost în special
Muscelul şi Voila.
Spre Podul Vadului, s-au auzit împuşcături. Un Aro,
în care a urcat Mihai Horeangă, Ducu Dincă, Andrei
Andrieş şi încă doi băieţi, plus şoferul, merge să vadă
despre ce este vorba. Pe serpentine, coboară cu faza mică
apoi stinge luminile. Se discută cu cei doi paznici de la
depozitul de cherestea, care confirmă că s-au tras focuri de
armă. Paznicii povestesc că, după aceea, două maşini care
coborau dinspre Comarnic, una care venea dinspre Breaza
şi alta dinspre Câmpina sau Ploieşti s-au întâlnit şi au
semnalizat cu lanterna, după care toate patru s-au îndreptat
înspre Comarnic. Se raportează Ia comandament şi se
trimite o maşină cu gărzi patriotice înarmate, să verifice
zona. Se controlează podul şi pe dedesubt, cu lanterna.
George Severin e temerarul - dar nu se găseşte nimic".
„Au fost şi incidente chiar hazlii. La Nistoreşt� o
cisternă cu zece tone de oxigen lichid a rămas în pană.
Mihai Horeangă a instalat imediat lângă ea doi oameni din
gărzile patriotice, înarmaţi cu ZB-uri. Apoi s-a întors,
pentru a asigura mijloacele de depanare. Gărzile patriotice
din Breaza au coborât cu un microbuz. La o oarecare
distanţă de cisternă, au observat pe cei doi oameni din
gărzile noastre. Au oprit microbuzul, au coborât şi, întrucât
nu aveau acelaşi tip de banderolă şi nici aceeaşi parolă, au
somat şi unii şi alţii. S-au tras focuri de avertisment, apoi au
tras unii în alţii. Cei din Breaza, înarmaţi cu pistoale
1 02
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mitralieră, au descărcat două încărcătoare, iar cei din
Câmpina au tras foc cu foc. Patrulele de tineri din zona
„Ada Marinescu" au auzit focurile pe vale, f'ară să poată să
le localizeze. Cei din primărie se aşteptau să fie atacaţi la
sediu, gărzile patriotice intrând în situaţie de luptă. Gărzile
de tineri neînarmaţi au coborât scările, pentru cercetare şi
observare. S-a luat legătura cu Breaza şi s-a confirmat că
focurile se trag acolo. Până la urmă, neputând să se doboare
combatanţii s-au recunoscut ca fiind de aceeaşi parte a
baricadei.
La lăsarea întunericului, la Întreprinderea Neptun,
s-au luat măsuri speciale, pentru iluminarea zonelor
întunecoase, inclusiv a cimitirului, montându-se reflectoare
puternice. Cimitirul era socotit un punct foarte periculos,
astfel că s-au cercetat toate cavourile din el. Pe hala SDV,
făcea de pază Victor Stănică. Au mai urcat pe hală şi Florin
Ilioiu. . . şi un elev de la Şcoala de Miliţie. Pe la 2,30-3, s-a
văzut un semnal luminos dinspre Telega spre Piţigaia,
precum şi semnale luminoase de lanternă, de la un bloc cu
zece etaje, din zona ,,Minutului". Imediat după semnalele
luminoase, s-a auzit o rafală de armă automată, dinspre
Piţigaia. Apoi, s-a făcut linişte. . . S-au mai auzit două focuri
de armă automată, în zona împădurită Voila.
Spre dimineaţă, bateria de cazane a întreprinderii a
început să bage căldură pentru secţii. Când conducta a
început să primească aburul, s-au produs zgomote ciudate,
ca şi când erau pocnituri de armă. Speriat, un elev, care
făcea de pază în zona aceea, a somat, apoi a deschis foc.
Două gloanţe au trecut pe deasupra SDV-ului . . . Incidentul a
fost mărunt, dar frica a fost mare. Doru Corneanu a făcut o
lungime de hală târâş, prin băltoci, iar Florin Ilioiu, o
lăţime, escaladând şi scara de deasupra liftului. La ora 7,
eroii au ieşit din schimb . . . " .
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Prinderea şi reţinerea maiorului Tocan din Braşov

Acesta dezertase din sediul Apărării Civile din
Braşov fiind una din sursele de dezinformare, producând
instabilitate.
A fost reţinut în gara Câmpina, de către locotenentul
Petrescu, însoţit de alţi membri ai Frontului, printre care se
afla şi Adrian Dascălu. Se afla ascuns într-un vagon de
marfă. Ameninţat cu pistolul de către locotenentul Petrescu,
s-a reuşit arestarea lui, cât şi evitarea conflictului cu
populaţia, pe care o instigase, victimizându-se. După o
scurtă intercaţie şi adeverirea faptului că grupul respectiv
aparţinea forţelor revoluţionare câmpinene, călătorii s-au
retras, iar respectivul a fost dat în paza miliţiei T .F. A fost
transferat la Ploieşti. S-a dovedit că făcea parte dintr-un
grup cu sarcini speciale.
Incendiul de pe acceleratul Bucureşti-Braşov

După arestarea maiorului Tocan, acelaşi grup de
revoluţionari, în frunte cu locotenentul Petrescu şi Dascălu,
a fost implicat în localizarea incendiului de pe acceleratul
ce se apropia de Câmpina. Pagubele au fost considerabile.
S-a reuşit ca, în apropierea haltei Bobolia, să fie desprinse
vagoanele aflate în flăcări şi, cu o altă locomotivă, restul
trenului să fie îndepărtat de focar.
Incidentul de la Captare

Cercetarea urmelor lăsate de către persoane
suspecte, într-o moară părăsită din apropierea staţiei de
captare, din comuna Brebu, au dus la concluzia că, într
adevăr, prin aceste locuri, au trecut indivizi cu intenţii
destabilizatoare. La acest punct, s-a produs o degringoladă
de amploare, care a determinat garda, la rândul ei intrată
într-o alertă oarecum exagerată, să deschidă focul. În cele
din urmă, toate şi-au revenit la normal.
.
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Primul pas spre stabilitate şi democraţie,
în spaţiul câmpinean: 5 ianuarie 1990
Aşa cum s-a putut reţine din afirmaţiile diverşilor
subiecţi,

solicitaţi

la

reconstituirea

evenimentelor

din

Decembrie 1 989, momentul în sine s-a consumat nu f'ară
incertitudini şi semne evidente de nemulţumiri şi chiar
ostilităţi, determinate de orgoliul puterii, vechi de când e
lumea!
Un moment, firav totuşi, dar consemnat ca un avans
pe drumul democratizării, la constituit adunarea din 5
ianuarie 1 990, desfăşurată ca urmare a presiunii unor forţe
doritoare de stabilitate şi progres democratic.
Documentele acelui moment sunt revelatorii, prin
conţinutul şi sinceritatea idealurilor pentru care se pledează,
chiar dacă totul este impulsionat „de la centru", respectiv de
către domnul Bălănoiu Nicolae, responsabil din partea
Consiliului Judeţean al Frontului Salvării Naţionale.
Desprindem din documentele timpului:
Cuvântul delegatului:
„Stimaţi cetăţeni ! Din împuternicirea Consiliului
Judeţean al Frontului Salvării Naţionale, am convocat, în
această adunare, comitetele Frontului de Salvare Naţională,
constituite la nivelul tuturor unităţilor din oraşul Câmpina,
şi Consiliul orăşenesc al Frontului Salvării Naţionale,
pentru a discuta cu privire la componenţa acestuia, sub
aspectul numărului de membri, care, prin Decretul lege,
este cuprins între 1 1 şi 2 1 de membri, cum şi cu privire la
modul de reprezentare a tuturor activităţilor social
democratice din oraşul Câmpina.
În această adunare, trebuie să dăm forma legală de
constituire a Consiliului Frontului Salvării Naţionale, ţinând
seama că acesta este organul local al puterii de stat. Din
acest consiliu, trebuie ales biroul executiv, ce se constituie
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din 7-9 membrii, format din: I preşedinte, 2 vicepreşedinţi,
I secretar, 3-5 membri.
Ţinând cont de Decretul lege. . . şi de complexitatea
problemelor la nivelul oraşului, vă rugăm să faceţi
propuneri pentru constituirea Frontului Salvării Naţionale la
nivelul oraşului Câmpina.
Alegerea se face prin vot deschis, cu majoritate
simplă de voturi, având în vedere că acest consiliu are
caracter provizoriu şi va funcţiona până la alegerile din luna
aprilie anul curent".
Notă:
La discursul de mai sus, dovadă a conceperii lui la
sediul judeţean, s-a procedat la adaptarea lui la situaţia de la
faţa locului, fiindu-i adăugat încă un aliniat, scris de mână:
„Rog să se gândească cu maturitate, în aşa fel ca din
Frontul Salvării Naţionale al oraşului Câmpina să facă parte
cei mai valoroşi cetăţeni, cu experienţă în munca de
conducere, stimaţi şi apreciaţi de către locuitorii oraşului."
Se continuă cu acest paragraf, necontestat de
mmem:
„Pot face parte din acest Consiliu Orăşenesc şi
cetăţeni care au făcut parte din organele vechiului regim,
dar care au dovedit capacitate organizatorică, ataşament faţă
de destinele oraşului Câmpina.
Principala sarcină a Consiliului Salvării Naţionale şi
a dorinţei celor prezenţi . . . este de a determina oamenii
muncii să se prezinte la locul de muncă, să desf"aşoare o
activitate eficientă, pentru redresarea situaţiei economice a
judeţului". Succintul proces verbal atestă rezultatele acelei
adunări, prin care, aşa cum s-a şi menţionat deja, s-a
schimbat componenţa Frontului Orăşenesc. ,,Proces
verbal/Încheiat azi, 05.0 1 . 1 990, în localul Casei de Cultură
Câmpina, orele 1 7,30, în prezenţa factorilor de răspundere
din întreprinderile din Câmpina şi a celor I O reprezentanţi (?),
pentru a se constitui Frontul Salvării Naţionale, de faţă fiind
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reprezentantul Consiliului Salvării Naţionale judeţene,
domnul Bălănoiu Nicolae:
Preşedinte: Bercăroiu Victor; Vicepreşedinţi: Râncu
Gh., Horeangă Mihai/Secretar: Moldoveanu Paul
(absent);/Membri: Dr. Pănoiu, Ing. Pelceac, Lt. Petrescu
Ioan, Goage Alexandru, Rădulescu I., Dr. Mitroi C."
Desigur că nu toţi cei aleşi şi-au făcut prezenţa în
administrarea oraşului, problemele acute rămânând să fie
rezolvate de un grup restrâns, respectiv de funcţionarii
primăriei, dat fiind faptul că unii dintre cei nominalizaţi în
conducere nici nu şi-au părăsit locul de muncă.
În privinţa celor care au făcut parte din vechiul front
şi n-au mai fost aleşi în respectiva adunare, aceştia s-au
retras tacit, poate cu un gust amar, dar continuându-şi
cursul vieţii pe vechile făgaşe. Desigur, unii construindu-şi
o situaţie materială nouă, devenind mari proprietari de
întreprinderi, patroni sau comercianţi implicaţi în afaceri
diverse, oameni politici etc. Aşadar, surprizele aduse de
revoluţie şi-au avut ineditul lor, continuând până şi-n zilele
noastre.
O ultimă Întrebare:

Domnule Ioan Petrescu, pentru cunoştinţa
publicului câmpinean, pe care l-aţi servit cu dăruire într-o
perioadă cu grele încercări, evitând, bineînţeles, alături de
toţi cei implicaţi în reuşita revoluţiei, o posibilă vărsare de
sânge cu urmări ireparabile, moral şi material; repetăm,
reamintiţi-vă, cum aţi fost primit la revenirea în unitatea de
la Voila?
„La revenirea în unitate, am avut parte, spre
surprinderea mea, de o primire ostilă, chiar ameninţătoare,
ce s-ar fi putut prelungi până la suprimarea mea fizică.
Implicat în crearea unei asemenea atmosfere, a fost un grup
format, culmea, dintre colegi, alături de care, culmea,
trecusem, a_!ll la r�d, prin_ multe încercărj
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Aşa am aflat că se formase un grup, poreclit în
unitate „Găşcuţa", format din indivizi ce-şi dovedeau, prin
atitudinea lor, regretul după lumea dusă. Mai mult decât
atât, cu referire la situaţia oraşului, posibil că atitudinea lor
rebarbativă să fie tocmai urmarea unor măsuri, ce le-am luat
la nivelul urbei, împotriva mafiei din domeniul alimentaţiei
publice, punct nevralgic, înspre care era îndreptată, în mod
deosebit, atenţia tuturor. ·Aici se intersectau foarte multe
interese materiale.
Exprimându-mi decepţia în faţa generalului Voinea,
Şeful Secţiei Parchetelor Militare, Domnia Sa îmi adresase
întrebarea retorică:
„Credeţi că indivizii implicaţi în destabilizarea
atâtor aspecte au făcut-o de capul lor?; determinându-mă
astfel să fiu convins de intersectarea unor interese de culise.
Dar las cititorii să tragă concluziile de rigoare!"

Câteva pagini de literatură ale scriitorilor
câmpineni, inspirate din realităţile acelui timp
de bucurie de Diana Trandafir
(Evenimentul, nr. I , decembrie 1 989):
„Oare ce-o fi cu această lumină/Parcă de fulger în
noapte ?/Lumea s-a aprins, deodată, divină/Ca bujorii pe
fructele coapte/Oare ce e jocul acesta /Nemaivăzut şi totuşi
firesc/Ca o plutire pe marea celestă/Şi ca o patimă de rai
pământesc?/E poate credinţa c-aceeaşi făptură/Şi-acelaşi
destin ne îmbată,/E poate părerea că ochiul meu fură/O
clipă rotundă din ora bogată".Carte poştală de Ion
Şovăială, (Câmpina liberă, nr. 2, 1 7 ianuarie 1 990): ,,Mă
iartă, mamă, iartă! îţi scriu pe un genunchi,/ cu slovă
repede, prima carte poştală,/mă arde, mamă, un glonte,
sîartecându-mi în trunchi/mângâierea mâinii tale obosite,
odihnindu-se-n poală/Mă iartă, mamă, iartă! lacrima ta e
Cântec
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prea grea/umbra crucii-mi, la cap, mamă, e mare, prea
mare,/casei noastre-i arde, iată, în ferestre-o stea/mi se
veşniceşte gândul întru tine a chemare. I Mă iartă, mamă,
iartă! Cum mi se zbat în sânge/anii mei tineri, sub şenile,
amestecaţi cu ţărână./Zilele acestea, mamă, rogu-te, nu mă
mai plânge ./ Doar lumina, lujerându-mi, la ea, mamă,
mă-nchin./Cum se răstoarnă cerul! O, nesf'arşiri albastre/îmi
curg pe tâmplă. I Ca porumbei, cartuşele din armă/Inundă
lacrima ta grea, pe crucea libertăţii noastre! I Mă iartă,
pentru toate, mă iartă, iartă, mamă!".
fragment din cartea „Vedere
din provincie. Jurnal" de Constantin Trandafir (Ed. Vestala,
Bucureşti, 2009):
,,Pe data de 22 dec., după fuga ruşinoasă şi
nesănătoasă a celor mai iubiţi fii ai poporului, revoluţionarii
pătrund la Televiziune. . .
S-a stârnit în orăşelul nostru de provincie, ca peste
tot în ţară, manifestaţie euforică. Anastasescu se urcă pe
acoperişul blocului, sare în sus, flutură braţele şi ţipă din
toţi rărunchii: „Victorie ! Victorie!". Lumea dă năvală pe
străzi, cea principală se umple ochi, oamenii tac, strigă,
cântă, se strâng în braţe, plâng, vociferează, chiuie,
scandează: „Ole, ole, Ceauşescu nu mai el". Cu Gherasân,
ne îndreptăm spre Mişu să-l luăm la demonstraţie, el deja
coboară şi, împreună, ne afundăm în vâltoarea mulţimii
exuberante. La Casa Tineretului - nucleul demonstraţiei -,
portretele „eroilor'' şi „operele" lor sunt aruncate de la
înălţimea balconului, călcate în picioare şi arse. Reculegere
în genunchi pentru victimele revoluţiei. Mulţi (între ei
recunosc pe Nuţa, Biţă, doamna Corina Anastasescu,
Sandrino) se îndreaptă spre Primărie şi, totodată, Comitet
orăşenesc de partid. Escaladează gardul de fier, înalt,
sfarmă încuietorile, dau năvală. . . Vitrine sparte, pavoazări
s1!1ulse, steagurile partidulu� arse. . .

Epilog deschis

1989

-
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Sunt ucişi militarii de la Câmpina în apropierea
Aeroportului Otopeni şi degringolada se uneşte cu doliul. . .
Ş i în urbea submontană, e zarvă şi spaimă, comandament
F. S.N., între ei, în faţă de tot, e Biţă, care răspândeşte
vestea că şi-a ars, cu câteva zile în urmă, carnetul de partid.
Instiuţiile sunt părăsite, brigăzile controlează interioarele,
se constituie uniuni, consili� gărzi. Diana e aleasă în
Comitetul Didactic Orăşenesc, unde profesorul Dinu
Ispăşoiu le spune cine a ars carnetul de partid.
La alimentare - portocale, banane, lămâi şi alte
fructe exotice, ţigări BT, DS, Apollonia. Cozi imense. Onea
evită să ne vadă. Cu o banderolă roşie pe braţ, face ordine:
îşi umple sacoşa prin faţă. Se duce la altă Alimentară, să
organizeze şi acolo . . .
Ghiţă Corbul nu mai iese din vizuina lui, îl
vizităm. . . Fiecare secundă e un eveniment. . . La Câmpina,
„scriitorii" lucrează amarnic la gazeta ,,Evenimentul" . . .
Ninge vag. Apoi ninge abundent şi calm. Difuzarea
,,Evenimentului" e un spectacol cum nu s-a mai văzut.. .".

Codruţ Constantinescu: Despre decembrie 1989
„Incredibilă mi se pare capacitatea noastră de a uita,
incredibil este asaltul la care suntem supuşi din toate părţile
de pseudo-evenimente mediatice, de Columbei, de Mitici şi
de unicul Gigi. Am uitat că, în decembrie 1 989, s-a murit
pentru libertate. Paradoxul cel mai mare: sângele vărsat de
martirii pentru libertate a tăcut posibilă o nemaipomenită
viaţă a ipochimenilor, care acum ne inundă, personaje care
parcă sunt bucăţele rupte din cuplul Ceauşescu.
Ziua 2 1 decembrie 1 989 a picat într-o joi, ţin minte.
Familia mea avea programată o excursie la Bucureşti, se
apropia Crăciunul şi Anul Nou, iar una din cutumele
noastre familiale (dar şi a altor zeci de mii de româ� care
avusesera norocul să stea destul de aproape de Capitală},
consta în vizitarea nu a unor muzee sau teatre bucureştene,
c1 a alimentarelor, brutăriilor, cofetăriilor, spre o
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aprovizionare adecvată. Pe atunci, nici nu visam că un tur
de o oră într-un hyper-market poate înlocui alergătura a
trei-patru persoane, statul la coadă timp de câteva ore bune,
cu rezultate mediore (două-trei salamuri, pe care tatăl meu
trebuia neapărat să le afume bine pentru a le tranforma într
o pastă solidificată şi cât de cât comestibilă). Ne-am urcat
în Oltcit-ul familiei, dis-de-dimineaţă, şi am pornit-o către
Capitală, în ciuda zvonurilor care roiau şi a situaţiei ciudate.
Nici prin gând nu le trecea părinţilor mei că vor pica în
mijlocul unor evenimente istorice. Pe la Otopeni, am intrat
într-o bizară ceaţă densă, rău prevestitoare (ea prevestea,
fidel, vremurile ceţoase, care veneau . . . ) .
Am parcat maşina în centrul oraşului, iară mari
probleme, şi ne-am început expediţia de pradă, în Piaţa
Amzei. Nu mai ţin minte exact traseul pe care l-am parcurs,
cert este că, pe la amiaz.ă, eram împreună cu mama mea în
imensul supermagazin Unirea, dezolant de gol, cu mărfuri
puţine şi de o calitate îndoielnică (acel magazin personifica
perfect România ceauşistă, monumentală pe dinafară şi
goală pe dinănuntru). Ieşind din magazin, am observat,
stupefiaţi, câţiva tineri, care se agitau pe mij locul
bulevardului N. Bălcescu, cel ce duce din Piaţa Unirii către
Piaţa Universităţii, şi strigau împotriva lui Ceauşescu. În
acelaşi timp, le cereau celor care stăteau pe margini, pe
trotuare şi care se uitau la ei ca la urs, să li se alăture . . .
Atunci, am văzut cu ochii mei ceea ce Alexandru Paleologu
va descrie în cartea Minunatele amintiri ale unui

ambasador al golanilor1 : ,.grupuri de tineri

in blugi,
hotărâţi, entuziaşti, pe care ii părăsise in mod vizibil orice
simţ de conservare şi care işi spuneau că, dacă dictatorul
rămâne in scaun, viaţa, oricum, nu maiface doi bani."
La Piaţa Universităţi� deja circulaţia e�a blocată. Se
strânseseră câteva zeci, poate sute de oameni. In acea după
amiază şi în acel loc, a izbucnit nebunia. Elicoptere au
1

Editura Humanitas. Bucureşti. 1991 pag. 16-17
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început să survoleze zona la mică altitudine. Nu am să uit
niciodată vuietul groaznic făcut de primul TAB, care venea
dinspre Piaţa Unirii. I-au urmat, încetul cu încetul, altele,
mai decise, care, pentru a impresiona şi mai mult, ambalau
motoarele. Când a început să se tragă, probabil cu nişte
petarde care au bubuit însă teribil, tata ne-a pus rapid în
mişcare. Am ajuns la maşină şi am încercat să părăsim
capitala, însă deja nu mai era atât de simplu. Ieşirea pe la
Arcul de Triumf şi pe Şoseaua Kiseleff era blocată, iar tata
a trebuit să ocolească jumătate din Bucureşti. Am ajuns
acasă târziu, în noapte. Rudele ne-au întâmpinat îngrijorate
şi curioase. Toată lumea spera ca minunea să aibă loc.
A doua zi, vineri 22 decembrie, în micul meu târg, oamenii
s-au pus pe demonstrat. Revoluţia trebuia trăită peste tot.
Poate că nici nu mai era Revoluţie, ci doar exprimarea
imensei bucurii de a scăpa de un regim criminal-totalitar.
Trebuie să recunoaştem că s-a meritat a se muri în
decembrie 1 989. În primii ani de la Revoluţie, o mare parte
din elita intelectuală românească, structurată în cadrul
societăţii civile, a vehiculat ideea că s-a murit degeaba în
decembrie 1 989. Dacă, pe moment, ideea era cât se poate
de adevărată, căci principalii profitori ai Revoluţiei au fost
nomenclaturiştii, neocomuniştii, conduşi şi organizaţi de
Ion Iliescu, acum, în pragul anului 2007, putem să ne
schimbăm percepţia. Fără acel sânge vărsat, aceste
momente euforice nu ar fi avut loc. Fără acea generoasă
donaţie de sânge şi vieţ� nu am fi făcut parte din Europa
care contează (adică Uniunea Europeană), ci am fi rămas un
·colţ izolat şi ciudat al Europe� precum este Belarusul sau
sărmana Serbie. Momentul O al noii Românii l-au
simbolizat cei care au avut curajul să iasă pe străzi atunci,
când încă nimic nu era decis, atunci când exista riscul de a
muri şi nici o certitudine la orizont. Amărăciunea
adevăraţilor eroi a fost atât de bine exprimată de Cătălin
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Nemeş, care, în numărul 348 al revistei 22, scria în
„Scrisoare de la răniţi pentru Eroi"2 : Nouă ne spun cei care,
atunci, dârdâiau sub paturi, că, de fapt eram beţi şi nu
ştiam ce facem. Când încercăm să vorbim despre memoria
voastră şi să cerem dreptate, ni se spune că facem politică
şi că e mai bine să stăm pe locurile noastre, ca şi cum, în
decembrie '89, n-am făcut cu voi cea mai mare schimbare
politică din istoria contemporană.

„Întâlnirea cu moartea" de Gherasim Rusu Togan
(fragment din romanul „Spaţiul nefericirii", Ed. Verva,
1 994)
„Se cufundaseră şi ei în forfota mulţimii, soarele
devenise şi el mai luminos parcă, timpul se descătuşase din
încremenirea lui nefirească, căci semnul se ivise deja,
hotărând marea împlinire. Undeva, poate foarte departe sau
în adâncul de suflet al fiecăruia, încolţise miracolul. . . Vrem
tiranul detronat-Arestat şijudecat!
Grupurile din curtea închisorii se sparseră ca la un
semn, patrulele îşi părăsiră şi ele veghea, corpul de gardă
lâncezea, văduvit de absenţa gradaţilor, dispăruţi f'ară urmă.
Prin golul porţii larg deschise, pătrunseră, în trombă, două
autobuze, din care câţiva tinerii se dezlănţuiră frenetic:
Libertate, Libertate! S-a spuberat coşmarul, urai
Dan se trezi ridicat şi dus înspre autobuz. O strigă
pe Sabina. Ea îi răspunse, culmea, chiar din apropiere, în
momentul când se simţise săltat pe uşa autobuzului. Î n
urma lor, rămase, hâdă şi mută, lumea de coşmar, fumegând
în neuitare şi blestem. . . Autobuzele, supraîncărcate cu tinerii
eliberaţi din cătuşele represiunii, au oprit în apropierea
Gării de Nord. Coborâră cuprinşi de febra întoarcerii, cu
privirile aprinse, într-un delir nebun de trăire a unei realităţi
unice. Ole, ole, dictatorul nu mai el . . . Se strigau pe nume,
2

Cătălin Nemeş a fost rănit, în timpul Revoluţiei, în oraşul Cluj. Scârbit
de primii ani post-decembrişti, s-a sinucis.
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se îmbrăţişau, se confundau unii cu alţii, se înşiruiau într-o
coloană imensă, descătuşaţi din tăcere şi purificaţi prin
suferinţă.
Dan păşea prin muţime, purtând-o alături pe Sabina,
prea întunecată pentru clipa ce-i învăluise în mirajul ei, iar
el încă apăsat de gândul arestării sale, înainte de a-şi fi
încheiat priveghiul stingerii mame� răpusă de singurătate şi
boală. Sute de voci strigau descătuşarea, puhoi imens,
oameni şi drapele, o fericire iară margini strigată cerului . . .
- Dane, ce ne facem acum, circulaţia este pe cale să
se blocheze complet şi tu, cu piciorul bolnav. . . se îngrijoră
Sabina.
- Nu-i nimic, ce mai contează acum!
Tinereţea răzbea, în surâs şi nerăbdare, dincolo de
răni şi de lacrimi . . .
P e caldarâm, pâlpâiau lumânări.
Clămpănitul
unei
puşti
automate
pulveriză
porumbelul ce-şi ciugulea nădejdile, în largul pieţii. ..
Dan o smulse p e Sabina din reculegere, retrăgându
se în coridorul din apropiere. Valul mulţimii se apropia,
strigând la unison: „Teroriştii! Teroriştii!"
Mântuitorul avea să se nască într-o lume
sângerândă. Pasărea morţii se rotea, se rotea pânditoare!
Dan îşi agăţă privirea de largul pieţii, unde
porumbelul, căzut sub rafala gloaţelor, se preschibase într-o
băltoacă sângerândă. Sabina se lipi de el, simţindu-i corpul
cuprins de tremur, de frig sau de teamă. De pe acoperişul
casei de vis-a-vis, curgeau ţiglele sparte de tirul gloanţelor,
iar de la intersecţia pieţii cu bulevardul, răzbea lin vuiet
prelung, urmat de strigăte disperate: De ce trageţi?. . . Ne
omoraţ:J.
1 or.I
A . ,. . . . cnmm
. al"l
O vreme, se lăsă din nou linişte. Tinerii ţâşneau de
prin magazine şi intrânduri, alergând în zig-zag pe
coridoarele pustii.
- Dane, ne prinde noaptea aici, ce-ar fi să plecăm?
- Nu, Sabi!1a, e periculos, mai ai ră�dare!
.
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Şi tocmai atunci, se pornise din nou cavalcada
automatelor şi a puştilor mitralieră.
Dinspre Universitate, se apropiau târâş doi soldaţi.
De undeva, o puşcă mitralieră le prinse urma. Unul din
soldaţi îi răspunse cu o rafală de armă automată, aruncându
se, apoi, fulgerător, în dosul chioşcului din apropiere. Dar
puşca mitralieră continuă să-l urmărească şi geamurile
chioşcului se făcură pulbere.
- Cine trage, domnule, cine?, se implică un bărbat
între două vârste, cu braţele strânse ocrotitor peste umerii
unei fetiţe.
- Oamenii lui Ceauşescu, domnule, vor să-l aducă
înapoi, aşa le-a lăsat el ordin, să distrugă şi să ucidă!, îi
explică vecinul.
- S-a spus şi la televizor că Bucureştiul este
ameninţat de nu ştiu ce armată, că vin cu elicoptere şi
tancuri, adăugă un altul. Apoi, din nou, bărbatul între două
vârste:
- Domnilor, câinele de Ceauşescu are comandouri
arabe, se spune că la Timişoara au murit mii de tineri, un
adevărat genocid ne aşteaptă şi aici !
- Dar ce face armata noastră, de ce-i lasă să-şi facă
de cap?, întrebă, alertată, o femeie.
- Armata se află cu noi în stradă, nu vă pierdeţi cu
firea!, se amestecă şi Dan în vorbă.
- Domnule, au să tragă în noi, priviţi-i!, strigă un
bătrânel, îngrozit de apariţia soldaţilor. Apoi alunecă lângă
zid, spre disperarea Sabine� care se aplecă să-l ridice.
Bătrânelul, ajutat de Sabina, reuşi, în cele din urmă,
să se repună pe picioare, dar, culmea, pe neaşteptate, se
repezi către largul pieţii. O ploaie de gloaţe îl îmbrăcă în
cămaşa morţii, izbindu-l de caldarâm.
- Ucigaşilor, criminalilor! răbufni Sabina, lovind cu
pumnii în peretele scorojit. Apoi, în clipa care a urmat, se
descoperi singură.
- Dane? stri�ă disperată.
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- Aşteaptă! , îi şuieră băiatul, întorcându-şi capul în
direcţia ei. Abia acum, Sabina îl descoperise, în alunecarea
de reptilă, de-a lungul zidului. Şi nu-şi mai luă ochii de pe
el, înfiorată de o nelinişte, căreia vremea nu-i mai da parcă
spaţiu de revenire, preschimbând-o în clocot năvalnic de
dragoste, niciodată, până acum, intuită pe de-a întregul. Şi-l
percepuse doar de simplu coleg, dar acum. . . Destinul le va
rezerva şi lor o vreme de dragoste, de cântec, de rătăciri sub
ploaia de stele, căci norul acesta va trece şi-un cântec de
floare va răsări izbăvitor peste inima lor!
Sabina îl urmărea pe Dan, alături de întreaga
asistenţă, desoperindu-1 alături de cei doi soldaţi, cel de
lângă chioşc încremenit pentru totdeauna, iar celălalt,
cuprins de disperare şi teamă. Dan îşi da, la rându-i, lucid,
seama că pătrunde într-un cerc al morţii, în care nicio mamă
şi nicio Sabină nu-I mai puteau ocroti . . .
- Dane, lasă-i, vino înapoi !
- Domnişoară, cine să ne apere dacă nu tineretul, nu
te amesteca! , o interpelă femeia în vârstă, cu o prestanţă de
excepţie. Şi, curios, Sabina amuţise, în disperarea ei.
- Dă-mi arma camaradului "tău, să te acopăr şi
comunică să-ţi vină întăriri ! , i se adresă Dan soldatului, un
tânăr slab, cu părul auriu, crescut mai mult decât prevedea
regulamentul, cu ochii săi verzi, de o sticlire aparte.

Îi

trecuse automatul peste umăr, după care se adresă, prin
aparatul de emise agăţat de găt, comandantului :

- To lent, to lent, sunt în piaţă, foc intens, aştept
întăriri, zona doi. . . Iftimie e rănit grav, zona doi, aştept,
terminat!
Şi-n clipa următoare, Dan îl auzi gemând. Întoarse
capul şi-I descoperi contorsionat. De sub el, o pată de sânge
se scurgea ca o umbră. . . Atunci, Dan luă ţintă fereastra
blocului din faţă, unde mai înainte surprinsese ţeava unei
arme. Se dezlănţui în rafale scurte, ciuruind fereastra.
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Apo� ca prin vis, o văzu pe fetiţa ce-i vânduse fior�
târându-se pe caldarâm, într-o rână, cu buchetul de flori
adunat la piep, ca şi cum ar fi plutit pe o apă.
- Doamne, de ce, Doamne ! , se auzeau, până la el,
vaierele fetiţe� care se tîra chinuitor, lăsând în urmă dâră
sângerândă, împietrind mai apoi, săgetată de durere
Mamăăă! , strigă din nou fetiţa, acum întoarsă pe spate, cu
privirea pe negura cerului. . .
Înfrigurat de imaginea ei, Dan se aruncă spre largul
pieţei, către fetiţă.
- Dane! strigă, în disperare, Sabina. Dan se prăvăli
alături de fetiţă, încremenind lângă florile ei de culoare
roşietică, asemeni amurgului.
Fetiţa cu flori mai zvâcni odată în picioare,
încercând parcă să-şi adune comoara. Iarăşi potop nemilos
de cartuşe şi fetiţa căzu alături de Dan. Apoi, strigătul
disperat al Sabinei şi zvâcnirea ei înspre largul pieţii.
- N-o lăsaţi, opriţi-o, a înnebunit, opriţi-o ! Şi din
nou trosnete, praf înecăcios, vacarm infernal, sub geana de
apus sângerândă.
Pe cărarea lui Ieru-i Ier, înmugureau troiţele . . .
Mântuitorul îi primea p e cei trei . . . Vântul amesteca, în
noapte, fulgii din aripile porumbelului cu ai iernii întârziate.
Vestitorii lui Moş Ajun întârziau să apară, sub ochi
de ferestre, pentru bună-vestirea unei noi dimineţi. . .
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Epilog
Apariţia acestei cărţi, mărturisesc, este urmarea
îndemnului unor participanţi la evenimentele din 1 989,
cărora am dorit ca astfel să le personalizez existenţa, odată
cu idealurile şi speranţele ce le-a ani!_llat cutezanţa
înfruntării aparatului represiv comunist. In calitate de
cronicar al acelor timpuri, pe pământ câmpinean trăite, mă
bucură, de asemenea, şi de descoperirea unor episoade
inedite, determinându-ne să privim cu alţi ochi pe cei
angajaţi, sincer, în acest joc al destinului.
Ei au visat, ca şi noi, dar au şi îndrăznit să înfrunte
făţiş puterea, chiar cu spectrul morţii în faţă, detestând forţa
oarbă şi crudă a dictaturii, grăbindu-i pieirea. Şi chiar dacă
s-a pus în mişcare un întreg eşafodaj de represiune barbară,
ei i-au ţinut piept, animaţi de convingerea fermă că
dictatura trebuia să se sfârşească! Plânşi de cei dragi, eroii,
ei, jertfiţii în ceaţă, au plecat în eternitate, însoţiţi de florile
recunoştinţei noastre şi a celor ce ne vor urma.
Iar de-atunci, pe fruntea şi în inima noastră, s-a
înrădăcinat hotărârea de a nu mai accepta vreodată o
structură socială impusă prin puterea dictaturii şi anularea
individului ca personalitate şi spirit. Ei, cei aflaţi pe altarul
revoluţiei, ne-au dat, în fapt, prima lecţie de libertate şi
democraţie, valori supreme ale oricărei societăţi civilizate,
capabilă să-i ofere omului însăşi calitatea de om.
Avem obligaţia, în numele memoriei eroilor noştri,
cât şi a devenirii noastre de astăzi, sub faldurile tricolorulu�
de a împiedica orice încercare deşănţată de a limita ori
distruge democraţia şi de a instaura pornirile instinctuale,
orgoliul şi dezmăţul !
Cu împlinirile şi neajunsurile ei inerente, revoluţia
din 1 989 ne-a trezit, dincolo de toate, conştiinţa de oameni
ai veacului pe care-l trăim şi, chiar cu sufletele erodate de
atâtea neîmpliniri şi dezastre sociale, să revenim în
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civilizaţia europeana, m care suntem datori să nu ne
devalorizăm conştiinţa, să împiedicăm cu orice preţ
derapajele de la libertate şi democraţie.
În fapt, pe parcursul scrierii acestei cărţi, am urmărit
să dăm extensiune atât motivaţilor care au impulsionat
declanşarea
manifestărilor revoluţionare în
arealul
câmpinean, cât şi declaraţiilor şi mărturiilor aduse de
majoritatea celor care au participat, trup şi suflet, la
revoluţie, şi n-au avut rezerve în a-şi judeca, după douăzeci
de ani, comportamentul şi atitudinea. Dar, alături de
mărturiile participanţilor la revoluţie, s-au obţinut şi o
seamă de mărturii din partea unor oameni simpli, dăruiţi pe
atunci sincer crezului revoluţionar, cât şi a unora dintre cei
care, pe acea vreme, au îndeplinit funcţii diverse, chiar şi cu
valoare decizională, în aparatul politic comunist. Ca
apreciere asupra atitudinii acestora, este faptul că şi-au
asumat în totalitate poziţia din acele timpuri, a faptului că
mulţi dintre ei au fost expresia unor organe represive, dar
nu fără unele justificări mai puţin credibile!
Iar ca un merit de excepţie al celor care s-au aflat în
fruntea mişcării câmpinene, se cuvine apreciată atitudinea
raţională, calmă şi înţelegătoare - mijloace prin care s-au
evitat conflictele dure, vărsarea de sânge, răzbunările oarbe.
Dar, cu toate acestea, dacă uneori s-a simţit
pericolul ivirii unor asemenea stări, ele au fost, prin drepte
şi calme judecăţi temperate, chiar şi atunci când, din diverse
pricini sau aflaţi sub imperiul unor presiuni absconse, unii
s-au aflat pe punctul de a comite excese.
Nu putem să ocolim nici atitudinea deformatoare a
unora dintre subiecţii ce şi-au exprimat opiniile, urmărind
să se individualizeze cu tot dinadinsul, dar contracararea
unor asemenea poziţii a fost posibilă, prin atitudinea altor
subiecţi, mai puţin interesaţi de autoeroizarea lor.
În privinţa atitudinii noastre faţă de cursul
evenimentelor, deşi le-am urmărit, căutând înţelegerea lor
obiectivă, totuşi, nu negăm faptul că s-ar fi putut interfera şi
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atitudini subiective. Ca urmare, dacă prin unele pasaje se
simt asemenea carenţe, ne cerem scuze, asigurând cititorii
de sincera noastră intenţie. De altfel, lăsăm spaţiu deschis şi
altor intervenţii, ca la o nouă editare, cartea să devină, pe
de-a-ntregul, oglinda acelui timp.
Cât priveşte cartea de faţă, cu împlinirile şi
neajunsurile ei inerente, ne-o dorim să se înscrie, dincolo de
trecerea a două decenii, cu atâtea vulnerabilităţi, ca un
crâmpei din cronica acelor vremi, peste care, asemenea
curcubeului - simbol al mântuirii neamului - o pată
sângerie încă persistă! Aşadar, câmpinenilor, cartea se
închină în respect şi datină!
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