
Represiunea.
Revolte țărănești 



• Între 1 septembrie 1948 și 7 noiembrie 1949 au fost reținute de poliția politică 23.597 de

persoane, dintre care 10.152 erau țărani (4.518 mijlocași, 2.979 săraci, 2.655 chiaburi). Într-un

raport din data de 1 decembrie 1961 cu privire la situația arestărilor făcute de MAI și

procuratură în rândurile țărănimii în anii 1951-1952, se înregistrau 34.738 de persoane: 22.088

erau chiaburi, 7.226 țărani cu gospodărie mijlocie, iar 5.504 țărani cu gospodărie mică. În

același interval avuseseră loc 438 de procese publice în care fuseseră implicați țărani. În anii

1950-1954, 4.865 de țărani au fost încadrați în colonii și unități de muncă.

• Că represiunea împotriva țăranilor a fost intensă la sfârșitul anilor 1950 ne-o arată statisticile

realizate de Securitate, unde aflăm de exemplu că la 18 martie 1959 se găseau în închisori,

condamnați sau în anchetă, 4.635 de țărani. Pe 18 august 1959 se aflau încarcerați 5.341 de

țărani dintre care 1.655 în prevenție. Pe ani, reținerile se prezentau astfel: în 1956, 705 țărani;

în 1957, 1.308; în 1958, 1.829; în 1959, 1.499. Potrivit datelor accesibile, între 1950 și 1962

(inclusiv în acest din urmă an când s-a încheiat colectivizarea) au fost arestați de către

Securitate 89.986 oameni. Cu precizarea că aici nu intră persoanele arestate de Miliție sau cele

deținute temporar pentru zile, săptămâni sau chiar luni.

• Ruxandra Cesereanu atrăgea atenția că cifrele sunt contradictorii, dar că numai după

deschiderea și cercetarea totală a arhivelor Securității și ale Comitetului Central al Partidului

Comunis Român, vom putea ști cu exactitate.

Ruxandra Cesereanu, Comunism și represiune în România: istoria tematică a unui fratricid național, Iași, Polirom, 2006, p. 115, p. 120-121



Rezistența la colectivizare

• Zeci de mii de țărani au fost arestați pentru diverse „infracțiuni’’ cum ar fi: nepredarea cotelor,

neîndeplinirea planului de însămânțări, nedesmiriștiri, etc., numărul lor în rândul deținuților

din închisori ridicându-se la aproape 30%. Cotele exagerate și încercarea autorităților de a-i

introduce pe țărani cu forța în noile gospodării agricole au generat un adevărat război între

cele două părți, pe parcursul celor 13 ani de desfășurare a procesului de colectivizare forțată

înregistrându-se peste 190 de revolte țărănești pe întreg teritoriul României. Răspunsul

autorităților a fost: arestări, execuții și deportări ale familiilor celor direct implicați în revolte.
(Daniel Popa, Pe-aici nu se trece: revolte țărănești din Vrancea, 1957-1958, Academia Civică, București, 2016, p. 3-37)

În eforturile de creare a gospodăriilor agricole colective, autoritățile comuniste s-au lovit de

rezistența țăranilor.

• De unde exista această percepție negativă asupra colectivizării? Mulți dintre cei care luptaseră

în URSS în cel de-al doilea război mondial pe frontul sovietic sau căzuseră prizonieri de război,

cunoșteau realitățile legate de acest tip de organizare agricolă. În plus, sistemul cotelor a creat

o stare de nemulțumire în rândul populației de la sate. Opoziția țăranilor se datorează și muncii

de lămurire agresivă dusă de autorități prin intermediul echipelor de activiști de partid, al

Miliției sau a Securității, cu toate că la Plenara din martie 1949 se stabilise ca intrarea țăranilor

în gospodăriile agricole colective să se facă prin liber consimțământ.



M.A.I. Cabinet III

Nr. 22.887/N. Din 17.06.62
Extras din Octavian Roske, Colectivizarea agriculturii, represiunea totală, în „Arhivele totalitarismului”, Anul III, Nr. 2/1995, p. 120-135

Tabel cu cei condamnați pentru fapte penale în legătură cu colectivizarea agriculturii

Citind aceste condamnări, ne putem da seama cum percepeau o parte din țărani colectivizarea

Mihai Stelian, în vârstă de 43 de ani, din satul Românești, raionul Ploiești, șofer, carte știe 4 clase, are 1
copil, avere 4,65 ha, teren și o casă, a fost condamnat la 8 ani închisoare corecțională pentru
infracțiunea prevăzută de art. 209 pct. 2 lit. a Cod Penal, de Tribunalul Militar București, prin sentința
nr. 779/1959, reținându-se în fapt că susnumitul, în perioada 1954-1995, a instigat pe cetățenii din
localitate să se împotrivească dării izlazului comunal în folosința G.A.C., susținând că regimul
democrat popular din țara noastră se va schimba; de asemeni, în mai 1958, și-a manifestat față de de
alții dorința de a se începe un nou război și a afirmat că în magazinele cooperativelor nu s-ar găsi
mărfuri așa cum se găseau pe timpul negustorilor; a fost încarcerat la 31 martie 1959.

Domnica Ștefan, în vârstă de 47 de ani, din comuna Modelu, raionul Călărași, agricultor, carte știe 6 clase
primare, căsătorit, are 4 copii, avere 3 ha, teren și o casă, a fost condamnat 7 ani închisoare
corecțională pentru infracțiunea prevăzută de art. 209 pct. 2 lit. a Cod Penal, de Tribunalul Militar
București, prin sentința nr. 877/1958, reținându-se în fapt că susnumitul, în ziua de 20 iulie 1958,
aflându-se la localul cooperativei de consum, a afirmat față de mai multe persoane că țăranii ar fi
muritori de foame întrucât li se luau toate bunurile de către stat și că Marx, Lenin și Stalin ar fi de vină
că în țara noastră s-a instaurat un regim de democrație populară; de asemeni susnumitul a îndemnat
pe cetățenii înscriși în G.A.C. să se retragă din gospodărie; a fost încarcerat la 28 iulie 1958;

Dragnea Franț, în vârstă de 48 de ani, din satul Noua Văcăreasă, raionul Lehliu, agricultor, carte știe 5 clase
primare, căsătorit, are 5 copii, avere 4 ha teren, a fost condamnat la 4 ani închisoare corecțională
pentru infracțiunea prevăzută de art. 209 pct. 2 lit. a Cod Penal, de Tribunalul Militar București, prin
sentința nr. 22/1960, reținându-se în fapt că susnumitul, în septembrie 1952, s-a retras din
întovărășirea agricolă, prilej cu care a îndemnat încă 36 de familii să se retragă, situație care a dus la
destrămarea întovărășirii; în primăvara anului 1959, deși s-a înscris în G.A.C., s-a opus creării fondului
de bază și a îndemnat pe alți membri să facă la fel, iar în august 1959 a afirmat față de alții că vin
americanii; tot anul 1959 a afirmat față de două persoane că era mai bine să nu fi făcut contractarea
grâului, întrucât o să moară de foame și i-a îndemnat să se retragă din G.A.C.; de asemenea a
îndemnat pe colectiviști să se opună predării grâului contractat, iar în ziua de 28 iunie 1959, aflându-
se la bufetul M.A.T., a îndemnat pe un cetățean să cânte fostul imn regal; a fost încarcerat la 13
august 1959;



Articolul 209 Cod Penal

• Pe baza acestui articol, condamnările căpătau o coloratură politică. În acest fel

instanțele de judecată, organele de miliție și procuratură au trimis în închisori un

număr mare de oameni nevinovați. Orice zvon, orice discuție întâmplătoare, orice

fel de observații ambigue la adresa autorităților locale sau a cooperativei agricole,

deveneau fapte încriminate ca fiind de o gravitate deosebită. Mulți au ajuns să aibă

condamnări numai pe baza denunțului cuiva care dorea să se răzbune.

• Articolul 209 din Codul Penal îi trimitea la închisoare pe țăranii care voiau să se

retragă din colective sau care îi îndemnau pe alții să o facă.



Extras din O. Roske, Accente în strategia colectivizării, Articolul 209 Cod Penal, în Arhivele Totalitarismului, Anul II, 

Nr. 102/1994, p. 300-303

Sentința 162/27 martie 1958, Tribunalul Militar Constanța

Tribunalul Militar Constanța

În deplasare la Galați

Dosar nr. 146/1958

SENTINȚA Nr. 162

Din 27 martie 1958

Tribunalul Militar Constanța compus din:

Președinte: CPT. DE Just. Dima Nistor

Asesori Populari: Locot. Tăbăcaru Ilie

Locot. Maftei Nicolae

Procuror militar: Cpt. De Just. Armaș Jerome

Secretar: a.c. Victor St. Mihai

S-a întrunit în ședință publică spre a judeca pe inculpații:

1. Civ. Bîrlă Ivancea, născut la 18 iunie 1929 în com. Hângulești, raion Lieșt, reg. Galați, fiul lui Ion

și Ioana, agricultor, căsătorit cu 2 copii, fără avere, fără antecedente penale, serviciul militar

satisfăcut, ctg. 1951 la un detașament de construcții, știe carte 5 clase primare, părinții

agricultori cu 7 ha teren arabil, cu ultimul domiciliu în comuna natală.

2. Civ. Marin Vasile, născut la 14.10.1900 în com. Păunești, raion Focșani, reg. Galați, fiul lui

Gheorghe și Tudora, cojocar, căsătorit, cu un copil, avere 4 ha teren, 0,5 ha vie, 2 cai, 10 oi,

una acasă de locuit, serviciul militar satisfăcut la reg. 9 Dorobanți R. Sărat, fără antecedente

penale, știe 4 clase primare, părinții agricultori, fără avere, cu ultimul domiciliu în com.

Hângulești raion Liești reg. Galați.



(continuare)

3. Civ. Bâlcan Apostol, născut la 08.06.1911 în com. Hângulești raion Liești reg. Galați, fiul lui Ion și

Marioara, agricultor, căsătorit, are un copil, avere 3,50 ha teren arabil, 0,50 ha vie, una casă

de locuit, una căruță și 3 cai, serviciul militar satisfăcut ctg. 1933, la batalionul 2 pionieri

Bacău, fără antecedente penale, știe 5 clase primare, părinții agricultori cu 5 ha teren arabil,

cu ultimul domiciliu în comuna natală.

4. Civ. Stoica Vasile, născut în luna mai anul 1927 în com. Vulturul raion Liești reg. Galați, fiul lui

Milea și Ioana, cioban avere 2 ha teren arabil, căsătorit, are 2 copii, serviciul militar satisfăcut,

ctg. 1949 la un detașament de construcții, fără antecedente penale, nu știe carte, părinții

agricultori cu 0,50 teren arabil, cu ultimul domiciliu în com. Hângulești raion Liești reg. Galați.

Toți învinuiți pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale prin agitație publică p.p. de art.

209 pct. 2 lit. a C.P.

Inculpații s-au prezentat în instanță sub stare de arest, asistați de apărători după cum urmează:

Inculpatul Bîrlă Ivancea și Marin Vasile, asistați de av. Cantaragiu Gh. Cu delegația nr. 280/1958, -

iar inculpații Bâlcan Apostol și Stoica Vasile, de către av. Găucă Teodor, cu delegația nr.

281/1958, eliberate de către colectivul de avocatură Galați.

Președintele a stabilit identitatea inculpaților, care este menționată în interogatoriul anexat la

dosarul cauzei. (...)



Tribunalul deliberând în secret arată că faptele inculpaților comise prin aceea că au instigat

colectiviștii noi înscriși, că au făcut agitație cu caracter dușmănos în scopul destrămării

gospodăriei agricole colective, care era de natură să prezinte un pericol pentru securitatea

statului, este pe deplin dovedită cu recunoașterile făcute de inculpați atât cu ocazia primelor

cercetări cât și în fața instanței, fapte ce mai sunt dovedite și cu declarațiile martorilor, astfel

că fiind întrunite elementele constitutive ale delictului de uneltire contra ordinei sociale prin

agitație, cere condamnarea potrivit disp. Art. 209 pct. 2 lit. a C.P., iar conf art. 25 C.P., să se

dispună confiscarea totală a averii inculpaților.

Avocat Cantargiu Gh. având cuvântul pentru inculpații Bîrlă Ivancea și Marin Vasile, arătând că în

dozarea pedepsei să se aibă în vedere că sunt elemente înapoiate și aceasta datorită nivelului

cultural redus, că au săvârșit infracțiunea atât de gravă fără ca să-și dea seama de conscințele

ei, că sunt elemente cu sarcini familiare și fără antecedente penale și față de toate aceste

situații personale cere a li se acorda un minimum de pedeapsă.

Avocat Găucă Teodor, având cuvântul pentru inculpații Bâlcan Apostol și Stoica Vasile, arată că

atunci când instanța va intra în deliberare să aibă în vedere că inculpații sunt elemente cu un

nivel cultural destul de redus, că nu au mai fost condamnați pentru asemenea fapte, că au fost

sinceri și că au recunoscut faptele pe care astăzi le regretă, că sunt căsătoriți având și copii,

cum și de toate împrejurările în care s-a comis infracțiunea și ținând cont de toate acestea,

cere a li se aplica un minimum de pedeapsă prevăzut de lege.

După ce apărarea a avut ultimul cuvânt, președintele a întrebat pe învinuiți dacă mai au ceva de

adăugat în apărare, la care aceștia au declarat că regretă fapta comisă lăsând la aprecierea

instanței în ceea ce privește aplicarea pedepsei.

TRIBUNALUL

Deliberând în conformitate cu prevederile C.J.M.



Asupra actului și concluziilor din învinuire din 10.03.1958, ale Direcției Regionale M.A.I. Galați,

împotriva inculpaților Bîrlă Ivancea, Marin Gh. Vasile, Bâlcan Apostol, Stoica M. Vasile, cu

domiciliu în com. Hângulești raion Liești reg. Galați toți învinuiți pentru delictul de uneltire

contra ordinei sociale prin agitație publică p.p. de art. 209 pct. 2 lit. a C.P.

Având în vedere concluziile orale ale procurorului militar și susținerea inculpaților făcute personale

și prin apărători lor în fața instanței în ședința publică.

Având în vedere că din instrucția orală urmată în cauză în ședința publică, cât și din actele de la

dosar care au fost puse în discuția părților în ședință publică se constată următoarele :

În fapt:

În ziua de 18 ianuarie a.c. în comuna Hângulești Raion Liești Regiunea Galați, a fost convocată o

ședință care s-a ținut la localul școlii cu toți cei înscriși în Gospodăria Agricolă Colectivă, în

cadrul căreia au luat cuvântul activiști de la CC al PMR, vorbindu-le despre importanța

gospodăriilor agricole și despre avantagiile ce le au membrii colectiviști.

Cu ocazia acestei ședințe inculpații Bîrlă Ivancea, Marin Gh. Vasile, Bâlcan Apostol și Stoica M. Vasile

s-au ridicat și au început să strige lozinci potrivnice colectivizării agriculturii cerând:, „Jos

colectivul’’, „Jos lanțurile’’, „Vrem libertate, vrem cererile și pământul înapoi’’.

De menționat este că inculpatul Marin Vasile și Bâlcan Apostol, au activat în mișcarea legionară

fiecare, îndeplinind funcția de șef de cuib.

În momentul când inculpații strigau acele lozinci, îndemnau și pe cei din sală să-și ceară cererile

înapoi de intrare în colectiv, arătând că vor să muncească pământul în mod individual.

Inculpații Bîrlă Ivancea, Marin Gh. Vasile și Bâlcan Apostol, prin declarațiile date cu ocazia anchetei

aflate la dosar filele 11-12, 14-17, 19-22 și 24, recunosc faptele ce li se pun în sarcină.



În fața instanței atât primii trei inculpați cât și Stoica Vasile nu mai recunosc faptele ce li se pun în

sarcină (filele 66-69).

Fapta ce li se pune în sarcină inculpaților, astfel cum s-a arătat mai sus, se dovedește cu

declarațiile martorilor Apostolescu Vasile, Olaru Gheorghe, Stoica Ion, Zmeu Ioan, Mihalcea

Ștefan, filele 29-40, confirmate în fața instanței, filele 70-74, din care rezultă că în ziua de 18

ianuarie a.c., în timp ce se aflau la o ședință în localul școlii unde vorbeau niște tovarăși

activiști de la CC al PMR despre importanța gospodăriilor agricole, inculpații s-au ridicat și au

început să strige : „Jos colectivul”, „Jos lanțurile, vrem cererile și pământul înapoi”.

Din depozițiile martorilor mai rezultă că persoanele ce se aflau la ședință au început să vocifereze

în urma celor afirmate de inculpați, totodată cerându-și înapoi cererile de înscriere în colectiv.

Față de cele arătate Tribunalul urmează a reține a reține că faptele inculpaților sunt deplin

dovedite.

În drept: inculpații civ. Bîrlă Ivancea, Marin Gh. Vasile, Bâlcan Apostol și Stoica M. Vasile din comuna

Hângulești raion Liești, regiunea Galați, au fost trimiși în judecată pentru delictul de uneltire

contra ordinei sociale p.p. de art. 209 pct. 2 lit. a C.P. ale cărui elemente constitutive sunt

întrunite deoarece:

În consecință

TRIBUNALUL

ÎN NUMELE POPORULUI

HOTĂRĂȘTE



Aceste documente sunt semnificative pentru modul de acţiune al autorităţilor comuniste în 
lumea satului, dar şi pentru rezistenţa la colectivizare

Cu unanimitate de voturi, făcând aplicațiunea art. 209 pct. 2 lit. a C.P. condamnă pe inculpații: Civ.

Bîrlă Ivancea, Marin Gh. Vasile și Bâlcan Apostol, la câte 8 ani închisoare corecțională și la căte

5 ani interdicție corecțională conform art. 59, 58 pct. 2 și 3 C.P. Și pe inculpatul civ. Stoica M.

Vasile, la 5 ani închisoare corecțională și la 5 ani interdicție corecțională conf. Art. 59, 58 pct.

2 și 3 C.P., toți pentru delictul de uneltire contra ordinei sociale.

Conf. Art. 25 C.P., dispune confiscarea totală a averii condamnaților.

Latura obiectivă a infracțiunii constă în aceea că inculpații în ziua de 18 ianuarie a.c., în timp ce se

aflau la o ședință ce s-a ținut în localul școlii din comună în cadrul căreia au vorbit activiștii de

la CC al PMR, despre importanța gospodăriilor agricole colective și avantagiile pe care le au

membrii colectiviști, s-au ridicat și au început să strige lozinci potrivnice colectivizării

agriculturii, cerând jos colectivul, jos lanțurile, vrem cererile și pământul înapoi.

Ca urmare a acestor acțiuni din partea inculpaților în sală s-a produs dezordine, deoarece au

început cu toții să sară să ceară înapoi cererile de intrare în colectiv, fapt ce a avut ca urmare,

ca organele puterii de stat și de partid să restituie înapoi la un număr însemnat cererile de

intrare în colectiv.



Latura subiectivă a infracțiunii se caracterizează prin aceea că inculpații cunoșteau că asemenea

fapte prin care se întreprind acțiuni pentru schimbarea formei de guvernământ democratice și

din care rezultă un pericol pentru securitatea statului, sunt pedepsite de lege, însă aceștia în

scopul de a destrăma gospodăria agricolă colectivă din comuna Hângulești, numai țin cont de

cele arătate și astfel în mod conștient și voit au trecut la desăvârșirea faptei lor ale cărei

consecințe nu numai că le-au prevăzut dar le-au și acceptat.

Raportată starea de fapt la elementele constitutive ale textului incriminatoriu se constată că

acestea sunt pe deplin întrunite și ca atare Tribunalul urmează a reține că inculpații au savârșit

infracțiunea de uneltire contra ordinei sociale pentru care au fost trimiși în judecată.

Văzând și disp. Art. 304 și art. 463 C.J.M.

Pentru aceste motive Tribunalul în unire cu concluziile Procurorului Militar, cu Unanimitate de voturi

declară culpabili pe inculpații: Bîrlă Ivancea, Marin Gh. Vasile, Bâlcan Apostol și Stoica M.

Vasile, toți din comuna Hângulești raion Liești reg. Galați, pentru delictul de uneltire contra

ordinei sociale prin agitație publică, prev. și pen. de art. 209 pct. 2 lit. a C.P.

Având în vedere că nu există circumstanțe atenuante în favoarea inculpaților.



Cererea de înscriere în G.A.C. a lui Constantin Răduca din comuna Siriu jud. Buzău, 27 februarie 1962

Din O. Roske, Colectivizarea agriculturii, represiunea totală, 1957-1962, XXI, în „Arhivele Totalitarismului”, 3-

4/2004, p.206-208

CERERE

Numele şi prenumele: Răduca Constantin, locuitor din comuna Siriu, raionul Cislău, regiunea Ploieşti, de profesie

agricultor.

Tovarăşe preşedinte,

Convins de avantajele lucrării laolaltă a pământului pentru mărirea continuă a producţiei agricole, de bună

voie, doresc să devin membru al Gospodăriei Agricole Colective din comuna Siriu, satul Broasca.

Declar că am luat cunoştinţă de prevederile Statutului Model al Gospodăriei Agricole Colective şi mă oblig să le

îndeplinesc.

Vă rog să mă propuneţi Adunării Generale a Gospodăriei Colective pentru a fi primit ca membru.

La admiterea mea în Gospodăria Colectivă voi aduce tot terenul agricol inventarul viu şi mort care e compus din:

Teren agricol Arabil Comuna Padina 1.00 ha Comuna Siriu 0,10 ha; Păşuni şi fâneţe, comuna Siriu 3,64 ha; Livezi,

pomi, comuna Siriu 1,34 ha; Neproductiv 0,50 ha; Total 6,58 ha; Animale de muncă şi producţie; Boi 2 capete;

Inventar agricol; Car şi căruţă.

Ziua 27 luna 11 anul 1962

Noi, Sfatul Popular al comunei Siriu, raionul Cislău, regiunea Ploieşti, certidicăm că locuitorul a declarat tot

terenul cu care el şi membrii de familie sunt înscrişi în registrul agricol.

Preşedintele Sfatului Popular

Ziua 21, luna februarie, anul 1962

Conform cu originalul

Constantin Răducă din comuna Siriu, jud. Buzău, născut în 1904, a fost constrâns să intre în G.A.C. în 1962. Poseda

5,68 ha de pământ.



Cerere de ieşire din G.A.C. a lui Constantin Răduca din comuna Siriu, judeţul Buzău, 22 decembrie 1962.
Înregistrată la G.A.C. 8 Martie, comuna Siriu

Intrare 22 XII 1962, nr. 447

Tovarăşe preşedinte,

Subsemnatul Constantin Cr. Răduca, domiciliat în comuna Siriu, judeţul Buzău, regiunea Ploieşti,

respectuos aduc la cunoştinţa dvs. următoarele:

Subsemnatul, vă rog să binevoiţi a-mi aproba să mă scoateţi din G.A.C. şi să mi se repartizeze

terenul cu care am fost trecut în registrul agricol al Sfatului Popular al comunei Siriu, după

calităţile specificate în registru, conform prevederilor din Statut, deoarece în prezent după 6

luni şi jumătate de muncă cu doi boi ai mei mă aflu gol, fără bani şi cu circa doi saci de porumb

grăunţe după toată munca ce am depus în timpul arătat mai sus, deci mă consider ameninţat să

mor de ger şi de foame în iarna aceasta căci aş avea trei piei de capră din care să mi-i coasă

cineva cojocul şi nu am cu ce să plătesc fiindcă nu am mai primit niciun ban din august trecut.

Asemenea nemulţumiri am acuma la încheierea anului; procenţi cu care figurez în Muşceluşca de la

stejarii ce i-am scos cu tov. Stroie D. Constantin, unde i-am corhănit, prins după boi,

transportat cu boii până la linia C.F.R. şi forantat în timp de două zile. Am efectuat această

muncă şi figurez în fişă cu 153 procenţi cât şi în Bertea pentru o zi mă aflu cu 60 procenţi,

nerespectând cele 6 zile de muncă în primul rând, iar în al doilea la cantitatea de porumb,

bani, nerespectată munca posibilă excutată.

Susemnatul, dându-mi bine seama de toate cele ce aveau să se petreacă în acest an – şi cum eu nu

eram sub niciun caz pregătit a intra în G.A.C, aşa cum am şi menţionat eu personal în cererea

ce am fost forţat să o semnez, care cred că se află la sediul G.A.C., în care am arătat data la

care sunt pregătit şi intru cu tot ce am avut de bunăvoie în G.A.C, aşa cum ştie toată lumea din

această comună că abia pe la sfârşitul lunii august 1961 scăpasem de datoria ce am avut la

Banca Agricolă, la care mi-am plătit cu boii, rămânând gol şi lipsit de bani, asigurând fânul

necesar boilor, vânzând pentru datoria din bancă şi porcul ce aveam să-l tai de Crăciun ca

oricare cetăţean.



În cele din urmă am aflat şi eu Broşura cu întrebări şi răspunsuri despre Gospodăria Agricolă

Colectivă, în care arată clar la întrebarea a doua că înscrierile în Gospodăria Agricolă Colectivă

se fac la liberul consimţământ, aşa că acest caz cu mine s-a petrecut invers : întrucât pe mine

m-a întrebat un tov. din aceiaşi 8-10 câţi au fost în jurul meu, că la ce ţin eu mai mult? la boi

sau la viaţă?

Mai târziu – după aceasta, având oarece interes la Sfatul Popular al acestei comune: am fost

împins de tov. Preşedinte al Sfatului să semnez procesul verbal pentru boi, iar eu refuzând a-l

semna pe considerentul că aveam boii contractaţi cu O.R.A.C.A. şi că nu aveam o a doua

pereche pe care urma să o bag în G.A.C., spunând enervat că ce aştepţi sau vreau să facă cu

mine în faţă de public panaramă, şi că va trimite la mine miliţia şi securitatea. Subsemnatul am

plecat după aceasta acasă, fapt ce în aceiaşi noapte am fost ridicat de securitate şi împins să

semnez mai multe declaraţii cărora nu le cunosc conţinutul şi nici scopul lor.

Astfel, cum se ştie că boii şi căruţa este munca mea de 7 ani, fapt ce-l documentez cu chitanţele

Băncii, fapt ce mă supune ca eu şi familia mea să rămânem aşa cum suntem goi, desculţi şi fără

hrană – totuşi eu am acest caz de operaţie, dinţi nu am cu ce să mă hrănesc pentru care

urmează să fac orice efort posibil să-i cumpăr o văcuţă şă am şi eu lapte, aşa că vacii îi trebuie

iarna fân şi vara iarbă, de aceea vă rog să binevoiţi a-mi aproba cererea ce vă adresez ca la

data de 1 ianuarie 1963 să fiu stăpân pe terenul cu care am figurat în registrul agricol, la

înfiinţarea G.A.C.în comuna Siriu.

Trăiască lupta pentru pace!

22.12.1962

(O. Roske, în Arhivele Totalitarismului, 1-2/2004, p. 197)



• La începutul anului 1992, Comisia pentru cercetarea abuzurilor şi pentru

petiţii din Camera Deputaţilor declanşa o investigaţie cu scopul de a

stabili efectele campaniei de colectivizare a agriculturii din România.

Comisia a făcut un apel difuzat în cele mai cunoscute cotidiane în epocă,

solicitând sprijinul persoanelor, instituţiilor sau asociaţiilor care deţineau

informaţii sau documente despre abuzurile comise în perioada 1949-1962

în procesul de colectivizare a agriculturii.(Roske, AT, 1-2/2012).



Relatarea lui Niculae Gh. Voinea din satul Gălbinaşi, com. Vasilaţi, jud. Călăraşi cu privire la presiunile 

exercitate asupra sa pentru a ceda pământul gospodăriei colective din localitate. 1992.

„În ziua de 23 noiembrie 1960 a venit la mine acasă miliţianul Sanciuc Mihai, şeful postului de miliţie (...), m-a

luat la postul de miliţie cu arma de vănătoare, să o predau. După ce mi-au luat arma, m-a luat sub escortă ca

pe un deţinut, m-a dus la Sfatul Popular, unde era echipa de bătăuşi să înscrie lume în colectiv. Miliţianul a

plecat. Dincă Petre (secretarul Sfatului Popular) şi un necunoscut de la raionul Brăneşti m-au luat la bătaie cu

pumnii, cu picioarele îmi dădeau în burtă pe unde nimereau, mă luau de păr şi mă dădeau cu capul de perete. A

venit şi Petrache Ion, preşedinte Sfat Popular. Dincă Petre şi cel de la raion, în altă cameră, mâncau şorici de

porc, căci tăiase lumea porci, era ajunul Crăciunului. Petrache Ion nu dădea în mine, dar ducea muncă de

lămurire să semnez cererea de colectiv. Spunea că „te omoară ăştia”. Eu am răspuns: „Mort ies afară de-aici şi

tot nu semnez”. I-am zis lui Petrache Ion: „În prezenţa ta, dă-mi voie să desfac ivărul de la geam să ies pe

geam”. Nu mi-a dat voie. A venit iarăşi Dincă Petre şi acela de la raion. Petrache a plecat. Cel de la raion se

suia pe spatele meu. Dincă îmi punea creionul în mână să semnez. Eu apăsam şi o rupeam. Iarăşi mă lua la

bătaie. Dădea în mine unde nimerea. Gheorghe Dragomir (contabil la Sfatul popular) şedea pe sală şi nu dădea

voie la nimeni în Sfat. L-a întrebat pe Gheorghe Vasile, tata venise după mine. I-a spus că am fost, dar că am

plecat. În acest timp, Gheorghe Dragomir bătea în uşă să nu mă mai bată căci eu ţipam şi mă văitam de durere.

Dincă şi cu acela nu mai dădeau în mine. Crăpau uşa şi întrebau de ce bate în uşă. Gheorghe Dragomir a bătut în

uşă. Eu nu ştiam de ce bate. Şi Dincă şi cel de la raion au deschis uşa puţin şi au întrebat. În acest timp a

deschis ivărul la geam. A venit poştaşul Stoica Gheorghe. Gheorghe Dragomir a luat corespondenţa pe sală. Pe

mine mă băteau înăuntru. Poştaşul l-a întrebat ce este acolo. Gheorghe Dragomir n-a vrut să-i spună. Iarăşi a

bătut în uşă. Dincă Petre şi cel de la raionul Brăneşti au deschis puţin uşa. L-au întrebat pe Gheorghe Dragomir

de ce bate. Când ei au deschis uşa, eu am ieşit pe geam. Numai în felul acesta am scăpat din mâinile lor fără să

semnez cererea de colectiv, după un timp de bătaie şi cele mai groaznice chinuri timp de 2 ore”.

CPCA, dosar nr. 4933/1992, f. 7-8

*Niculae Gheorghe Voinea, născut în 1921, cu domiciuliul în satul Gălbinaşi, com. Vasilaţi. Jud. Călăraşi, deţinea o 

suprafaţă de 4,37 ha. 



O cronologie a Revoltelor Țărănești

1949

• Mai - Reacții ale țăranilor din satul Roma, județul Botoșani

• 6 iulie - Țăranii din comuna Arpășel, județul Bihor, protestează împotriva colectivizării. „Nu vrem colhoz! Nu ne

trebuie comunism! Nu vrem să mâncăm mămăligă de la gospodăria de stat!”. Activiștii P.M.R. din comună sunt

luați ostatici.

• 23-28 iulie – Incidente în 6 comune din județul Bihor: Spinuș, Păclușa de Barcău, Sarsig, Mișca, Tria și

Dermișoare. Țăranii refuză să iasă la treieratul grâului.

• 26 iulie – Incidente în comua Șișterea, județul Bihor. Peste 300 de țărani aduși în fața Comitetului Provizoriu

strigă: „Dați-ne pâine!’’ Miliția intervine. Se fac arestări, se înregistrează un mort.

• 29 iulie – Se declanșează răscoala în 13 localități din județul Bihor. Sunt executați 16 țărani iar 245 de persoane

cu vârsta între 5 luni și 70 de ani sunt deportate

• 29 iulie – Izbucnește răscoala țărănească din jud. Bihor. La Girișul Negru, țăranii adunați în fața Comitetului

Provizoriu strigă : „Vrem pâine! Nu vom lăsa niciu bob de grâu să iasă din comună’’. Din comunele Batâr și

Talpoș coloane de țărani se îndreaptă spre comuna Tăut. Este incendiată arhiva Comitetului Provizoriu, iar

trupele de Securitate sunt primite cu focuri de armă. Răscoala se extinde în comunele: Cociuba Mare, Ucuriș,

Susag, Coroiu, Ianoșda, Tăut, Belfir, Bicaciu, Craiova, Marginea, Satu Barba, Saldabaghiu de Barcău, Ghida,

Cohani și Abram. Înarmați cu furci, topoare și sape, țăranii devastează primăriile, incendiază procesele verbale

de impunere a cotelor și steagurile roșii ale P.M.R. După 1 august satele răsculate sunt ocupate de trupe de

Miliție cu un efectiv de 315 oameni și securitate de 65 de oameni. Sunt executați 16 țărani. Se dispune

încercurirea localității, interzicerea accesului în comune și organizarea de patrule pentru supravegherea

cetățenilor. În comunele Batâr, Talpoș și Tăut sunt staționate două plutoane conduse de comandantul

Batalionului 7 de Securitate. În comunele Girișul Negru, Belfir și Cociuba Mare, trei companii. În comuna Baciu,

două plutoane. Din comuna Coroiu sunt deportate 16 persoane, din comuna Talpoș 28, din Tăut 21, din comuna

Craiova 24 persoane, din Susag 17, Belfir 20, Cociuba 16, Batâr 24, Bicaciu 20, Girișul Negru 28, Ucuriș 31.



1950

1950

• 1-10 iulie – Revoltă țărănească la Urziceni, județul Ialomița. Țăranii refuză să predea cotele.

• 5-12 iulie – Răscoală țărănească în mai multe comune din județul Vlașca, astăzi aflate în județul
Teleorman. Țăranii din Ciuperceni se solidarizează cu invățătorul Marin Ionescu, arestat de autoritățile
comuniste pentru că redactase pentru aceștia cereri de reducere a cotelor. Țăranii se organizează în
grupuri de acțiune, doi activiști, un ofițer de Securitate și unul de Miliție sunt luați ostatici. Intervin
trupele de securitate. Rezultat: 2 morți și numeroși răniți. În 7 iulie răscoala se extinde în satele
vecine: Purani, Șopârlești, Baciu, Cosmești, Blejești, Scurtu, Negreni. Cel mai important centru devine
comuna Siliștea, reședință de plasă. Răsculații din Siliștea se înarmează cu furci, topoare și ciomege și
devastează sediul Comitetului Provizoriu, atacă sediul P.M.R. și postul de miliție și scandează lozinci
precum: „Jos comuniștii!”, „Vrem făină și mălai și pe regele Mihai!”, etc. Au fost 7 morți și mai mulți
răniți. După înăbușirea răscoalei, numeroși săteni sunt arestați, iar majoritatea chiaburilor împreună
cu famiile lor, deportați în Dobrogea. Pe pe 12 iulie, incidentele continuă în în alte localități din
Vlașca, precum Blejești, Udeni, Sârbeni, Corbii Mari, Corbii Ciungi, etc.

• 7-8 iulie – Incidente în comuna Gruiu, jud. Ilfov. Țăranii răstoarnă mașina județenei P.M.R. Activiștii
P.M.R. sunt bătuți. Două plutoane de Securitate restabilesc ordinea, făcând uz de armă.

• 9-10 iulie – Răscoală țărănească în comuna Ghimpați, județul Giurgiu (fost Vlașca)

• 11 iulie – Răscoala țărănească în satul Cămineasca, comuna Schitu, județul Giurgiu

• 12 iulie – Incidente în satul Înfrățirea, comuna Plevna, județul Ialomița

• Septembrie – Revolta țărănească în satul Ungureni, comuna Văgulești, jud. Gorj
• (Din Colectivizarea în Teleorman (1949-1962). Rezistență și acceptare forțată, Editura Magic Print....., p.24-25)



• 1951

• Iulie – Revoltă în comuna Siliștea Gumești, Teleorman. Țăranii refuză să predea cotele la stat.

Au loc incidente cu Miliția, 30 de persoane arestate.

• 1953

• August-septembrie – Revolta țăranilor colectiviști din comuna Slobozia Mândra. Nemulțumiți de

încălcarea promisiunilor autorităților la constituirea G.A.C. „1907’’ și profitând de articolul 16

din Statutul-cadru, care permitea ieșirea membrilor din gospodărie, 307 țărani colectiviști,

conduși de preotul Marin Mitrică, au cerut anularea cererilor de intrare. Comuna a fost ocupată

de trupele de Miliție și Securitate până în 5-6 septembrie 1953.
(Din Colectivizarea în Teleorman (1949-1962). Rezistență și acceptare forțată, Editura Magic Print....., p.27-29)



1957-1958

• 1957

• 17 decembrie – incidente în comuna Nămoloasa, jud. Galați. Țăranii cer distrugerea
cererilor de intrare în G.A.C.-uri, invocând tocmai nerespectarea liberului consimțământ
pe care propaganda comunistă îl proclama drept principiu.

• 1958

• 15-16 ianuarie – Incidente în comuna Pisica, raionul Măcin, regiunea Galați. Țăranii
adunați în fața Sfatului Popular, strigă: „Jos Colectivul! Vrem libertate!’’ Autoritățile sunt
constrânse să restituie cererile de înscriere în G.A.C.

• 16 ianuarie – Revoltă țărănească în comuna Isaceea, județul Tulcea. Țăranii răstoarnă
mașina miliției. Răsculații cer ieșirea din G.A.C. Represalii: condamnări între 8 și 25 ani
închisoare.

• 28 ianuarie – Incidente în comuna Luncavița, județul Galați. Țăranii pătrund în Sediul
Sfatului Popular solicitând distrugerea cererilor de înscriere în G.A.C.

• 31 Ianuarie – Incidente în comuna Vânători, județul Galați. Țăranii demostrează în fața
Sfatului Popular, solicitând restituirea cererilor de înscriere în G.A.C.

• Iulie – Revoltă țărănească în comuna Gănești, județul Mureș

• 22 iulie - Incidente în comuna Măceșul de Jos, Gura Jiului, județul Gorj. Țăranii refuză să
iasă la treieriș pe pământul întovărășirii

• 2 august – Incidente în comuna Sântămăria, județul Brașov
• (Din Colectivizarea în Teleorman (1949-1962). Rezistență și acceptare forțată, Editura Magic Print....., p.31-32)



1959

• 1959

• 5 februarie – Incidente în comuna Vlădaia, Vânju Mare, regiunea Oltenia. Adunați în fața

Sfatului Popular, țăranii cer ieșirea din G.A.C.

• 16 februarie - Incidente în comuna Deleni, jud. Bacău. Țăranii se împotrivesc acțiunilor de

comasare.

• 1 martie – Incidente în comuna Giubaga, Băilești, jud. Dolj. Peste 30 de țărani cer să se retragă

din G.A.C.

• 6 aprilie – Incidente în comuna Cioroiași, Băilești, regiunea Oltenia. Țăranii pătrund în sediul

G.A.C. și ard cererile de înscriere

• Iunie - Țăranii din comuna Satu Nou, jud. Galați solicită retragerea din G.A.C.

• 3-5 iunie – Incidente în comuna Ciupercenii Noi, Calafat. Țăranii devastează sediul G.A.C.-ului.

Mașina activiștilor P.M.R. este răsturantă

• 24 iunie – Incidente în comuna Dăbuleni, regiunea Oltenia. Sfatul Popular este devastat.

Activiști P.M.R. sunt bătuți de țărani

• 2 august – Incidente în comuna Cuceu, jud. Cluj. Peste 250 de țărani protestează împotriva

reținerii grâului pentru însămânțări. Se cere desființarea întovorășirii agricoole.

• Toamna – comuna Bârsana, Maramureș
(Din Colectivizarea în Teleorman (1949-1962). Rezistență și acceptare forțată, Editura Magic Print....., p.33



1960-1961

• 1960

• Septembrie – Incidente în satul Costești-Vatră, comuna Costești-Vale, jud. Dâmbovița.
Țăranii se opun tentativelor de colectivizare

• Răscoală țărănească în comuna Mozăceni Deal, județul Argeș. Țăranii ard cererile de
înscriere în G.A.C., alungând autoritățile locale și milițienii din sat. Se întrerup legăturile
telefonice, iar pe șosea se ridică baricade. Intervin forțele de securitate. Se operează
peste 19 arestări

• 1961

• Ianuarie - Răscoala țărănească în comuna Vâlcele, județul Olt. Sunt cuprinse satele:
Licești, Dealul Mare și Măndinești. Trupele de interveție trag în răsculați

• 16 februarie – Incidente în comuna Siliștea-Gumești. Cei care și-au arătat nemulțumirea
față de G.A.C. au fost arestați

• 7 martie – Incidente în comuna Dobrotești, județul Teleorman. Înarmați cu furci și
topoare, țăranii protestează împotriva presiunilor excercitate de autoritățile locale
privind colectivizarea. Revolta a fost serioasă. Întregul sat a fost anchetat. Femeile au
avut un rol important în timpul revoltei

• Aprilie – Răscoală în comunele Negreni și Tătărăști, județul Teleorman. Țăranii dau foc la
cererile de înscriere în G.A.C. Activiștii P.M.R. și milițienii sunt bătuți de răsculați.

• Din Colectivizarea în Teleorman (1949-1962). Rezistență și acceptare forțată, Editura Magic Print...p. 35



1962

• 1962

• Ianuarie: Țăranii din comuna Drăgoești, județul Suceava, cer restituirea

pământului. Intervin forțe de miliție.

• 20 februarie Răscoala țărănească în satul Mărcești, comuna Dobra, județul

Dâmbovița. Mașinile activiștilor P.M.R. veniți de la Târgoviște sunt răsturnate.

• În primăvara anului 1962, s-au răsculat țăranii din județul Olt. Locuitorii satelor:

Micești, Dealul Mare, Bărcănești, Măndinești, Licești, Vâlcele, s-au îndreptat spre

primăria din comuna Olteni, înarmați cu: furci, topoare, sape, coase. La podul de

pe pârâul Iminog erau așteptați de trupe de Securitate și de Miliție. Li s-a cerut să

se înscrie în colectiv de bunăvoie și să se retragă pe la casele lor. S-a deschis focul,

au fost împușcați mortal 6 țărani, câteva zeci răniți și alții trimiși în închisori.

Trupele de Securitate au ocupat satele timp de 3 săptămâni. (Cicerone Ionițiu, Rezistența

anticomunistă din munții României, 1946-1958, p. 124-125); Din Colectivizarea în Teleorman (1949-1962). Rezistență și acceptare forțată, Editura

Magic Print...p. 35-36



Țăranii și-au apărat pământurile cu bățul, cu securea, cu coasa sau furca în fața mitralierelor

Au existat trei tipuri mari de cauze care au dus la revoltele țărănești:

• Cauze profunde: predarea cotelor obligatorii a provocat revoltele din 1949 și partial pe cele din

1950. Forțarea intrării în G.A.C. a fost cauza predominantă a revoltelor din 1950-1951.

• Cauze punctuale: treierișul la arie, comasarea terenurilor, condițiile mizere de lucru ale

muncitorilor de la G.A.C., legăturile cu organizațiile din munți, etc.

• Cauze imediate: comportamentul provocator sau insultător al autorităților, arestarea unor

săteni considerați instigatori, trimiterea unor activiști-propagandiști în comune aflate în

fierbere (Roske, p. 37)

• Desfășurarea revoltelor este similară, indiferent de zonă: semnalul de primejdie era trasul

clopotului, o conștientizare a pericolului ce îi amenința pe toți, era organizată paza din turla

bisericii, intrările în sat erau baricadate. Furia sătenilor se manifesta prin atacarea mașinilor cu

reprezentanți ai autorităților și devastarea unor instituții ale statului. Armele folosite erau:

ciomege, bețe, furci, topoare, coase, sape, pietre. De remarcat că de regulă satul acționează

solidar, indiferent de statut (țărani, preoți, învățători), de avere (mijlocaș, țărani săraci sau

chiaburi), de vârstă sau gen (femei, bărbați, copii). Pentru pacificarea satelor răsculate s-au

folosit masiv trupe de securitate, miliție și uneori armată.



Răscoale țărănești. Imagini preluate din fototeca online a comunismului românesc 

https://fototeca.iiccr.ro/fototeca/ 
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Rascoale taranesti

[Fotografia #NA001]



Rascoale taranesti

[Fotografia #NA003]

Rascoale taranesti

[Fotografia #NA004]



Rascoale taranesti

[Fotografia #NA006]

Rascoale taranesti

[Fotografia #NA007]



Rascoale taranesti

[Fotografia #NA011]

Rascoale taranesti

[Fotografia #NA012]



Rascoale taranesti

[Fotografia #NA015

Rascoale taranesti

[Fotografia #NA020]



Rascoale taranesti

[Fotografia #NA022]

Rascoale taranesti

[Fotografia #NA026]



Rascoale taranesti

[Fotografia #NA028]

Rascoale taranesti

[Fotografia #NA031]



Rascoale taranesti

[Fotografia #NA032]

Cererile de înscriere în GAC arse

Rascoale taranesti

[Fotografia #NA038]



În noiembrie 1957-ianuarie 1958, în zona Vrancea au avut loc trei dintre cele mai însemnate 

conflicte declanșate de colectivizarea forțată de la Suraia, Vadu Roșca și Răstoaca. Forma cea 

mai extremă de rezistență a avut loc la Vadu Roșca, de aceea satul rămâne un reper al 

revoltelor țărănești.

• La Suraia a luat ființă pe 2 martie 1949 o gospodărie agricolă de stat, cu terenurile rezultate

din exproprierea pământurilor care nu intraseră sub incidența reformei agrare din 1945. În

septembrie 1952 lua ființă prima întovărășire din Suraia, denumită 23 August ce număra 32 de

membri. În 1956 lua naștere prima gospodărie agricolă din Suraia, Drumul lui Lenin, ce

cuprindea 12 familii. În 1957 lua ființă a doua întovărășire cu 60 de familii.

• La Răstoaca funcționa o secție a GAS Vulturu-Suraia, GAS Vulturu-Răstoaca ce luase naștere prin

exproprierea a trei moșieri. La sfârșitul anului 1957, la Răstoaca funcționa GAC Viața Nouă cu

300 de familii.

• La Vadu Roșca, până la revolta din 1957, nu s-a reușit crearea niciunei gospodării agricole

colective. Abia în 1956 s-a creat o primă întovărășire ce cuprindea 21 de familii.
Daniel Popa, Pe-aici nu se trece: revolte țărănești din Vrancea, 1957-1958, Academia Civică, București, 2016, p. 3-37



Suraia

• În Suraia, au sosit în noiembrie 1957, echipe de colectivizare numărând circa 150 de persoane,

organizate în grupuri de 12-13 indivizi înarmați cu bâte. Văzând metodele agresive de a-i

convinge pe oameni să se înscrie în colectiv, țăranii au început să se mobilizeze pentru oprirea

acțiunii de colectivizare forțată. În ziua de 28 noiembrie 1957, surăienii i-au fugărit și i-au lovit

cu parii pe activiștii de partid însărcinați cu „lămurirea’’. Pe 29 noiembrie, țăranii iarăși i-au

fugărit și i-au lovit. După cele două zile de conflicte, membrii echipelor de colectivizare s-au

retras din Suraia. Pe 30 noiembrie au apărut în comună trupe de Miliție. Participanții la revolte

au fost arestați, 13 persoane fiind trimise în judecată și primind pedepse cuprinse între 10 ani

închisoare corecțională și 25 de ani muncă silnică cu confiscarea averii, pentru „acte de

teroare’’. Considerați de autorități ca instigator ai țăranilor din Suraia, Constantin Crăciun și

Vasile Dogaru au fost condamnați la câte 20 de ani muncă silnică, iar Sava Partenie la 25 ani

muncă silnică.
Daniel Popa, Pe-aici nu se trece: revolte țărănețti din Vrancea, 1957-1958, Academia Civică, București, 2016, p. 3-37



Vadu Roșca

Pe 20 noiembrie 1957, în timp ce în Suraia evenimentele erau în plină desfășurare, în comună a

sosit un grup de țărani din Vadu Roșca pentru a afla vești despre modul de operare al echipelor

de colectivizare. Întorși în Vadu Roșca, au povestit oamenilor despre agresivitatea activiștilor.

Pe 1 decembrie 1957 a sosit în comună primul secretar PMR al raionului Liești, căruia oamenii i-

au strigat că nu vor colectiv! Sătenii s-au reunit în fața bisericii din sat și au decis să se

organizeze pentru a nu lăsa echipele să intre în sat. Comuna a fost împărțită în cinci sectoare,

au fost înființate patrule care acționau zi și noapte și s-a decis ca bătutul clopotului să fie

semnalul de alarmă. Pe 2 decembrie au sosit două mașini în care se aflau primul secretar al

raionului Liești, Vasile Ciocâldău, Mihai Mocăniță, președinte al Sfatului Popular al comunei

Vulturu și primul secretar PMR al regiunii Galați. Adunați în jurul lor, țăranii au început să strige

că nu vor să intre în colectiv; reprezentanții autorităților se retrag. În noaptea de 3-4

decembrie, țăranii baricadează drumurile de acces în sat. În dimineata zilei de 4 decembrie

satul este înconjurat de trupe înarmate ale Securității. Clopotul bisericii începe să bată iar

sătenii se adună la cazemata din centrul satului. Mașinile Securității sunt împiedicate să intre în

sat, o primă rafală de gloanțe este trasă în direcția lor. Speriați, oamenii încep să arunce cu

securi, furci și bâte către mașinile de Securitate, moment în care acestea începe să se tragă în

mulțime, lăsând în urmă o imagine terifiantă cu morți și răniți. Spărgând baricada umană,

mașinile de Securitate intră în sat și merg spre biserică, unde clopotul continua să sune,

anunțând pericolul ce se abătuse asupra satului. Securiștii trag asupra clopotniței. Enuță

Cristea, băiatul care bătea clopotul, este ucis. Revolta se încheie cu 9 morți și zeci de răniți.

Numărul victimelor ar fi fost mult mai mare dacă mulți dintre țărani nu s-ar fi adăpostit în

cazemată sau în curțile oamenilor. După încetarea focului, trupele de Securitate au pus

stăpânire pe sat, au fost puse santinele din o sută în o sută de metri, nepermițându-se

locuitorilor să-și părăsească curțile. Morții au fost încărcați în camioane și duși la Focșani, unde

au fost înmormântați într-o groapă comună. A urmat un val de arestări a celor care reușiseră

până atunci să se ascundă de autorități. Prin sentința Tribunalului Militar Constanța, 19

persoane acuzate de delictul de „rebeliune’’ au primit condamnări între 5 și 10 ani închisoare

corecțională și confiscarea averii.

Daniel Popa, Pe-aici nu se trece: revolte țărănești din Vrancea, 1957-1958, Academia Civică, București, 2016, p. 3-37



Răstoaca

• La Răstoaca, oamenii au hotărât să se organizeze pe 12 ianuarie, când era

plănuită vizita comisiei de tehnicieni, pentru a împiedica acțiunea de

comasare a terenurilor. Mulțimea începe să strige că nu vor colectiv. Țăranii

pătrund în clădirea Sfatului Popular și ard cererile de înscriere. O parte din

inginerii care se aflau în clădire sunt scoși afară și bătuți de mulțime. Până

seara Securitatea a încercuit satul cu mașini și cu armament dispus din 50 în 50

de metri. Au urmat arestări. La scurt timp după retragerea trupelor de

Securitate, a venit în Răstoaca însuși Nicolae Ceaușescu, la acea vreme șef al

Direcției Superioare Politice a Armatei și adjunct al Ministrului Forțelor

Armate. Enervat de mulțimea furioasă care cerea să nu fie obligată să intre în

colectiv, Ceaușescu lovește cu pumnul în masa ce îi servea drept pupitru,

spărgând geamul de pe aceasta apoi, în scurt timp, părăsește comuna. Au fost

arestate în zilele ce au urmat aproximativ 100 de persoane, 40 au fost trimise

în judecată și au primit condamnări cuprinse între 8 ani închisoare

corecțională pentru „uneltire contra ordinii sociale’’ și 20 de ani muncă silnică

pentru delictul de „acte de teroare’’.
• Daniel Popa, Pe-aici nu se trece: revolte țărănești din Vrancea, 1957-1958, Academia Civică, București, 2016, p. 3-37



„Nu dați pământu? Nu-l dăm. Noi n-avem pământ mult, avem puțân, da’-i câștigat di părinți pân 

sabie și sânge, șî nu putem să-l dăm decât numa’ pân sânge. Nu-l dăm! Nu viniți cu mașânile, că nu 

vă primim!’’ Vadu Roșca
Daniel Popa, Pe-aici nu se trece: revolte țărănețti din Vrancea, 1957-1958, Academia Civică, București, 2016, p 138-140

• „Bă, ce-i huruitu ăsta? Nici nu

vedeam, că nu să luminasă. După ce-

a-nceput să se lumineze, parcă să

părea că la v-un kilometru vine niște

mașâni șî nu să oprea. Zâc „’s

lupchi’’. Zâc „Bă, alea-s mașâni sau

tancuri, ce dracu sunt, că prea-i

huruaiala mare’’. A început să se

lumineze și le-am văzut mai bine.

Acolo era mașâni. Strig : „La clopot!

Gata! Uite, vin! La clopot!’’ Am fugit

d-aici – c-aici eram la poartă - șî pân

unde e acum monumentu’. Atât am

apucat să zâceam : „Vin! Clopotu!’’

Șâ s-a umplut toată strada di popor, di

lume, di copchii... Dom’le drag, di la

5 ani șâ pân la 80 di ani, toți era pi

șosea. Absolut toată lumea era

acolo.’’

• „Aveau pistoale automate. Când ne-

am apropchiat di ei, să nu exagerez,

cam la 30-40 di metri îmi spune ăla

dîn față: „înapoi că vă-mpușc! Da’ eu

îI spun: „Înapoi tu! Că aici e tot

poporu gata să moară pentru asta!

Înapoi, că n-ai ce căuta aici la noi! N-

am furat, n-am omorât!’’



Țăranii din Vadu Roșca au trăit clipe de groază

• 20 de mașini militare cu prelată, înarmate cu mitraliere au intrat în Vadu Roșca, un sat care

avea la acea vreme 400 de familii și o populație de aproximativ 1.200 de locuitori. Satul a fost

încercuit de tancuri

• „A tras o rafală di focuri di vedeam numa o flacără. Când ne-am uitat, am văzut că n-a căzut

niciunu. „O, hai pi ei, că n-are gloanțe!’’ Am zâs noi, șî lumea a-nceput să zvârle bolovani.

Atunci am văzut că s-a suit unu‘ di la noi, Dimofte Aurel, pi cabină ș-a-nceput să dea cu

săcurea. Un căpitan a scos pistolu șî l-a-mpușcat. Atunci s-a sesizat lumea „Văleu, l-a împușcat

p-ăla!’’ Dom’le, a-nceput să zvârle, care cu săcurea, care cu ce avea. Nu i-a atins, nu s-a-

ntâmplat nimic acolo, niciun fel di victime dân partea lor. Dom’le șî când a-nceput să tragă cu

puștile, a început lumea să cadă cum cade grâu’ când bate vântu’. Așa cădea. P-ăsta din stânga

mea, Crăciun Dumitru, care era slab cât ești dumneata, a căzut și spunea că-l arde aici. Iar

celălant, dân dreapta, Crăciun Stroe a căzut cu fața-n jos și când mă uit la el, râcâia pământ cu

dăștele. Era negru la față. Nu știu unde-a fost împușcat, dar gata!, să-negrisă. Atunci când l-am

văzut p-ăla, numai judecam așa bini, di emoția ceea eram terminat. Dau să plec. Da Crăciun

Dumitru îmi zâce „Stănică, nu mă lăsa! Nu mă lăsa, ia-mă șî pi mine! M-am aplecat și l-am luat

în spate. Trăgea di prăpădea pământu’! Mă temeam să nu mă împuște și pe mine, da a vrut

Dumnezeu așa, di nu m-a-mpușcat”.

• Mărturia lui Stan Nițu din Vadu Roșca , în Daniel Popa, „Pe-aici nu se trece: revolte țărănești

din Vrancea”, 1957-1958, Academia Civică, București, 2016 p. 141-142.



După arestări, tratamentul aplicat țăranilor a fost același – din penitenciarul Galați unde au fost duși în primă

fază, au fost transferați la Gherla unde au suferit din cauza brutalității echipei represive conduse de

comandantul Petrache Goiciu. După aproximativ un an, în toamna anului 1959, se face o triere iar cei

considerați apți de muncă sunt trimiși în coloniile de muncă din Balta Brăilei și Delta Dunării. Majoritatea celor

condamnați din Vadu Roșca, Răstoaca și Suraia au fost grațiați și eliberați în 1960. După întoarcerea lor în sat,

au continuat să fie considerați un potențial pericol, rămânând în atenția organelor de Securitate.

Vasile Joghiu, Suraia
Daniel Popa, Pe-aici nu se trece: revolte țărănețti din Vrancea, 1957-1958, Academia Civică, București, 2016, p. 73

• „Anchetele erau cu bătaie! Di exemplu, te

bătea ca să spui despre un om, nu bătea

degeaba. În bătaie, chiar dacă nu îl

cunoșteai pi om, spuneai: „A fost șî Ghiorge

a lu ’...’’ ,,Care Gheorghe? ’’ „A lu ’

cutare’’ . A doua zi sau a treia zi, îl aduce,

îl bătea o săptămână șî, dacă nu

recunoștea, îl aducea în față cu mata. „Da,

dom’le, a fost cu mini ’’ . Șî tu pi el nici nu

l-ai văzut ’’ .

• După ce au stat la Securitatea din Galați
jumătate de an, deținuții au fost duși mai
întâi la Gherla și de acolo fie la alte
închisori: Botoșani, Aiud, fie în coloniile de
muncă din Balta Brăilei: Salcia, Stoenești,
Strâmba, Luciu-Giurgeni, Periprava,
Grindu, la făcut diguri, tăiat de stuf și
munci agricole.

• În detenție au învățat să se ajute pentru a
face față situației, să inventeze pentru a
supraviețui, să-și căptușească zeghea iarna
cu bucăți de pături rupte, să facă ciorapi
din păturile deșirate sau chiloți din fețe de
pernă, să înșele vigilența autorităților când
mutau martorul care dovedea cât pământ
săpaseră sau când duceau roaba cu pământ
mai puțin plină, sau când se uitau pe furiș
pe fereastra celulei. Au reușit să
supraviețuiască detenției și s-au întors
acasă. La întoarcere n-au mai găsit
pământurile pentru care se revoltaseră și
ispășiseră pedepse în închisori, le fuseseră
luate în colectiv.

Camelia Sandu, Revolta din Suraia, împotriva colectivizării 1957,
Editura Rafet, Buzău, 2015,, p. 33



Gherla, închisoarea specială pentru țărani

Mărturie Vasile Joghiu, Suraia

Daniel Popa, Pe-aici nu se trece: revolte țărănețti din Vrancea, 
1957-1958, Academia Civică, București, 2016, p. 75-76

• „La Gherla aveam program di bătaie.
Program cum îi programu’! Marțea, joia
sâmbăta șî duminica – bătaie! Nu conta,
nu conta. Termina camera asta di bătut,
lua camera următoare. Termina camera
21, trecea la camera 22. Urma 23, 24,
25... La două-trei săptrămâni, o lună să
termina. Luau di la capăt dân nou, c-așa
era programu’. Ne bătea la fund, 25 la
fund. Te ținea cu fața în jos, punea doi
inși, doi majuri, unu’ ținea picioarele și
unu’ capu’. Bătea cum ai bate pi
nicovală la două ciocane. Nici cinci
minte nu dura chestia asta, că băteau
doi, aveau două ghioage așa... Jap!Jap!
Jap! Gata! Te sculai, își puneai cearșaful
pi fund, plecam eu, veneai mata, plecai
mata, venea dânsu’, pleca celălalt,
venea ălălalt. Mergea automat, erau
organizați’’.

Stilul de viață simplu cu care erau obișnuiți i-a 
ajutat să supraviețuiască în condițiile dure din 
închisori

• „Am fost prea rezistenți! Da’ au murit
mulți intelectuali. Noi, țăranii, ca să vă
spun drept, am fost învățați și mâncați
și nemâncați șî cu mâncare stricată și cu
mâncare nestricată. Da’ intelectualii
erau mai plăpânzi, că ei nu erau învățați
cu munca, că ei nu au stat nemâncați la
câmp. Da’ noi țărani... S-a stricat
mâncarea, a mâncat-o câinele, am stat
până seara nemâncați. Da’ ei, neînvățați
cu munca, cu soarele, cu căldura,
mureau pi loc. Păi dacă ne-am dus 1.200
la Strâmba și dîn 1.200 rămăsesem vreo
400. În fiecare zî să îmbolnăveau 30-40-
50 di pelagră șî icter negru. Să jupuiau șî
aveau diaree, dizenterie”.



Gherla 

Daniel Petrică, Lupta împotriva procesului de sistematizare în județul 

Galați, revolta populară din comuna Cudalbi din ziua de 11 ianuarie 1958, 

Editura Lumen, Iași, 2010, p. 113

• Pentru țărani, regimul avea un
tratament special, aplicat în
închisori și lagăre speciale. Pentru
a-i feri de diverse influențe
politice, țăranilor le erau rezervate
închisori speciale, cum a fost
Gherla. În general, țăranul nu era
ancorat în doctrine politice, într-o
cultură elevată care să îl ajute să
reziste presiunilor psihice, astfel
încât reeducarea în cazul lui era un
proces mai ușor de realizat și nu
necesita tratamente complicate ca
cele aplicate intelectualilor din
închisorile Pitești sau Aiud. Pentru
ca țăranul să fie „convins’’ nu a fost
nevoie decât de frică și de
înfometare.



Foamea este unul din principalele motive de suferință din închisoare. Mulți țărani au povestit că le 

era foame în permanență.

Daniel Popa, Pe-aici nu se trece: revolte țărănețti din Vrancea, 1957-

1958, Academia Civică, București, 2016, p. 156

• „Eram 22 la pâinea di două kilograme.
Aveam cam 80 di grame di pâine la o
masă și un castron di ciorbă. Atât. Un fel
ne dădea, nu două-trei. Dacă-ți venea
ciorbă de murături, după ce o mâncai ți-
era foame cam toată ziua. Da o mâncai,
că n-aveai încotro. Dacă venea ciorbă di
cartofi, era tocat cu totul, cu coajă cu
tot, nu să curăța acolo cartofii. În ciorba
di cartofi punea și arpacaș. Își venea 10-
15 boabe di arpacaș șî restu coaja ceea
di cartofi. Atâta era. Când ti puneai la
masă și vedeai castronu, nu ți-era
foame. După ce mâncai zama ceea, îți
venea să urli di foame. Foame mare!
Beai două căni di apă șî... Stai acolo!’’

Țăranii din Vadu Roșca se regăseau în celule cu 
alții din satul lor, sau din satele vecine...

• „La început (la închisoarea din Galați) eram 

singur în celulă. Dup-aia ne-am înmulțit. 

Era di pi la Cudalbi, era di di la Pechea, di 

la Viforoasa, di la Răstoaca, Suraia... Și p-

ormă ne mai bucuram unu’ cu altu’ .’’ (Idem, 

p. 179)



Munca în coloniile de muncă

Mărturie Mihai Neagu, Vadu-Roșca
Daniel Popa, Pe-aici nu se trece: revolte țărănețti din Vrancea, 
1957-1958, Academia Civică, București, 2016, p. 129

• „Am făcut digu ăla mare între Dunărea
nouă și Dunărea veche. 4.000 di oameni
erau aici la Salcia. Ne-am unit cu
oamenii care venea di la Gherla. Gherla
a pornit di la Periprava cu digu șî noi am
pornit di la Galați cu digu. Șî ne-am unit
cu ei. Când s-a pornit lucrările la digu
ăla, am debarcat cărămizi cu spinarea.
Căram câte opt cărămizi di om pi o
distanță di tri kilometri, di la vapor la
colonie, șî ei avea mașini care stătea în
parc. În loc să discarșe cu macaralele
vapoarele cu ciment sau moloz,
discărcam noi cu roabele șî cu lopețile.
(...) Și îți dădea normă. De ce făcea
asta? Ca să fii mai hoț ca ei și să te
chinuiască”.

p. 230

• „Digu ăsta avea 30-40 di kilometri lungime.
Avea șapte metri jos șî sus ajunjia la patru
metri înălțime. A făcut dig serios. Dacă 4.000
di deținuți a muncit la el! Șî dom’le, era
oameni culți, era doctori, injineri, preoți,
directori, care n-a vrut s’zică ca ei. Șî oamenii
ăștia avea mâini fine care să jupuiesc di la
muncă. Țânea di roabă (...) Șî făcuse niște guri
di ham dân mlaje, d-aia di răchită, șî punea di
pi gât așa, ca să nu să mai lase mânerele șelea
la roabă în jos. Nu mai putea să le mai țâie în
mână. Trebuia să facă norma. I-am servit eu,
săracii. Eu eram învățat cu munca șâ le-am
servit la mai mulți care-i cunoșteam di prin
părțile noastre... Li făceam norma lor. Dacă nu
făceai norma, seara îți dădea brigadieru că n-
ai făcut norma, rămâneai la poartă și-ți făcea
fundu cum îi bocancu, cu crevașa sau cu vâna
aia di bou”.



Solidaritatea (sau curiozitatea) în sat s-a manifestat și după întoarcerea acasă a celor 

condamnați, în ciuda fricii generalizate pe care au trăit-o oamenii

• „era lume la biserică, ne aștepta că se auzise că venim acasă din închisoare. A

venit toată lumea din sat să ne vadă. Câte 20, câte 20 de oameni treceau pe la

fiecare pe acasă’’. (Cătălin-AugustinStoica, „Cooperativizare și rezistență în satele Vadu Roșca și Nănești”, p. 46)

• După eliberare, au fost în continuare supravegheați. Asupra celor care, din ambiție,

refuzau încă să se înscrie în colectiv, se făceau presiuni să se integreze sistemului

cooperatist.



Țărani din Suraia și din satele revoltate preluate de Daniel Popa din ACNSAS, FP, DS. 013176, VOL. 4

Constantin Crăciun și Vasile Dogaru



Gheorghe Porumboiu și Vasile Joghiu



Coloana din stânga (de sus în jos): Ion Gălăgie, Iancu Trofin, Marin Dima.

Coloana din dreapta: Ștefan Oprea, Vasile Turbatu, Dumitru Borcea.



Lista persoanelor decedate la 4 decembrie 1957, în urma Revoltei țărănești de la Vadu Roșca

• Ion Ionașcu Arcan, 14 ani

• Dumitru Crăciun, 28 de ani

• Stroe Crăciun, 31 de ani

• Teodor Crăciun, 49 de ani

• Enuță Cristea, 22 de ani

• Aurel Dimofte, 29 de ani

• Dumitru Marin, 49 de ani

• Marin Mihai, 42 de ani

• Dana Radu, 28 de ani



Lista persoanelor condamnate în urma revoltei împotriva colectivizării din Vadu Roșca (1-4 

decembrie 1957)

Haralambie A. Ioniță (zis Mânzu), născut la 3 februarie 1915, Vadu Roșca (județul Vrancea), țăran;

arestat la 5 decembrie 1957, condamnat la 10 ani închisoare corecțională pentru „uneltire

contra ordinii sociale”. Detenția la Galați, Gherla, Salcia, Periprava, Tecuci. Eliberat prin

grațiere la 27 februarie 1960.

Costică I. Arbănaș, născut la 22 iulie 1927, Suraia (județul Vrancea), țăran; arestat la 10 decembrie

1957, condamnat la 6 ani închisoare corecțională pentru „rebeliune”. Detenția la Galați,

Gherla, Salcia, Focșani, Tecuci. Eliberat prin grațiere la 27 februarie 1960.

Alexandru T. Crăciun, născut la 5 februarie 1888, Vadu Roșca (județul Vrancea), țăran; arestat la 4

decembrie 1957, condamnat la 6 ani închisoare corecțională pentru „rebeliune”. Detenția la

Galați, Gherla și Tecuci. Eliberat prin grațiere la 27 februarie 1960.

Dumitru A. Crăciun (zis Holban), născut la 27 octombrie 1930, Vadu Roșca (județul Vrancea), țăran;

arestat la 5 decembrie 1957, condamnat la 6 ani închisoare corecțională pentru „rebeliune”.

Detenția la Galați, Salcia, Tecuci. Eliberat prin grațiere la 27 februarie 1960.

Apostol I. Cristea, născut la 10 iunie 1935, Vadu Roșca (județul Vrancea), țăran; arestat la 24

decembrie 1957, condamnat la 6 ani închisoare corecțională pentru „rebeliune”. Detenția la

Galați, Gherla, Salcia, Tecuci. Eliberat prin grațiere la 27 februarie 1960.

Ioan E. Dobrin, născut la 24 octombrie 1910, Suraia, țăran; arestat la 15 decembrie 1957,

condamnat la 6 ani închisoare corecțională pentru „instigare publică”. Detenția la Galați,

Gherla, Salcia, Periprava, Focșani. Eliberat la 2 martie 1960.



Stan E. Eftimie, născut la 27 septembrie 1927, Vadu Roșca, țăran; arestat la 4 decembrie 1957,

condamnat la 6 ani închisoare corecțională pentru „rebeliune”. Detenția la Galați, Gherla,

Jilava, Salcia, Focșani, Tecuci. Eliberat prin grațiere la 27 februarie 1960.

Panait V. Gorciu (zis Caloianu), născut la 13 noiembrie 1920, Călienii Noi, țăran; arestat la 5

decembrie 1957, condamnat la 6 ani închisoare corecțională pentru „rebeliune”. Detenția la

Galați, Gherla, Jilava, Salcia, Focșani, Tecuci. Eliberat prin grațiere la 27 februarie 1960.

Nicolae M. Mihalcea (zis Albu), născut la 15 martie 1927, Vadu Roșca, țăran; arestat la 4 decembrie

1957, condamnat la 6 ani închisoare corecțională pentru „rebeliune”. Detenția la Galați.

Eliberat prin grațiere la 28 august 1959.

Stan V. Nițu (zis Ochiosu), născut la 5 martie 1928, Vadu Roșca, țăran; arestat la 3 decembrie 1957,

condamnat la 6 ani închisoare corecțională pentru „rebeliune”. Detenția la Galați, Gherla,

Tecuci. Eliberat prin grațiere la 27 februarie 1960.

Toader I. Popoiu, născut la 16 iulie 1927, Gaalați, țăran, arestat la 4 decembrie 1957, condamnat la

6 ani închisoare corecțională pentru „rebeliune”. Detenția la Galați, Gherla, Jilava, Salcia,

Focșani, Tecuci. Eliberat prin grațiere la 27 februarie 1960.

Petrache Gh. Toader, născut la 2 februarie 1916, Vadu Roșca, arestat la 4 decembrie 1957,

condamnat la 6 ani închisoare corecțională pentru „rebeliune”. Detenția la Galați, Gherla,

Salcia. Eliberat prin grațiere la 27 februarie 1960.

Aurel Crăciun, născut la 6 februarie 1939, Vadu Roșca, arestat la 4 decembrie 1957, condamnat la 5

ani închisoare corecțională pentru „rebeliune”. Detenția la Galați, Gherla, Tecuci. Eliberat prin

grațiere la 27 februarie 1960.

Marin T. Crăciun, născut la 24 octombrie 1938, Vadu Roșca, arestat la 5 decembrie 1957,

condamnat la 5 ani închisoare corecțională pentru „rebeliune”. Detenția la Galați, Gherla,

Salcia, Tecuci. Eliberat prin grațiere la 27 februarie 1960.



Nicolae I. Cristea, născut la 23 august 1930, Vadu Roșca, arestat la 4 decembrie 1957,
condamnat la 5 ani închisoare corecțională pentru „rebeliune”. Detenția la Galați,
Gherla, Salcia, Tecuci. Eliberat prin grațiere la 27 februarie 1960.

Sandu I. Nițu, născut la 25 iunie 1929, Vadu Roșca, arestat la 11 decembrie 1957, condamnat
la 5 ani închisoare corecțională pentru „rebeliune”. Detenția la Galați, Gherla, Salcia,
Periprava, Tecuci. Eliberat prin grațiere la 27 februarie 1960.

Ion V. Sandu, născut la 10 mai 1932, Vadu Roșca, arestat la 4 decembrie 1957, condamnat la
5 ani închisoare corecțională. Detenția la Galați, Gherla, Salcia, Periprava, Tecuci.
Eliberta prin grațiere la 27 februarie 1960.

Sandu E. Lazăr, născut la 23 mai 1940, Vadu Roșca, arestat la 10 decembrie 1957,
condamnat la 5 ani închisoare corecțională pentru „rebeliune”. Detenția la Galați,
Gherla, Salcia, Tecuci. Eliberat prin grațiere la 27 februarie 1960.

Sandu I. Voicu, născut la 19 august 1920, Vadu Roșca, arestat la 5 decembrie 1957,
condamnat la 5 ani închisoare corecțională pentru „rebelune”. Detenția la Galați,
Gherla, Salcia, Periprava, Tecuci. Eliberat prin grațiere la 27 februarie 1960.

Prin sentința nr. 246/1959 a Tribunalului Militar Constanța

Mihai Gh. Neagu, născut în iunie 1920, Suraia, arestat la 8 februarie 1959, condamnat la 9
ani închisoare corecțională pentru „uneltire contra ordinii sociale”. Detenția la Galați,
Salcia, Focșani. Eliberat la 2 martie 1960.



Urmarea revoltelor

• La ședința din 7 decembrie 1957 s-au analizat în prezența liderilor importanți ai partidului

(Apostol, Stoica, Bodnăraș, Borilă, Drăghici, Pârvulescu, Sălăjan, Coliu) „unele probleme’’

legate de transformarea socialistă a agriculturii. În locul lui Moghioroș apare ca prim-vorbitor

pe marginea problemelor colectivizării Nicolae Ceaușescu căruia i se atribuise un rol important

în coordonarea colectivizării, probabil datorită fermității de care dăduse dovadă în reprimarea

răsculaților din Vrancea. Cu acest prilej, Biroul Politic aprobă măsurile speciale luate în satele

revoltate, „în vederea restabilirii ordinii’’.

• Împotrivirile țăranilor nu au schimbat cu nimic procesul de colectivizare. În ședințele care au

urmat, s-a decis să se continue cu munca de lămurire și cu colectivizarea. Pentru atenuarea

tensiunilor, se hotăra ca în comunele învecinate celor ce avuseseră loc conflicte, să fie trimiși

activiști și propagandiști bine pregătiți, care să explice că „elemente dușmănoase au căutat să

mobilizeze pe unii țărani împotriva politicii partidului’’... Și să se arate că împotriva

elementelor dușmănoase statul democrat popular va lua măsuri severe și în viitor. Se mai

trimiteau și specialiști în agricultură care să întărească G.A.C.-urile.

Din Colectivizarea în Teleorman (1949-1962). Rezistență și acceptare forțată, Editura Magic Print....., p. 53-54



În aceste sate colectivizarea va fi reluată în 1960 și oamenii nu se vor mai opune

• Având in vedere reprimarea sângeroasă din 1957, cei mai mulți săteni din Vadu Roșca au cedat

până la urmă și în 1959 se înființează primul GAC din sat, ,,Pamânt desțelenit” (Cătălin-AugustinStoica,

Cooperativizare și rezistență în satele Vadu Roșca și Nănești).

• Colectivizarea se declară încheiată la Suraia pe 3 februarie 1962. Necolectizați au rămas

puțini, câteva familii, care au fost tot timpul prigonite de autorități și rău văzute de ceilalți.

• Condamnările primite de cei arestați, obligațiile de natură fiscală, i-au determinat pe oameni

să accepte trecerea la structurile colectiviste. Până la urmă oamenii s-au trecut la colectiv, mai

forțați, mai lămuriți, ba că aveau copii și aceștia nu erau primiți la școli, ba că nu mai puteau

face față impozitelor. Alții au urmat tendința, s-au trecut rudele, s-au trecut vecinii, s-au

trecut și ei și s-au trecut de teama de a nu le fi mai rău necolectivizați, nu din convingerea că

le va fi mai bine la colectiv. „Dacă s-a trecut toată lumea, nu are niciun rost să mai stai și tu.

Nu te poți pune contra la toată lumea.’’
• Camelia Sandu, Revolta din Suraia, împotriva colectivizării 1957, Editura Rafet, Buzău, 2015, p. 23





http://www.memorialsighet.ro/vadu-rosca-vrancea-1-4-decembrie-1957-revolta-impotriva-colectivizarii/
Țărani participanți la revolta din Vadu Roșca în fața monumentului comemorativ (imagine din filmul „Noi nu am avut tinerețe”

(1998) de Mihai Constantinescu și Erich Nussbaum)



Imagine preluată din „Memorialul Durerii”, realizat de Lucia Hossu Longin. Foștii condamnați 

pentru participarea la revolta din Vadu Roșca, reuniți după 1990



„Noi n-am cedat și n-am cedat! N-am vrut să ne trecem! Indiferent ce se-ntâmplă!’’

„Când m-au luat, soția mai avea o lună până să nască. Când m-am întors, băiatul era de șase 

ani, nu știa să zică tată”.



În stânga imaginea este din 2018

În dreapta este din filmul „Memorialul Durerii” (aceeași placă comemorativă)



În spatele monumentului se află cazemata unde s-au adăpostit sătenii din Vadu Roșca de 

gloanțele Securității (2018)



În curtea bisericii din Vadu Roșca



Pomenește Doamne pe cei adormiți eroi  4 dec. 1957:  Arcan Ion, Crăciun Dumitru, Crăciun 

Toader, Crăciun Stroia, Cristea Enuța, Timofte Aurel, Marin Dumitru, Mihai Marin, Radu Dana



Clopotnița de unde s-a bătut clopotul


