
53. OT Braila 
 

   Interviu – Memorie orală 
 
 Interviul a fost realizat împreună cu domnul Iuvenale Harabagiu, refugiat din Barasabia si 
deportat în Bărăgan. Acesta a avut domiciliu obligatoriu între anii 1951-1955. 
 
Întrebare: Ce însemna a fi anticomunist în România de după al doilea Război Mondial și până 
în 1989? 
 
Iuvenale Harabagiu: Aici în țară au fost mulți anticomuniști. De exemplu eu am avut un necaz. 
Eram la școală la Timișoara și au început să vorbească despre coloniile Angliei, Franței, 
Germaniei și eu am zis: ”Dar Basarabia nu e colonie rusească?”. Și m-a notat, ca în 1951 să 
mă ducă pe Bărăgan și să-mi fixeze domiciuliu obligatoriu pentru că am fost împotriva 
comuniștilor. 
 
Î: A fi activist de partid era același lucru cu a fi turnător sau securist? 
 
IH: Activiștii au fost cei care erau membrii de partid, dar membrii de partid foarte înfocați și 
care organizau toate activitățile. La activiși erau trecuți secretarii de partid pe diverse celule 
sau diverse întreprinderi. Deci ce spunea acest activit, secretar de partid, directorul trebuia să 
execute. Și acești activiști.. de exemplu, soția mea era învățătoare, acolo la Giurgeni, la IAS 
Luciu-Giurgeni, și de câte ori se ducea la centru la Giurgeni, secretarul de partid, Ștefan 
Cupăncea, o chema la biroul de partid și îi propunea ca să divorțeze de mine pentru că eu 
mâine-poimâine o să fiu iarăși arestat. Turnătorii erau dinăștia, care racolați de către 
securitate,..te găsea..deci ai făcut prostioară și ca să te scape de această prostioară își spunea: 
uite semnezi un angajament că ai să anunți la securitate de cutare, cutare, cutare. Aștia erau 
turnătorii. Securiștii erau  o armă anume care se ocupa cu spionatul. De exemplu noi când am 
fost deportați pe Bărăgan, la Răchitoasa, că așa s-a numit comuna, Giurgenii Noi, aveam doi 
ofițeri de securitate și nu aveai voie să pleci fară aprobarea lor nicăieri și dacă trebuia să te 
duci la spital, că în altă parte nu-ți dădea voie, trebuia să obții aprobarea acestor doi securiști, 
care după ce făceai cerere la ei, nu știu pe unde o vânturau și abia dupa 2-3 zile îți venea 
aprobarea să te duci la spital, indiferent de gravitatea bolii. Fiecare întreprindere avea omul 
securității, și în pușcărie erau un ofițer și un subofițer de la securitate, care îi cautau pe toți, îi 
luau la întrebări. Când am fost la IAS Luciu-Giurgeni, și acolo aveam ofițer de securitate care 
răspundea atât de penitenciarul de la Giurgeni, 0319, cât și de IAS Giurgeni și când venea la 
IAS se întâlnea de fiecare dată cu secretarul de partid de la IAS. 
 
Î: Care erau riscurile de a fi opozant sau disident într-o perioadă când totul era controlat de un 
singur partid? 
 
IH: Practic opozanții erau și țăranii care nu vroiau să se înscrie în CAP, în Cooperative 
Agricole. Deci ei erau opozanți. Și noi eram considerați opozanți că ni s-a spus c-am fost cu 
Tito, dar opozanți au fost mai multe feluri. Disidenții erau ăia care erau împotriva comuniștilor, 
cum a fost Doina Cornea și mai mulți, adică locuiau în țară, dar erau împotriva comuniștilor, nu 
acceptau partidul comunist. 
 



Î: Majoritatea oamenilor au preferat rolul de cetățean tăcut. Considerați acest lucru ca un gest de 
lașitate? 
 
IH: Nu! Frica, numai frica. Majoritatea cetățenilor tăceau de frica securității, că securitatea era 
peste tot, care raporta, adică era trimisă de către secretarii de partid în toate întreprinderile. 
Când vedea într-o întreprindere lua legătura cu secretarul de partid. Deci secretarul de partid 
știa toate mișcările din interiorul întreprinderii și securitatea cu el lucra. 
 
Î: Pentru românul din perioada comunistă diaspora reprezenta o soluție de salvare? 
 
IH: Pentru unii da, dar să știți că foarte mulți care vroiau sa fugă erau prinși și condamnați și 
au fost condamnați politici până în 1964, atunci li s-a dat drumul, dar cum li s-a dat drumul, au 
ieșit din pușcărie, dar cu domiciuliu obligatoriu. Și în special au fost duși în satele astea făcute 
de deportații pe Bărăgan, cărora în 1956 li s-a dat drumul să plece. Unora nu li s-a dat drumul 
să plece înapoi  în satele natale. 


