GRUPURI „MINORE” DIN REZISTENŢA ANTICOMUNISTĂ
BUCOVINEANĂ (1948-1961)
Dorin Dobrincu
Summary: At the end of the 1940s, the anticommunist armed resistance restarted in
Bukovina in the context of the more and more constant offensive of the communist regime, meant
to obtain control not only over the State but also over the whole society. Some of the individuals
the new authorities intended to arrest managed to escape and took refuge in the mountains and
the woods, where they formed anticommunist resistance armed groups; but there were also
locals who formed subversive groups without having previous conflicts with the regime. Besides
the big resistance groups, there also existed several “minor” groups, who also attracted the
authorities’ attention, even if at a lower level than the former ones.
Among these small groups there were the ones led by Dragoş Flocea, Andrei Ghivnici,
Silvestru Harsmei, the so-called “Blănaru bands” (chiefly a Securitate fabrication, it seems),
„Cetatea lui Ştefan” (Stephen the Great’s Citadel) organization and “Grupul tinerilor
partizani” (Young Partisans’ Group) or “Eliberarea braţelor de fier” (Iron Arms’ Liberation).
The activity of these groups was to make anticommunist propaganda, to attack certain officials
of the State administration (including border patrols) or of the Party. Some of the locals who
joined clandestinity did not group up (or did it for only short periods), preferring to remain
isolated, but unarmed, fugitives, which allowed them to hide more easily, being sheltered and fed
by relatives or friends. The most important one was Gheorghe Munteanu, who survived in
clandestinity since 1949 to 1961, being thus one of the most longevous anticommunist fighters.
After him, resistance in Bukovina stopped being a reality on the ground, locked up, for decades,
in the archives or in the survivors’ memory.

Bucovina a fost prima zonă din România în care rezistenţa armată anticomunistă
s-a manifestat încă din primăvara anului 1944, când trupele sovietice au ocupat o parte a
acestui teritoriu 1 . Spre sfârşitul anilor ’40 fenomenul a reapărut în contextul înteţirii
persecuţiilor pe motive politice, sociale şi economice la adresa celor indezirabili pentru
regimul de obedienţă moscovită. Pentru a scăpa de arestare, unii localnici s-au refugiat în
păduri şi munţi, iar o parte s-au reunit în grupuri de partizani. Sunt deja bine cunoscute
organizaţia „Gărzile Decebal”, grupurile Grigore Sandu, Constantin Cenuşă, Vasile
Motrescu, Gavril Vatamaniuc, însă despre alte formaţiuni de rezistenţă se ştie doar că au
existat sau nici atât. În acest studiu avem în vedere tocmai câteva astfel de grupuri de
rezistenţă „minore” (folosim acest termen mai ales pentru a ne referi la vizibilitatea lor
mai redusă în ochii serviciilor represive din epocă, dar şi în cei ai cercetătorilor şi ai
opiniei publice de astăzi). Sursele pe care le utilizăm sunt reprezentate de documente de
arhivă inedite (de la Arhivele Serviciului Român de Informaţii şi de la Direcţia Judeţeană
Suceava a Arhivelor Naţionale) sau publicate, dar şi de mărturii.
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1. Grupul Dragoş Flocea
Compus din cinci oameni, conducător fiind Dragoş Flocea, acest grup era
semnalat pentru prima dată în septembrie 1949, zona sa de acţiune fiind în jurul comunei
Stulpicani, judeţul Câmpulung, şi în regiunile limitrofe judeţului Baia. Formaţiunea a
avut iniţial un caracter de drept comun, jefuind stânele şi atacând la drumul mare. Treptat
însă a căpătat un caracter politic prin propaganda anticomunistă şi prin “agitaţia ce o
produce în mijlocul populaţiei” 2 . Nu dispunem de alte date cu privire la acest grup, nici
măcar care a fost sfârşitul său, deşi este de presupus că a fost lichidat la scurt timp după
septembrie 1949, de vreme ce el nu mai este menţionat în sintezele Securităţii.
2. Grupul Andrei Ghivnici
Bazele acestui grup au fost puse în anii 1945-1946 de Andrei Ghivnici (în unele
documente apare şi ca Ştefan Ghivnici sau Nistor Ghimici 3 ), originar din comuna
Bosanci, judeţul Suceava, dezertor din armată, ceea ce îi atrăsese o condamnare de 7 ani
închisoare corecţională. I s-a alăturat Sava Hrehorciuc zis Săvuleţ, agricultor din comuna
Suceviţa, fugar din 1946 ca urmare a comiterii mai multor furturi. Acţionau “cu
îndrăzneală şi energie”, fiind înarmaţi cu o puşcă mitralieră, pistoale mitralieră, pistoale
mici, dispunând de multă muniţie, de binoclu şi de un câine-lup, proprietatea lui
Ghivnici 4 . Pe 10 mai 1949 au atacat cursa RATA la serpentinele Strigoaia, jefuindu-i pe
călători 5 . Securitatea nota, în septembrie 1949, că, împreună cu alte trei persoane
neidentificate Ghivnici ataca maşinile RATA, în special pe şoseaua Cacica-Gura
Humorului şi pe muntele Măgura 6 . Cu doar câteva luni înainte, mai exact în iulie 1949,
Miliţia judeţului Rădăuţi avea informaţii că grupul avea un efectiv de 5-6 oameni,
acţionând în pădurile comunelor Suceviţa şi Marginea, judeţul Rădăuţi, dar şi pe teritoriul
judeţului Câmpulung 7 . În septembrie 1949 existau informaţii că s-ar mai fi ataşat
formaţiunii şi Petru Flocea (nu ştim dacă nu cumva acesta era una şi aceeaşi persoană cu
Dragoş Flocea, amintit la secţiunea precedentă), din judeţul Câmpulung. Zona sa de
acţiune era în pădurile comunelor Marginea şi Suceviţa, judeţul Rădăuţi, Ciomârna,
Argel, Vatra Moldoviţei, Dorna şi Vama, din judeţul Câmpulung, şi Solca, judeţul
Suceava 8 . La sfârşitul anului 1949, formaţiunea era caracterizată drept “bandă teroristă cu
jafuri şi tâlhării la drumul mare, având nuanţă politică”. Atunci când opreau pe trecători,
membrii grupului se interesau dacă aceştia făceau parte din PMR, în caz afirmativ
luându-le carnetele de partid 9 .
În vederea capturării grupului Ghivnici, Miliţia judeţului Rădăuţi a întocmit un
plan în septembrie 1949. Se observase că membrii acestei formaţiuni nu dădeau nici o
lovitură în judeţul Rădăuţi, ci doar îşi găseau adăpostul în regiunea Marginea şi Suceviţa.
De aceea se luase măsura întăririi efectivelor pe care le aveau posturile de Miliţie, care
patrulau zi şi noapte în zonă. Între fraţii, părinţii şi rudele lui Sava Hrehorciuc din
Suceviţa se introduseseră informatori. Mai mult chiar, unul dintre fraţii acestuia fusese
reţinut de Miliţie. Casele celor bănuiţi de legături cu fugarii se aflau sub continuă
observaţie, după cum erau supravegheate şi concubinele sau tinerele “simpatii” feminine
ale aceluiaşi Hrehorciuc 10 .
În aprilie 1950, Ghimici, Flocea şi Hrehorciuc s-au întâlnit cu Gavril Vatamaniuc
la Poiana Micului, prin intermediul unei gazde din Suceviţa. Pentru a se avertiza,
membrii acestui grup utilizau anumite sunete care ţineau loc de parolă 11 . În acel moment
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Ghimici şi Flocea aveau câte o armă ZB, iar Hrehorciuc un automat german 12 . Gavril
Vatamaniuc s-a ataşat grupului pentru o perioadă. Cândva, în mai 1950, cei trei membri,
împreună cu Vatamaniuc, au plecat spre un loc foarte liniştit numit Pietrele Muierii, unde
au stat trei zile, dar fără a-şi face colibă. Ulterior au ajuns lângă comuna Poiana Micului,
spre localitatea Gura Humorului. S-au oprit la “Vârful cu Molidiş”, unde grupul Ghimici
avea o colibă bine camuflată 13 . Vatamaniuc s-a retras în iulie 1950 din acest grup,
deoarece, avea să destăinuie ulterior, “mi-am dat seama că ei voiau să facă doar tâlhărie.
Urcau în autobuze şi luau de la cei cu carnete de partid tot ce aveau: ceasuri, bani etc.” 14 .
Securitatea a infiltrat în grupul Ghivnici-Flocea un plutonier de Securitate din
comuna Liteni, pe nume Olaru, care s-a dat drept partizan. Acesta a reuşit să-i lichideze
pe rebeli, se pare în 1950-1951. Unul dintre morţi a fost Sava Hrehorciuc, care avea doar
20 de ani. Drept recompensă, plutonierul a fost avansat la gradul de locotenent de
Securitate 15 .
3. Grupul Silvestru Harsmei
Grupul Silvestru Harsmei a fost identificat în cursul lunii iulie 1949 cu ajutorul
informatorilor, fiind cunoscuţi unii dintre complici 16 . În anul 1949 era format din 6-12
membri, toţi originari din fostul judeţ Storojineţ, cedat Uniunii Sovietice în 1940/1944,
bine înarmaţi, care acţionau în zona Brodina, realizând şi treceri peste graniţă. Liderul
grupului era în septembrie 1949 Silvestru Harsmei (apare în documente şi ca Harşmei,
Haşmei, Hojmei sau Hojnei) 17 . Acesta, în vârstă de circa 48 de ani, s-a stabilit în comuna
Dorneşti, apoi a dispărut de la domiciliu în 1948, întrucât era urmărit de Miliţie şi
Securitate, fiind condamnat la 25 de ani muncă silnică pentru “omor, evadare şi trecere
frauduloasă peste frontieră”, caracterizat ca “robust, pervers, foarte periculos şi
sălbatic” 18 . Vasile Cujmir, născut în 1910 în comuna Davideni s-a stabilit în localitatea
Dorneşti, judeţul Rădăuţi. Vasile Sved era născut la 1 ianuarie 1913, în localitatea Bănila
pe Siret, şi domicilia în comuna Dorneşti, judeţul Rădăuţi. Atât Cujmir cât şi Sfed erau
agricultori fără avere, foşti membri PNŢ, fugiţi în mai 1949, fiind “urmăriţi de securitate
pentru acţiuni subversive” 19 . Ceilalţi membri erau Pavel Tiron, Alexandru Ţurcanu, Ioan
Motrescu, Alexandru Cosovan, Nicolae Preziuc şi Gheorghe Horobeţ. Anterior aceştia
umblaseră fugari prin ţară până în 1949; Branislav Nizgota, domiciliat în comuna
Brodina, judeţul Rădăuţi, nu pleca în munţi, dar întreţinea legături permanente cu grupul.
Miliţia aprecia în septembrie 1949 că membrii grupului fuseseră infractori de drept
comun, care “în cele din urmă au dat activităţii lor o formă politică” 20 .
Partizanii foloseau terenul muntos şi împădurit al comunelor Brodina, Ulma şi
Nisipitu, întrucât acesta permitea trecerile peste frontieră, de unde aduceau armament şi
muniţii, fără a putea fi prinşi de grănicerii români sau sovietici. În vederea prevenirii
trecerii peste frontieră, grănicerii şi miliţienii şi-au intensificat patrulările în zonă.
Concomitent, pentru capturarea lor au fost trimise în munţi câteva echipe speciale
formate din miliţieni 21 . Partizanii dispuneau în 1949 de următorul armament: o puşcămitralieră germană, două pistoale mitralieră germane, două arme ZB, pistoale mici,
grenade, şeful dispunând şi de un binoclu. Fiind mulţi, membrii grupului se bazau pe
multă forţă, iniţiind acţiuni mari, vizând dezarmarea pichetelor de grăniceri, pentru a face
rost de armament, şi urmărind recrutarea de noi membri. Când se deplasau prin pădure
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erau aranjaţi într-o formaţie de tip triunghi, cu liderul în frunte, care soma pe oricine le
ieşea în cale, toţi ceilalţi membri stând cu armele pregătite pentru a interveni 22 . Ulterior
avea să se descopere că membrii grupului nu acţionau toţi împreună, ci în echipe de 4-5
oameni 23 .
La 23 iunie 1949, grupul a atacat postul de grăniceri Sadău, comuna Brodina, din
două părţi, deschizând foc de armă automată şi puşti ZB asupra celor din pichet, tăind şi
firul telefonic. Atacul frontal şi retragerea partizanilor reliefa, totuşi, că nu erau prea bine
organizaţi. Un alt atac – la care (pe lângă membrii grupului) au participat şi Precup
Cociorhan, refugiat din judeţul Storojineţ, stabilit în comuna Brodina, judeţul Rădăuţi, şi
Semco Parasca, din comuna Argel, judeţul Câmpulung –, s-a produs la 23 august 1949
asupra magazinului Sovromlemn Falcău, situat la 14 km de comuna Brodina, de unde au
ridicat diferite cantităţi de stofă şi încălţăminte 24 . De asemenea, în vara anului 1949
membrii acestui grup au trecut de mai multe ori graniţa în Uniunea Sovietică, iar după ce
dădeau anumite lovituri acolo se întorceau în România cu capturile, inclusiv
armamentul 25 .
Acest grup manifesta în 1949 un interes major faţă de aspectele politice interne
sau internaţionale: când urma să înceapă războiul între lumea liberă şi lagărul sovietic,
starea de spirit a populaţiei, reacţia acesteia faţă de legile guvernului comunist al
României 26 . Grupul acţiona în 1949 în munţii şi pădurile din comunele Brodina, Ulma,
Nisipitu, cătunele Dubinschi, Cununschi, Eriste din judeţul Rădăuţi, şi în Argel,
Cârlibaba, Vatra Moldoviţei şi Izvoarele Sucevei din judeţul Câmpulung 27 . Nu obişnuiau
să stea în comune prea mult timp, ci se adăposteau în regiunea amintită, unde erau păduri
“foarte dese şi întunecoase”. Localităţile menţionate erau formate din cătune dispuse pe
culmile montane, perimetrul fiind de 30 km în lungime şi 22 în lăţime, adică aproximativ
650 de km2. Populaţia de aici era în totalitate constituită din ucraineni, cu simpatie pentru
mişcarea naţionalistă a lui Stepan Bandera, ostilă regimului comunist de la Bucureşti, dar
şi Uniunii Sovietice, favorizându-i pe rebeli. Locuitorii erau suspicioşi faţă de străini,
refuzând să stea de vorbă cu cei care nu le cunoşteau limba. Existau informaţii că grupul
intenţiona să petreacă iarna 1949-1950 în Muntele Bendereu, situat la nord-vest de
comuna Argel, judeţul Câmpulung, cu numeroase prăpastii, unde şi-ar fi construit colibe.
Miliţia judeţeană Rădăuţi a trimis în zonă trei echipe de miliţieni care cunoşteau limba
ucraineană, pentru a verifica informaţiile primite şi pentru a recunoaşte terenul, în
vederea unei operaţii de amploare 28 .
Mai multe persoane de sprijin ale bandei (gazde, complici şi curieri) fuseseră
identificate în 1949 în comunele Brodina şi Dorneşti, judeţul Rădăuţi, precum şi din
Argel, judeţul Câmpulung, formate mai ales din refugiaţi din judeţul Storojineţ. Între
aceştia s-au numărat Precup Cociorhan, Semco Parasca, Luchian Şecman, Petre
Mehediniuc şi Vasile Şecman, care au fost înaintaţi justiţiei, Tribunalul Rădăuţi acordând
pedepse situate între 6 luni şi 2 ani închisoare 29 . În faţa ofensivei Miliţiei şi rămânând
fără susţinere în teritoriu, pe care nu-l cunoşteau prea bine, se pare că membrii neprinşi ai
grupului – adică Silvestru Harsmei, Vasile Sved, Gheorghe Horobeţ şi Vasile Cujmir – au
trecut în Bucovina de nord 30 .
După ce în iulie 1949 s-a realizat planul pentru capturarea grupurilor Harsmei,
Cenuşă şi Ghivnici, la 22 septembrie 1949 a fost întocmit un alt plan. Toţi cei care
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veneau în contact cu partizanii erau înregistraţi şi clasificaţi cu atenţie: “a. Părinţi, fraţi,
surori, unchi, mătuşi, veri, cumnaţi etc.;/ b. Infractori de meserie, borfaşi, găzduitori,
tăinuitori, hoţi de toate categoriile, prieteni, beţivi, precum şi persoane care au fost în
efectivul bandelor, iar în prezent se află în penitenciar;/ c. Elemente ostile regimului:
deblocaţi, comprimaţi, chiaburi etc.;/ d. Femei, vechi simpatii, femei de moravuri uşoare,
văduve, concubine etc.;/ e. Elemente care, prin natura serviciului, vin în contact cu
bandiţii: pădurari, brigadieri, şefi de exploatări, stăpâni de stâne, baci, ciobani, paznici de
vite, paznici de câmp, locuitorii caselor izolate etc.”. Odată descoperiţi, cei de mai sus
trebuiau supravegheaţi cu atenţie prin pânde, filaj şi observare. În sânul fiecărei categorii
au fost introduşi informatori, accentul punându-se, totuşi, pe silvicultori, rude, concubine
şi femeile de moravuri uşoare care aveau legături cu rebelii. Şeful postului de miliţie
Brodina urma să se ocupe exclusiv de capturarea fugarilor. De asemenea, pentru întărirea
aceluiaşi post de miliţie, au fost trimişi din regiunea de şes câţiva miliţieni consideraţi
capabili şi devotaţi. În colaborare cu organizaţiile de masă din zonă, Miliţia trebuia să
creeze în rândurile populaţiei o stare de spirit ostilă partizanilor. Întrucât se observase că
rebelii cumpărau băutură, tutun, chibrituri etc. de la cooperative – prin intermediari – s-a
decis ca în fiecare unitate comercială de acest gen să fie introdus şi un miliţian deghizat,
pentru a urmări persoanele care cumpărau produsele amintite în cantităţi mai mari. Toţi
lucrătorii aflaţi în pădure, în echipele de exploatare a lemnului, urmau a fi verificaţi prin
intermediul informatorilor. Pentru capturarea partizanilor aveau să se organizeze capcane
şi curse. Cel puţin două concubine sau alte persoane care erau în legătură cu fugarii
trebuiau reţinute în secret şi apoi cercetate de Miliţie. Patru echipe a câte trei miliţieni
urmau a patrula zona în care fuseseră semnalaţi partizanii, organizând pânde la punctele
obligatorii de trecere şi la casele celor cunoscuţi drept colaboratori ai acestora. Patrulele
Miliţiei Rădăuţi aveau consemnul să se întâlnească cu cele ale Miliţiei Câmpulung pentru
a face schimb de informaţii şi pentru a se completa. Desigur, legătura cu Securitatea era
obligatorie. Se luaseră deja măsuri pentru procurarea fotografiilor partizanilor, în vederea
multiplicării şi împărţirii lor tuturor miliţienilor din zonă 31 .
Miliţia deţinea în septembrie 1949 informaţia că grupul Harsmei îşi pregătea un
adăpost de iarnă pe muntele Bendereu sau/şi pe masivul Rusca, o zonă unde se găseau
cazemate şi adăposturi, rămase de pe urma războiului. Un număr de persoane din
comunele Argel, Ciomârna şi Vatra Moldoviţei, suspectate de legături cu partizanii, unele
chiar considerate membre ale grupului, fuseseră puse sub supravegherea Miliţiei 32 .
Grupul a fost văzut ultima dată în “formaţie completă” în decembrie 1949, la
punctul de frontieră Carnova-Rădăuţi, după care multă vreme nu a mai apărut 33 . El era
amintit cu opt membri în iunie 1950, când se adăpostea în zona comunelor Suceviţa şi
Argel, judeţul Rădăuţi 34 . Într-o schemă privind “Bandele” din raza DRS Suceava, datând
cu aproximaţie de la sfârşitul anului 1950, zona de acţiune a acestui grup era considerată
partea montană a judeţului Rădăuţi. Formaţiunea era trecută cu cinci membri: Silvestru
Harsmei (lider), Ioan Postovei, Mihai Cosovan, Vasile Sved şi Emilian Semaca 35 .
Emilian Semaca a fost capturat în octombrie 1950 în Bucovina 36 , iar Vasile Sved
a fost prins la 17 octombrie 1950 tocmai în comuna Sven, regiunea Cluj 37 . Ca urmare a
operaţiunilor desfăşurate de Securitate în toamna anului 1950, Ioan Postovei s-a reîntors
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la domiciliul său. Mihai Cosovan s-a despărţit de Silvestru Harsmei, ambii rămânând ca
fugari i zolaţi. În vara anului 1951 ei se aflau în postura de urmăriţi informativ de
Securitatea locală 38 . Silvestru Harsmei a fost capturat în cursul anului 1955, ca urmare a
măsurilor excepţionale luate de Securitate împotriva partizanilor din grupul VatamaniucMotrescu. În acel moment el acţiona ca fugar izolat 39 .
4. “Bandele Blănaru” 40
Securitatea a susţinut că Vasile Blănaru şi George Ungureanu conduceau o
organizaţie subversivă legionară în oraşul Câmpulung Moldovenesc 41 . Primul avea să
susţină în memoriile sale că el era legionar, dar că acest “grup” a fost de fapt o invenţie a
Securităţii 42 . Vasile Blănaru zis Cezar Flamură a fost arestat ca legionar în 1949 şi a făcut
cinci ani de închisoare, trecând pe la Aiud, Jilava şi Canalul Dunăre-Marea Neagră 43 .
George Ungureanu s-a născut la 12 aprilie 1912 în Câmpulung Moldovenesc. A lucrat o
vreme la Ministerul Economiei Naţionale din Bucureşti, iar la începerea celei de-a doua
conflagraţii mondiale a fost mobilizat şi a participat la luptele de pe frontul de Răsărit.
După încheierea războiului s-a stabilit în comuna Boroşneul Mare, din judeţul Trei
Scaune (Covasna). Refuzând să intre în slujba Securităţii, a fost arestat, dar, reuşind să
scape de sub escortă a stat ascuns timp de şapte ani. S-a predat în 1956. Pus în libertate, a
lucrat la Trustul Lemnului din Câmpulung Moldovenesc. Ungureanu a fost arestat în
februarie 1958 44 . La percheziţie i s-a găsit un manuscris realizat în perioada în care
stătuse ascuns, ceea ce avea să fie un motiv în plus pentru a fi maltratat, dar şi probă
pentru proces 45 . Unul dintre informatorii utilizaţi de poliţia politică în legătură cu acest
grup a fost Ilie Grigorovici, fost agent al Siguranţei, închis o vreme la penitenciarul
Făgăraş, care după întoarcerea de acolo intrase în serviciul Securităţii 46 . Un alt arestat a
fost Roman Uriciuc, la percheziţiile făcute la domiciliul acestuia găsindu-se două-trei
puşti descompletate şi o mână de cartuşe ruginite, de pe vremea austriecilor, ceea ce în
ochii Securităţii era un adevărat arsenal 47 .
Ancheta s-a desfăşurat timp de 14 luni la Securitatea din Suceava, pentru a-i
determina pe arestaţi să semneze declaraţiile fiind folosită bătaia, dar şi înfrângerea
voinţei cu ajutorul medicamentelor administrate din abundenţă. Între torţionari s-a
evidenţiat căpitanul Harry Feller, şeful anchetei 48 . Procesul s-a desfăşurat la Botoşani, în
aprilie 1959, completul de judecată fiind format din magistraţi de la Tribunalul Militar al
Regiunii a II-a Bucureşti. Lotul era compus din 36 de persoane, mai mult de jumătate
necunoscute de principalii acuzaţi. În fapt, ca mai toate procesele politice din acei ani, “a
fost un spectacol de teatru, ca să nu zic circ”. Dezbaterile au durat trei zile, inculpaţilor
nefiindu-le permisă apărarea. Cei care şi-au schimbat declaraţia în timpul procesului fiind
cumplit bătuţi după audieri (ceferistul Vasile Nisioi şi fierarul Precup Sfarghiu, ambii din
Câmpulung Moldovenesc), cum s-a întâmplat şi cu unii martorii favorabili (bătrânii
ţărani Gavril Mândrilă, 84 de ani, şi Nichifor Piticar, 82 de ani, amândoi din Câmpulung
Moldovenesc), doar celor mincinoşi luându-li-se în considerare declaraţiile (spre
exemplu, Gabor Constantin) 49 . Au existat şi martori care au evitat să-i acuze în instanţă
pe unii inculpaţi, deşi avuseseră divergenţe cu aceştia în anumite perioade. Spre exemplu,
un anume curelar Lang, evreu de etnie, deşi fusese bătut de Costan Cocuţa în timpul
rebeliunii legionare din ianuarie 1941 a declarat la procesul din 1959 că nu îl cunoaşte,
doar pentru a nu-i agrava situaţia 50 .
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După proces, acuzaţii au fost depuşi în penitenciarul Botoşani. Prin sentinţa nr.
83/20 aprilie 1959, a Tribunalul Militar al Regiunii a II-a Bucureşti, sub acuzaţia de
constituire într-o organizaţie subversivă şi de pregătire a “insurecţiei contra statului”, au
fost acordate nu mai puţin de cinci condamnări la moarte: Vasile Blănaru zis Cezar
Flamură, scriitor, George Ungureanu, funcţionar, Alexandru Ionescu, preot, Cristofor
Dancu, profesor, şi Roman Uriciuc, tipograf. Imediat ce le-au fost aduse la cunoştinţă
pedepsele, toţi cinci au fost puşi în lanţuri 51 . Alte condamnări în acelaşi proces au mai
primit: Gheorghe Crăciunescu-Calinic (cumnatul lui George Ungureanu), 25 de ani
muncă silnică; Precup Sfarghiu, 22 de ani muncă silnică; Arcadie Bruja, Vasile Nisioi şi
Constantin Cocuţa, câte 20 de ani muncă silnică; Petre Ungureanu (fratele lui George
Ungureanu), Claudiu Forgaci, Georgescu, Nic. Gasinschi şi Ipolit Piticar, 16 ani temniţă
grea fiecare. În acest lot nici o pedeapsă nu a fost mai mică de 16 ani 52 . La îndemnul unor
ofiţeri din penitenciarul Botoşani, inclusiv a comandantului acestuia, “oameni cu suflet”,
Vasile Blănaru, George Ungureanu, Cristofor Dancu, Roman Uriciuc şi Alexandru
Ionescu au înaintat memorii pentru graţierea lor 53 , care au fost însă respinse 54 . La
sfârşitul lunii iunie 1959 au fost transferaţi la Jilava, unde au stat în Camera Zero, a
condamnaţilor la moarte 55 . Ei au fost salvaţi de Decretul nr. 162, din 5 mai 1960, prin
care pedeapsa capitală le-a fost comutată în muncă silnică pe viaţă 56 . Drept recompensă
pentru zelul depus în anchetarea acestor “bandiţi”, căpitanul Harry Feller a fost avansat la
gradul de maior, iar locotenentul Toader Benea la cel de căpitan 57 .
În afară de lotul de mai sus, au mai existat două loturi în legătură cu acest “grup”.
Din primul lot cunoaştem câteva sentinţe: Grigore Buta, 25 de ani muncă silnică; Crăciun
şi Gheorghe Blănaru, câte 16 ani temniţă grea; Grigor Blănaru, 10 ani; Ion Maricari, 8
ani; Artenie Gînscă, 6 ani; Leon Bărbînţă, 5 ani, cea mai mică pedeapsă. Procesul celui
de-al treilea lot s-a desfăşurat la Bucureşti, unde nici o pedeapsă nu a fost mai mică de 10
ani. Ştim că Sebastian Popescu şi Dumitru Mănescu au primit câte 25 de ani muncă
silnică, iar Tomescu 20 de ani muncă silnică 58 .
Cei cinci foşti condamnaţi la moarte au fost transferaţi apoi la Aiud 59 . Vasile
Blănaru avea să fie cunoscut aici pentru dinamismul său şi pentru faptul că mereu se
angaja în acţiuni protestatare faţă de conducerea închisorii 60 . Toţi aveau să fie eliberaţi în
1964 61 . Bunăoară, George Ungureanu care a ieşit de la Aiud la 30 iulie 1964, şi-a
manifestat ulterior talentul literar şi a publicat în diferite reviste, inclusiv câteva volume,
conţinând proză şi versuri 62 .
5. Organizaţia “Cetatea lui Ştefan”
În vara anului 1949 s-a constituit în zona Suceava o organizaţie anticomunistă
denumită simbolic “Cetatea lui Ştefan”. Organizaţia a avut 14 membri: Vasile Pânzariu;
Viorel Buţincu şi Gheorghe Pentiuc, ambii absolvenţi de liceu, din comuna Lisaura,
judeţul Suceava; Zaharia Cuciureanu, tehnician de telecomunicaţii, refugiat din judeţul
Storojineţ; Gheorghe Cucoş, absolvent de liceu comercial, din Lisaura, judeţul Suceava;
Eugenia Donici, absolventă de liceu, din comuna Vereşti, judeţul Suceava; Decebal
Drăgoi, absolvent de liceu, din comuna Burdujeni, judeţul Suceava; Mihai Munteanu,
subofiţer, din comuna Mitocul Dragomirnei, judeţul Suceava; Amfilochie Munteanu şi
Constantin Munteanu, absolvenţi de liceu industrial, din comuna Mitocul Dragomirnei,
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judeţul Suceava; Ecaterina Popescu, absolventă de liceu, din comuna Horodnicul de Sus,
judeţul Suceava; Nicolae Seliuc, student la Academia Comercială, din comuna Costâna,
judeţul Suceava; Constantin Strugariu, absolvent de liceu industrial, din comuna Cacica,
judeţul Suceava; Aurel Stoleriu, refugiat din Basarabia, stabilit în comuna Mitocul
Dragomirnei, judeţul Suceava.
Formaţiunea a fost activă din vara anului 1949 până în august 1950. Ea a fost
descoperită de Securitate ca urmare a neatenţiei unora dintre membri. Fără o consultare
prealabilă cu ceilalţi componenţi ai organizaţiei, Eugenia Donici şi Ecaterina Popescu au
conceput şi redactat mai multe manifeste, în care îndemnau populaţia la nesupunere faţă
de regimul comunist şi chemau la lupta de eliberare. Pentru multiplicare au folosit o
maşină de scris de la întreprinderea unde Ecaterina Popescu se angajase pe post de
contabilă. Numai că paznicul întreprinderii a văzut când contabila a scos maşina pentru a
o duce la domiciliul ei. Manifestele au fost difuzate în judeţele Suceava şi Botoşani în
noaptea de 22/23 august 1950, ceea ce a pus în alertă maximă Securitatea. Întrucât
caracteristicile tuturor maşinilor de scris erau cunoscute de poliţia politică, ca urmare a
unor dispoziţii luate după 1948, s-a ajuns foarte repede la autorii manifestelor. Cele două
fete au fost arestate chiar a doua zi şi supuse unor torturi cumplite. În zilele următoare au
fost reţinuţi şi ceilalţi membri ai organizaţiei. Toţi 14 au fost depuşi în penitenciarul
Suceava, având parte timp de un an de anchetele bine cunoscute ale Securităţii. După
aceea au fost transferaţi la închisoarea din dealul Copoului, Iaşi, în vederea procesului.
Printr-o sentinţă a Tribunalului Militar Iaşi, din noiembrie 1950, membrii
“Cetăţii lui Ştefan” au primit condamnări între 2 şi 10 ani muncă silnică. Spre exemplu,
Vasile Pânzariu a primit 10 ani muncă silnică. În deceniul următor a trecut prin
penitenciarele Jilava, Gherla, Văcăreşti, minele de plumb de la Baia Sprie şi Cavnic, prin
lagărul de la Poarta Albă. Eliberat la 24 august 1960, s-a calificat în meseria de tâmplarmecanic, pe care a profesat-o până la pensionare. Însă chiar în perioada aşa-numitei
“liberalizări” a regimului Ceauşescu, V. Pânzariu a fost persecutat pentru că scrisese
poezii conţinând “idei şi atitudini vădit antisociale”. Arestat la 22 septembrie 1970, a fost
judecat la 17 noiembrie 1970 de Tribunalul Militar Iaşi în deplasare la Suceava şi
condamnat la 6 ani închisoare şi 4 ani interdicţie. A fost internat la Aiud, unde se mai
aflau atunci aproximativ 300 de deţinuţi politici. Dosarul său a fost trimis, în aprilie 1972,
la Tribunalul Militar Iaşi, spre rejudecare de către un alt complet. V. Pânzariu a fost în
cele din urmă achitat la 8 septembrie 1972. Despăgubirile morale şi materiale prevăzute
în documentul juridic nu au mai venit niciodată 63 .
6. “Grupul tinerilor partizani” sau “Eliberarea braţelor de fier”
“Grupul tinerilor partizani” sau “Eliberarea braţelor de fier” (apar ambele
denumiri) a fost constituit la începutul anilor ‘50 de Ioan Rotărescu, din Câmpulung
Moldovenesc, în scopul luptei împotriva regimului comunist din România. Cei cooptaţi
în organizaţie, 13 la număr, proveneau din familii persecutate pe motive politice şi
sociale de regimul comunist. La intrarea în organizaţie se depunea un jurământ, iar
săptămânal se plătea o cotizaţie în valoare de un leu. Organizaţia ţinea şedinţe la
domiciliile lui Lothar Tomaszevschi şi Ioan Rotărescu. Într-o şedinţă, Dumitru Liţu, care
devenise membru al grupării în iunie 1952, a fost ales “ajutor şef”. Pentru a-şi procura
armament, componenţii grupului au întreprins mai multe acţiuni. Spre exemplu, au
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sustras arme şi muniţii (1.500 de cartuşe) de la AVSAP (Asociaţia Vânătorilor Sportivi)
din Câmpulung Moldovenesc. În vederea pregătirii militare, tinerii partizani au efectuat
exerciţii de tragere cu arma pe muntele Cocoşul. Ei au atacat chiar un cetăţean sovietic
(sau responsabilul unei tutungerii, pe care l-ar fi ucis şi i-ar fi luat banii, conform unui alt
document) şi au dat foc unui depozit de fân din staţia CFR Câmpulung. Şi-au procurat
unelte în vederea desfacerii liniei ferate în momentul trecerii unui lider din conducerea
PMR. Membrii organizaţiei intenţionau chiar să atace santinela de la unitatea de pompieri
şi securitate, pentru procurarea de armament, să se retragă şi să acţioneze în munţii din
apropierea oraşului 64 .
Membrii organizaţiei, elevi la Liceul “Dragoş Vodă” din Câmpulung
Moldovenesc 65 , intraseră deja în atenţia Securităţii. Cei mai mulţi nu dormeau acasă, de
aceea s-a decis arestarea lor în momentul când ţineau şedinţe pe malul râului Moldova, în
afara oraşului. Reţinerile au fost făcute în iulie 1954 66 . Securitatea s-a dovedit extrem de
operativă în privinţa anchetelor, de vreme ce procesul s-a judecat în octombrie 1954.
Conform sentinţei nr. 647/29 octombrie 1954 a Tribunalului Militar Teritorial Iaşi, în
deplasare la Câmpulung, Dumitru Liţu (născut la 9 martie 1937, în comuna Breaza,
raionul Câmpulung, regiunea Suceava, considerat “fiu de moşier expropriat”) a fost
condamnat la 18 ani muncă silnică, 10 ani degradare civică şi 300 de lei cheltuieli
judiciare, pentru “crima de uneltire contra ordinii sociale”. Tribunalul Militar pentru
Unităţile MAI a respins recursul la 20 decembrie 1954. Dumitru Liţu a executat aproape
10 ani din pedeapsă, fiind graţiat prin decretul nr. 310/16 iunie 1964 67 .
7. Manifestări subversive târzii
Şi la jumătatea anilor ’60 au continuat să fie înregistrate în Bucovina manifestări
subversive individuale contra regimului. Un astfel de exemplu îl reprezintă Moroşanu
Constantin, din Câmpulung Moldovenesc (născut în 1942, în comuna Valea Seacă,
judeţul Suceava), la care s-au găsit o baionetă de tip militar şi 407 manifeste. Pentru
crima de uneltire contra ordinii sociale, Tribunalul Militar Bucureşti l-a condamnat, prin
sentinţa nr. 8/12 februarie 1965, la 10 ani temniţă grea şi 5 ani degradare civică. Sentinţa
a rămas definitivă, datorită respingerii recursului de către Colegiul Militar al Tribunalului
Suprem 68 .
8. Fugarii izolaţi
În Bucovina au fost la începutul regimului comunist numeroşi fugari izolaţi, pe
termene mai lungi sau mai scurte, cum s-a întâmplat, de altfel, în toate regiunile
României. La 2 octombrie 1950 au fost prinşi Vasile Zeispir (dispărut de la domiciliu în
1949, condamnat la cinci ani închisoare), Toader Dadaci zis Pompei şi Nicolae Carabulea
zis Pane, evadaţi de la penitenciarul Bacău, unde executau o pedeapsă de 15 ani muncă
silnică. Fugarul Toader Nacu a fost prins pe 10 noiembrie 1950 într-un bordei din
pădurea Roşca, raionul Vatra Dornei, dispunând de alimente, de o armă ZB cu 27 de
cartuşe. Un alt fugar, Ioan Dochiţa a fost prins de Miliţia Fălticeni la 19 noiembrie 1950,
asupra lui găsindu-se un pistol mitralieră cu 31 de cartuşe 69 . În aprilie 1951, pe raza
Regiunii de Securitate Suceava erau semnalaţi nouă fugari “răzleţi”. Alţi doi se
reîntorseseră la domiciliile lor 70 . În februarie 1951, pe teritoriul aceleiaşi regionale erau
urmăriţi 20 de fugari izolaţi, dintre care 10 fuseseră depistaţi în cursul anului 1951 71 .
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Numărul fugarilor izolaţi înarmaţi care erau urmăriţi de Securitatea Suceava în
septembrie 1952 se ridica la 11 72 . Unii au fost foarte importanţi atât în ochii autorităţilor,
cât şi ai oamenilor din zonele lor de origine. Cazul următor este, credem, pilduitor.
9. Gheorghe Munteanu – fugar izolat
Gheorghe Munteanu s-a născut la 20 noiembrie 1915, în comuna Stroieşti,
judeţul Suceava, şi era agricultor, dispunând de 3 ha de pământ arabil. În urma
satisfacerii stagiului militar, în 1937, a obţinut gradul de sergent (de pionieri) 73 ,
participând mai apoi la cel de-al doilea război mondial şi fiind decorat pentru fapte de
arme 74 . A fost implicat în politică, deţinând funcţia de preşedinte al organizaţiei
Partidului Naţional Liberal din comuna Stroieşti 75 . El a intrat în conflict cu noile
autorităţi comuniste încă de la alegerile din 1946 şi a fost condamnat în contumacie. În
1949, Nicolae Danciu, membru PMR, preşedintele Comitetului Provizoriu din comuna
Stroieşti, i-a luat căruţa lui Munteanu în mod abuziv. Mai mult chiar, a bătut-o pe soţia
acestuia 76 . Situaţia l-a determinat pe Munteanu să-l împuşte mortal pe reprezentantul
puterii, la 17 noiembrie 1949 77 . Pentru a nu fi arestat, fostul lider liberal a devenit fugar,
având asupra sa armament şi muniţii 78 .
Fostul preşedinte de organizaţie liberală a fost în legătură cu grupul de rezistenţă
al preotului Dumitru Matei din Iaşi, contactul fiind asigurat de Liviu Mărgineanu,
originar din Stroieşti 79 . După sosirea în zonă a lui Liviu Mărgineanu, în toamna anului
1948, acesta a format un grup împreună cu fratele său, Sorin Mărgineanu, colonelul
Vasile Cârlan, care fusese decorat pe frontul de Est cu ordinul “Mihai Viteazul”, Virgil
Cârlan, fiul celui dintâi, Gavril Poleacu şi Costin Polec. În 1949 au fost urmăriţi de
Securitate, dar au fost susţinuţi de rude, prieteni şi cunoscuţi. Sperau că vor primi
ajutoare de la francezi, pe linia mai vechilor legături ale lui Liviu Mărgineanu, şi au
încercat să-şi facă un adăpost pentru a petrece iarna în siguranţă. Aprovizionarea era însă
dificilă, iar pericolul o prezenţă permanentă, ceea ce i-a determinat să se despartă, pentru
a supravieţui mai uşor. Virgil Cârlan avea să fie arestat pe când se îndrepta spre BistriţaNăsăud, la 16/17 octombrie 1949, în vreme ce tatăl său, Vasile Cârlan, a fost prins în
Bosanci, la 26 martie 1950, fiind ulterior condamnat la 25 de ani muncă silnică şi
ajungând în penitenciarele Gherla şi Aiud 80 . Fraţii Mărgineanu aveau să fie arestaţi la 7
septembrie 1952, în comuna Răuseni, raionul Suceava, anchetaţi la Securitatea din Iaşi,
judecaţi şi condamnaţi (Liviu a primit 15 ani muncă silnică) 81 .
Gheorghe Munteanu a reuşit să scape din plasa ţesută în jurul său de poliţia
politică. În toată perioada în care s-a aflat în clandestinitate, el a fost găzduit şi alimentat
de rude şi prieteni, unii dintre ei foşti membri PNL, PNŢ şi legionari, precum şi ţărani
înstăriţi. Munteanu purta cu gazdele sale discuţii pe marginea evenimentelor politice
interne şi internaţionale, citea ziarele regimului comunist, susţinând că acestea nu
reflectau realitatea. Totodată, afirma cu tărie că regimul avea să cadă într-o zi, ca urmare
a intervenţiei SUA, şi va fi înlocuit cu un guvern al PNL. Consătenii îl ajutau, deşi
pericolele la care se expuneau erau foarte mari, iar frica pe măsură. Dar şi comuniştilor
locali le era mereu frică de el 82 .
Pentru depistarea lui Gheorghe Munteanu, Regionala de Miliţie Suceava a
recrutat, până la 2 mai 1950, o agentură în care erau incluşi doi informatori din Stroieşti,
raionul Suceava, şi unul din Gura Humorului 83 . La aceeaşi dată fuseseră înregistrate, de
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asemenea, rudele şi persoanele de sprijin ale fugarului: tatăl, un frate, soţia, 2 mătuşi, un
unchi, 4 veri, 3 cumnaţi, toţi în comuna Stroieşti, raionul Suceava, alături de 8 locuitori
din comuna Stroieşti, raionul Suceava, 2 din comuna Stupca, raionul Gura Humorului, 3
din comuna Ilişeşti, raionul Gura Humorului, 2 din comuna Frumosu, raionul
Câmpulung, unul din comuna Moldoviţa, raionul Câmpulung, şi unul din comuna Vama,
raionul Câmpulung 84 .
Gavril Poleacu, din comuna Stroieşti, fugar din 1948, a fost prins în ziua de 1
octombrie 1950 în localitatea sa natală. El era înarmat cu o armă ZB retezată, cu 5
cartuşe, şi un revolver Radom Nis, cu 30 de cartuşe. În noaptea de 1/2 octombrie 1950, şi
Gheorghe Munteanu a fost pe punctul de a fi prins, în timp ce se ascundea în podul casei
lui Axinte Bartoi, din comuna Stroieşti. Cu toate că a fost urmărit cu focuri de pistol
mitralieră şi grenade de către securişti, acest rebel împotriva comunismului a reuşit să
scape, însă abandonându-şi armamentul (o carabină maghiară cu 38 de cartuşe, un
revolver unguresc calibrul 7,65 cu 7 cartuşe, precum şi o grenadă) 85 . Ulterior el a încercat
să-şi facă rost de alte arme. Spre exemplu, în 1952 a primit un pistol cu 8 cartuşe de la
Aurelian Bucătar 86 .
În februarie 1951 erau urmăriţi pe teritoriul regiunii Suceava 15 fugari izolaţi.
Cel mai important dintre toţi se dovedea, în ochii Securităţii, Gheorghe Munteanu 87 .
Pentru capturarea lui, Miliţia l-a recrutat ca informator în 1951, probabil recurgând la
şantaj şi tortură, pe fratele său. Acesta a comunicat autorităţilor, în detaliu, tactica
utilizată de fugar pentru a se sustrage arestării, precum şi numele persoanelor de sprijin la
care stătuse 88 .
Judecat în contumacie de Tribunalul Militar Teritorial Iaşi, Gheorghe Munteanu
a fost condamnat, prin sentinţa nr. 393/27 septembrie 1955, la 15 ani muncă silnică
pentru “acte de teroare” (uciderea lui Nicolae Danciu în 1949) 89 . În cele din urmă, a fost
prins la 5 martie 1961 la el acasă. Era înarmat cu o armă militară ZB retezată, cu 31 de
cartuşe. Că fugarul era pregătit să tragă s-a dovedit şi prin faptul că puşca avea cartuş pe
ţeavă. De asemenea, asupra lui s-au găsit mai multe hârtii conţinând înscrisuri proprii în
care îşi exprima nemulţumirea faţă de regimul comunist, precum şi speranţa că acesta se
va schimba în curând 90 . La scurt timp aveau să fie arestaţi şi unii dintre susţinătorii săi 91 .
Tribunalul Militar de Regiune Militară Bucureşti în deplasare la Suceava l-a
judecat pe Gheorghe Munteanu în aprilie 1962. În acelaşi dosar cu el au mai figurat
persoane care îl susţinuseră între 1949-1961, adăpostindu-l în locuinţele lor: Aurelian
Bucătar, Simion Ciobotari, Ambrozie Grigoraş, Emilian Munteanu, Vespasian Munteanu,
Amfilochie Ciutac, Vladimir Dencian, Giorgi David, Vasile David, Toader Agrişan, Ioan
Bucaciuc şi Giorgi Mânican. Sentinţa nr. 28/27 aprilie 1962 prevedea condamnarea lui
Gheorghe Munteanu la 12 ani muncă silnică şi 5 ani degradare civică pentru “crima de
uneltire contra ordinii sociale”. Având însă în vedere şi condamnarea din 1955, la care se
adăuga un plus de 10 ani, urma să execute 25 de ani muncă silnică şi 10 ani degradare
civică 92 . Alţi favorizatori ai lui Gheorghe Munteanu au fost judecaţi tot la Suceava de
către Tribunalul Militar Bucureşti, în martie 1962. Catrina Gemeniuc a primit 7 ani
închisoare, 4 ani interdicţie şi confiscarea totală a averii. Alţi inculpaţi în proces au fost
Constantin Valean, Vasile a lui Capră, ambii din Stroieşti, Dumitru Puşcaş, Vasile Obreja
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şi Axinte, toţi trei din Zăhăreşti, dar în cazul lor nu cunoaştem condamnările. Alţi arestaţi
au fost din localităţile Răuseni, Bosanci, Tişăuţi şi Udeşti. În total, în legătură cu
Gheorghe Munteanu au fost judecaţi aproximativ 40 de oameni 93 . Prin decretul nr.
411/24 iulie 1964, Gheorghe Munteanu a fost graţiat 94 , la fel ca şi favorizatorii lui care se
mai aflau în detenţie 95 .
10. Concluzii
La sfârşitul anilor ’40, rezistenţa armată anticomunistă s-a reluat în Bucovina în
contextul ofensivei tot mai susţinute a regimului comunist nu doar pentru controlarea
statului, ci şi a societăţii. Unii dintre cei vizaţi de noile autorităţi pentru a fi arestaţi au
reuşit să scape şi s-au refugiat în munţi şi păduri, unde au constituit grupuri de rezistenţă
armată anticomunistă, dar au existat şi localnici care au format grupări subversive fără a
avea conflicte anterioare cu regimul. În afară de grupurile mari de rezistenţă, au existat
mai multe formaţiuni „minore” care au atras şi ele atenţia autorităţilor, chiar dacă nu la
un nivel comparabil cu al celor dintâi.
Între aceste mici formaţiuni s-au numărat grupurile conduse de Dragoş Flocea,
Andrei Ghivnici, Silvestru Harsmei, aşa-numite „bande Blănaru” (se pare că în bună
parte o invenţie a Securităţii), organizaţia „Cetatea lui Ştefan” şi “Grupul tinerilor
partizani” sau “Eliberarea braţelor de fier”. Activitatea acestor grupări a constat în
propaganda anticomunistă, atacarea unor reprezentanţi ai administraţiei de stat (inclusiv
pichete de grăniceri) ori de partid. Unii dintre localnicii intraţi în clandestinitate nu s-au
reunit în grupuri (sau au făcut-o pentru perioade scurte de timp), preferând să rămână
fugari izolaţi, dar înarmaţi, ceea ce le permitea să se ascundă mai uşor, adăpostiţi şi
aprovizionaţi de rude sau prieteni. Cel mai important dintre ei a fost Gheorghe Munteanu,
care a supravieţuit în clandestinitate din 1949 până în 1961, prin aceasta el fiind unul
dintre cei mai longevivi luptători anticomunişti. Odată cu el, rezistenţa din Bucovina
înceta să mai fie o realitate pe teren, rămânând ferecată pentru decenii în arhive sau în
memoria supravieţuitorilor.
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