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Închisorile comuniste: o treaptă spre sfinţenie?
Pâine –250 de grame. Ciorbă – 20-30 de boabe de arpacaş care inoată într-un lichid
de o culoare dubioasă. Felul întâi. 7-8 foi de varză, 10-15 boabe de fasole. Felul doi. 800 de
calorii pe zi.
Nu ai voie să vorbeşti! Nu ai voie să priveşti înspre fereastră! Nu ai voie să aţipeşti
sau să te lungeşti pe pat timp de 17 ore pe zi! Nu ai voie să ieşi la plimbare decât o dată la
şase luni, câteva minute şi atunci doar legat la ochi! Nu ai voie să lucrezi nimic, nici măcar să
coşi o zdreanţă! Nu ai voie să te speli decât o dată la două săptămâni!
Frigul din timpul nopţii a îngheţat apa din tinetă. Într-o celulă de 2/4 metri, 12 deţinuţi
distrofici stau aruncaţi la grămadă. Murdărie. Mucegai. Răni infectate. Nevoi făcute la
grămadă. Aerul este de-a dreptul irespirabil! Ferestrele sunt acoperite cu scânduri. Expresia
“te apasă pereţii” a căpătat brusc conotaţii cât se poate de reale.
Dacă ar putea vorbi ploşniţele care îşi duc veacul, în căutare de hrană, în pereţii
burduşiţi! Martore mute ale “reeducării” de la Piteşti din 1949.
Mâine la fel ca ieri
Şi ieri la fel ca azi. Iar! Şi iar! Şi iar! În temniţele comuniste zilele se succedau la fel.
Tortura ţinea loc de “Tatăl nostru!”. Niciun sistem de tortură nu a fost ocolit. Toate au fost
încercate: unghii smulse, timpane distruse, ochi scoşi, cozi de mătură înfipte în anus în timp
ce oamenii erau ridicaţi în sus şi purtaţi, în hohote de râs, ca un soi de drapel, “botezuri” şi
“împărtăşanii” cu fecale. Sunt doar câteva dintre amuzamentele cu care se delectau
torţionarii. Unul dintre supravieţuitori – nu îi voi dezvălui numele, a suferit destul cât pentru a
nu-i răpi şi ultima brumă de demnitate– îşi aminteşte cu vocea pe jumătate stinsă şi cu
groază în priviri, de cazul unui tânăr care “fusese de atâtea ori afundat cu capul în tinetă
încât făcuse o idee obsesivă scabroasă şi zilnic, la o anumită oră, se ducea de bunăvoie şi-şi
băga capul în tinetă.” Un alt supravieţuitor mărturisea după eliberare: “Am mâncat atâtea
gamele de fecale, încât nu le ştiu numărul, ştiu însă ca eram multumit să mănânc propriile
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mele fecale, decât să mi se dea de la tinetă”. Altora li se dădea să bea apă sărată şi mureau
în chinuri. Mulţi erau pusi să stea într-un picior, cu o mână ridicată în sus. Dacă se mişcau
erau loviţi peste testicule.Într-un efort disperat de voinţă, înţepeneau într-un picior zile în şir.
Unii dintre deţinuţi au încercat să se sinucidă. S-au azvârlit cu capetele şi cu mâinile
in ferestre. Din păcate au supravieţuit! Acolo, până şi dreptul la moarte era interzis. După ce
s-au vindecat au intrat în “ture” de “reeducare”: bătăi continue, tortură nelimitată. Zile întregi.
Uneori chiar săptămâni întregi. Fiecare rezista cât putea. Dar nu se putea rezista la nesfârşit.
Iar victimile erau apoi transformate în călăi. Omorau, mutilau, orice numai să înceteze
tortura.
Rezistenţa din iad
1941-1964 au fost ani negri, însă, paradoxal, încărcaţi de semnificaţii spirituale
hristice pentru Ortodoxia română. Despre iadul din închisorile de la Aiud, Piteşti,
Văcăreşti,Târgşor, Târgu-Ocna sau de la canalul Dunăre-Marea Neagră nu se mai vorbeşte
astăzi. Tăvălugul comunist a făcut în România sute de mii de victime. Şi totuşi, temniţele
comuniste au adăpostit mărturisitori care au trăit şi au murit pentru şi întru Hristos. Adevărate
file de Pateric. Una dintre aceste figuri pline de har Dumnezeiesc care a luminat bezna
închisorilor şi a beciurilor comuniste a fost Valeriu Gafencu – supranumit de părintele Nicolae
Steinhardt, “sfântul închisorilor”.
Valeriu Gafencu s-a născut la 24 ianuarie 1921 în Basarabia, în comuna Sângerei din
apropierea oraşului Bălţi. Cu un fond ortodox adânc înrădăcinat încă de pe vremea copilăriei,
simţul jertfei şi al datoriei îi sunt insuflate de jertfa propriului tată,

Vasile Gafencu. Era

intelectual şi luptase, ca deputat în Sfatul Ţării, pentru unirea Basarabiei cu România. Când
Armata Roşie a ocupat Basarabia în 1940, Valeriu a trecut inot Prutul şi a ajuns în România,
în timp ce tatăl său moare în Basarabia, luptând până în ultima clipă.
Tânărul Valeriu Gafencu este încarcerat în decembrie 1941, la numai 20 de ani şi
condamnat la 25 de ani de închisoare. Motivul? Faptul că făcea parte din Frăţiile de Cruce –
organizaţie de tineret desprinsă din mişcarea legionară, denumită şi “Legiunea Arhanghelului
Mihail” – în care Valeriu urmărea doar educaţia morală şi spirituală în spirit creştin a tinerilor.
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Trecut prin închisorile de la Aiud (1942-1948), Piteşti (1948-1949), Văcăreşti şi
închisoarea sanatoriu de la Târgu-Ocna (1950-1952) în preajma lui Valeriu se petrec
adevărate minuni.
“Comunismul a umplut cerul de sfinţi” mărturisea părintele Arsenie Papacioc.
Suflet modest, cald şi iubitor, Valeriu Gafencu a fost un om prin care Hristos a vorbit
si actionat neîncetat. Avea o putere de iubire faţă de semeni atăt de mare încât năştea şi în
ceilalţi dragoste şi dăruire. A murit în închisoare, la Târgu-Ocna, pe 18 februarie 1952. A
cerut ca după moarte să îi fie pusă o cruciuliţă în gură, cu ajutorul căreia să fie identificat
cândva,“dacă Dumnezeu va vrea”, după cum el însuşi i-a mărturisit pe patul de moarte
prietenului său Ioan Ianolide.
Este prăznuit la data de... Pardon!... Mea culpa!... Nu este prăznuit. Nu a primit încă
din partea Patriarhiei “diploma oficială” de “sfânt”. Poate că într-un viitor nu prea îndepărtat...
Până atunci, să ne bucurăm că memoria încă mai are zvâcniri de viaţă şi să mergem repede
să vizităm Casa Memorială “Valeriu Gafencu”!... Pardon din nou!... Nici asta nu se poate. Nu
există nicio Casă Memorială “Valeriu Gafencu”...
Între timp, anii fac front comun... Memoria parcă a început şi ea să clacheze...
Cine?... Care Valeriu Gafencu?... Care închisori?... Care comunism?... Nu ştiu... Nu-mi
amintesc... Nu-mi sună cunoscut...
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