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Motivaţia temei

În urma cercetărilor anterioare privind trecu-
tul recent al minorităţii sârbe din România, 

mi-am pus întrebarea: care au fost cauzele expe-
rienţelor traumatizante suferite de minoritari, ca 
urmare a declanșării procesului de comunizare 
accelerată a ţării, de la sfârșitul anilor 40 ai seco-
lului din urmă? Mă gândeam că răspunsurile pot 
fi  întrezărite prin analiza nivelului de receptare a 
noului mesaj social-politic, din partea comuni-
tăţii minoritare, incapabilă de o decodifi care și o 
proprie valorizare a experienţei politice traversate 
de societatea românească în ansamblu. Ca urmare, 
au fost preluate de-a dreptul, abrupt, clișee de 
judecată și acţiune din repertoriul „dur” al luptei 
de clasă, reduse apoi treptat și adaptate la condiţiile 
de marginali și posibile victime, ai lumii românești 
post-belice.

Textul de faţă inaugurează o asemenea abordare 
a problematicii minoritare, plecând de la identifi -
carea codurilor represiunii și tălmăcirea încărcăturii 
lor de mesaj pentru o conduită politică oportunistă 
și spre modelarea individului obedient și resemnat 
la noua realitate a dictaturii naţional-comuniste 
românești.

*
Surprinzând pe toată lumea o parte a condu-

cerii Uniunii Sârbilor de la Timișoara1 a reacţio-
nat negativ la Rezoluţia din 28 iunie 1948, emisă 
de Biroul informativ al ţărilor comuniste reunit la 
București, de condamnare stalinistă a Iugoslaviei 

* e-mail: miomi333@yahoo.com.
1 Denumire uzuală. Denumirea ei corectă e S.S.K.D.U.R. 
(Savez slovenskih demokratskih udruzenja u Rumuniji); sau 
în românește U.A.C.D.S.R. (Uniunea Asociaţiilor Culturale 
Democrate Slave din România) deși ea aproape în totalitate 
era formată din sârbi.

SÂRBII DIN ROMÂNIA SUB IMPERIUL „LIMBII DE LEMN” 
DE LA „IUDA” TITO ŞI „GENIALUL” STALIN 

SPRE JALOANELE COMUNISMULUI AUTOHTON

Miodrag Milin*

Cuvinte cheie: minoritatea sârbă, România, dictatură, comunism
Keywords: serb minority, Romania, dictatorship, communism

lui Tito2. După o săptămână de consultări cu 
proprii membri (aproape 2000 dintre ei foști par-
tizani iugoslavi și dezertori din armata română) 
aceștia au emis de-a dreptul o Contrarezoluţie de 
solidarizare cu politica lui Tito.

Represiunea
Reacţia „hard-liner”-ilor sârbi a șocat Condu-

cerea regională Banat a P.M.R.-ului, care n-a fost 
capabilă să gestioneze confl ictul ce risca să pri-
mească amploare și evoluţii necontrolabile3.

A intrat în acţiune de îndată Direcţia de 
Interne, ministrul Teohari Georgescu intervenind 
personal la Timișoara, pentru curmarea acestei 
dizidenţe sârbești în germene. S-au pus în func-
ţiune echipe de investigaţie, control și îndrumare 

2 Din bibliografi a mai recentă asupra problemei, vezi: Joseph 
Rotschild, Intoarcerea la diversitate. Istoria politică a Europei 
Centrale și de Est după Al Doilea Război Mondial,București 
(1997); Jean-François Soulet, Istoria comparată a statelor comu-
niste din 1945 pînă în zilele noastre, Iași (1998); Miodrag Milin, 
Andrei Milin, Sârbii din România și relaţiile româno-iugoslave. 
Studiu și documente (1944–1949), Timișoara (2004); Great 
Powers and Small Countries in Cold War 1945–1955. Issue 
of Ex-Yugoslavia. Proceedings of the International Scientifi c 
Conference, Belgrade, November 3rd – 4th, 2003, Beograd 
(2005); Liubomir Stepanov, Uniunea Sârbilor din România, 
Timișoara (2006); Zbornik radova sa Medjunarodnog okruglog 
stola Tito-Staljin (Culegere de lucrări de la Masa rotundă inter-
naţională Tito-Stalin), Beograd (2007); Adrian Pop, Florin 
Constantiniu, Schisma roșie. România și declanșarea confl ic-
tului româno-iugoslav (1948–1950), Bucuresti (2007); Andrei 
Milin, Miodrag Milin, U.A.C.D.S.R. sau Sârbii din România 
pe baricadele Războiului Rece, Timișoara (2009).
3 Ne gândim la proiectatul Congres al sârbilor „pentru demo-
cratizarea României”, însă și cu posibile motivaţii secesioniste 
în acele vremuri incerte, ale lunilor de sfârșit de război. Ca 
fapt divers, circulau pe atunci zvonuri despre așteptata schim-
bare a denumirii orașului Timișoara în Titovgrad (Titigrad). 
Vezi pe larg în M. Milin, A. Milin, Sârbii din România și 
relaţiile…, 33–79.

ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE – ISTORIE, XVIII, 2010
http://muzeulbanatului.ro/mbt/istorie/publicatii/ab.htm
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a activităţilor desfășurate de militanţii comuniști 
și pro-comuniști sârbi. Tabăra „recalcitrantă” a fost 
cercetată, într-un interogatoriu dur, în noaptea de 
12/ 13 iulie, de către activistul de la Centru Iosif 
Bogdan. Controlul s-a extins în săptămânile și 
lunile ce au urmat4, sub coordonarea activistului 
de la Regionala de partid Banat Mirko Jivkovici 
(viitor universitar la București și supraveghetor-
îndrumător al activităţii emigranţilor iugoslavi și 
apoi a studenţilor sârbi din capitală); acestuia i-a 
fost asociat (și înfi ltrat) în Conducerea treburi-
lor Uniunii Sârbe dascălul Alexandru Kurici, un 
fanatic și obtuz aderent al liniei P.M.R., supra-
veghetor mulţi ani apoi al liceenilor sârbi din 
Timișoara; mai ales al celor care au parcurs experi-
enţa nefericită a deportării în Bărăgan.

Nu e mai puţin adevărat că și Serviciul iugoslav 
de Interne a avut partea sa (credem noi, majoră!) 
de contribuţie la infl amarea tensiunilor5; deocam-
dată, însă, arhivele respective păstrează o precaută 
tăcere în această privinţă.

Prin urmare, astfel a început să se pună în 
mișcare Mașinăria represivă a Regimului comunist 
de la București. În paralel populaţia minoritară, 
covârșitor de provenienţă rurală și puţin instruită 
și la fel, ușor manevrabilă, ajunge pradă emoţiilor 
negative6 în deosebit de fragila pace așternută peste 
rănile încă nevindecate ale teribilei confl agraţii.

4 Vezi pe larg desfășurarea episoadelor, cu susţinerea docu-
mentară, în A. Milin, M. Milin, UACDSR…, 11–292.
5 Vezi Mircea Rusnac, Procesul intentat liderilor sârbi „tito-
iști” (1950) și implicaţiile sale. AnB, (S.N.), V, Timișoara 
(1997), 383–395; Pe larg Culegere de materiale privitoare 
la activitatea criminală a serviciilor de spionaj imperialiste 
pe teritoriul Republicii Populare Române, București (1951) 
(Capitolul Procesul trădătorilor și spionilor titoiști, 151–201).
6 Jean-Fr. Soulet, în cartea menţionată (p. 27, subcapitolul 
Populaţii afl ate între entuziasm și teamă) face un comentariu 
remarcabil despre ipostazele de implicare a populaţiilor în 
cel din urmă Confl ict Mondial. Unii au trăit, fi nalmente, 
confl ictul cu o stare emoţională pozitivă, proprie taberei învin-
gătoare. Celorlalţi, le-au rămas frustrări, de tot felul. Acum, 
în România, majoritatea, pricopsită cu regimul comunist, 
adus din Răsărit, mai degrabă încerca frustrări, după eșuarea 
proiectului naţional maximal, pe Frontul de Est. Sârbii de 
la noi, puţin simpatizaţi de majoritari datorită conexiunilor 
rasiale cu dușmanul istoric de la Răsărit, vor trăi sentimentul 
de împlinire a așteptărilor odată cu prezenţa Armatei Roșii și 
în Banat. Acest sentiment trece de-a dreptul în euforie, după 
reușita politicii lui Tito, pentru care mulţi au și combătut cu 
arma, la partizani. O dată cu sciziunea din Blocul comunist, 
ajunsă până la așezarea semnului de egalitate dintre Tito și 
fascism, sârbii trăiesc de-acum o totală bulversare a scalei de 
valori existenţiale. Un asemenea mediu emoţional a generat 
și reacţia lor de tot iraţională (adică, opunându-se în acest 
microcosmos, practic lumii întregi), de contestare făţișă a 
Rezoluţiei fatale din 28 iunie.

După izolarea grupării „recalcitrante” s-a dez-
lănţuit asupra populaţiei sârbești o adevărată ofen-
sivă propagandistică de tip stalinist – P.M.R.-ist, 
cu școli sătești de partid, instructori și agitatori, 
turnători, informatori zeloși de teren, luarea sub 
observaţie și supraveghere militară a localităţilor 
„nesigure” din graniţă și a liderilor de opinie de 
către Securitate, orchestrarea primelor procese de 
înaltă trădare a noii republici dar și a socialismului 
în general…7 

„Îndrumătorul cultural”
Ca instrument de îndrumare și readucere a 

celor descumpăniţi sau nehotărâţi pe calea „justă” a 
fost înfi inţată gazeta „Îndrumătorul cultural”. Era, 
până la urmă și un fel de ghid de iniţiere a lumii 
rurale în regulile obedienţei și adulării vulgare a 
faraonului moscovit și a epigonilor săi, perfi zi și 
ipocriţi, de la București.

După stângăciile începutului de drum, cel de-al 
doilea număr8 se deschide, pompos și solemn, 
cu Imnul Uniunii Sovietice, grăind despre indes-
tructibila uniune a republicilor, închegată prin 
duhul ziditor al Rusiei măreţe, călăuzit de marele 
Lenin, spre limanul însorit al libertăţii popoarelor; 
popoare îmbrăţișate de steagul uniunii după pove-
ţele lui Stalin: credinţă, muncă și fapte măreţe! 

Pe contrapagină la imn9 și în antiteză, sunt 
minuţios așternute repere de evaluare – tălmăcite 
după „Pravda” moscovită – ale stărilor negative din 
Iugoslavia: naţionalismul exacerbat al grupării Tito 
– Rankovici10 care și-a pătat mâinile cu sângele 
eroului stalinist Arso Jovanovici11 și care deschide, 
în acest fel, drum reacţiunii imperialiste.

7 M. Milin, PCR și minorităţile: cazul U.A.C.D.S.R. sau 
sârbii bănăţeni – de la erezie la calvarul „reeducării”. Volumul 
Partide politice și minorităţi naţionale din România în secolul 
XX, Editori Vasile Ciobanu și Sorin Radu, vol. II, Sibiu 
(2007), 219–234.
8 Kulturni uputnik za kulturne domove (Îndrumătorul cultural 
pentru căminele culturale), nr. 2, noiembrie 1948, Timișoara, 2.
9 Ibidem, Editorialul Kuda vodi nacionalizam Titove grupe 
u Jugoslaviji (Unde duce naţionalismul grupării lui Tito din 
Iugoslavia), 3–8.
10 Aleksandar Rankovici, apropiat al lui Tito, s-a evidenţiat 
în Război și mai ales după, ca șef al Securităţii (UDB-a, Ured 
za drzavnu bezbednost = Departamentul securităţii statului) 
și lichidator al opoziţiei armate anti-Tito, a cetnicilor colo-
nelului Draza Mihajlovici. A sfârșit politic în dizgraţie la 
mijlocul anilor 60, reproșându-i-se simpatii naţionaliste 
sârbești.
11 Arso (Arsa, Arsenije) Jovanovici, general, șef al Statului Major 
al Armatei de partizani (JNA, Jugoslovenska narodna armija = 
Armata populară iugoslavă). Trimis după război la studii mili-
tare în U.R.S.S.; asasinat de UDB-a la graniţa cu România, în 
împrejurările tenebroase din toamna anului 1948. Cercetări 
mai noi relevă însă relativa dezamăgire a ofi ţerilor iugoslavi 
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Stalin este, în continuare, marele călăuzitor al 
muncitorilor din lumea întreagă. Singurul capabil 
să-i îndrume pe calea păcii veșnice și a izbăvirii de 
războaiele sângeroase, a sfărâmării robiei capitaliste 
și a progresului deplin al umanităţii. După o scurtă 
deliberare autorul „anonim” ajunge la concluzia 
defi nitivă că „…și în politica noastră nu există vreo 
opţiune care să nu fi e creaţia lui Stalin”12.

Și umorul negru venea să încarce, mai mult, 
povara strivitoare a fricii generalizate13.

Un text apologetic proslăvea apoi Constituţia și 
legislaţia stalinistă; iar cuvintele Generalissimului 
mărturiseau singure că „…milioane de oameni 
cinstiţi din ţările capitaliste își doreau cu ardoare să 
li se înfăptuiască toate cele ce s-au împlinit deja în 
U.R.S.S..”14 De bună seamă un prolog pe măsură 
pentru noua Constituţie românească, a republicii 
populare.

După reţetar sovietic s-a încercat și o modelare 
a „Iugoslaviei socialiste”15 de către grupul emigran-
ţilor rămași la Moscova după schisma comunistă. 
Aceștia s-au reunit, în aprilie 1949, pentru iniţie-
rea unui organ de presă corespunzător; unul dintre 
„corifeii” orientării pro-staliniste a fost Radonja 
Golubovici, fostul ambasador la București, care a 
defectat linia lui Tito.16 Publicaţia s-a vrut și un 

faţă de condiţiile de studiu și de viaţă pe care le-au afl at în 
Uniunea Sovietică. Vezi pe larg, Miroslav Perisic, Od Staljina 
ka Sartru. Formiranje jugoslovenske inteligencije na evropskim 
univerzitetima. 1945–1958 (De la Stalin la Sartre. Formarea 
intelighenţiei iugoslave la universităţile europene…), Beograd 
(2008), 225–254. Autorul menţionat remarcă caustic: „…un 
mare număr de studenţi și ofi ţeri iugoslavi nu au avut nevoie 
de multă vreme ca să se dumirească de faptul că ei nu erau 
pentru ruși ceea ce erau rușii pentru ei.” Din cele 1984 de cadre 
militare afl ate în 1948 la studii în U.R.S.S., au trecut de partea 
Rezoluţiei 342, restul repatriindu-se. (p. 251–252). Ofi ţerii 
iugoslavi de la Moscova s-au repatriat prin România, pe la 
Jimbolia. O notă informativă, adresată Inspectoratului de 
jandarmi din Timișoara, din 7 august 1948, spunea: „…după 
ce s-au îmbarcat în trenul iugoslav și trenul s-a pus în mișcare, 
au început a se manifesta pentru Tito, strigând ‘Jugoslavija’ și 
‘Zivio drug Tito’.” (M. Milin, A. Milin, Sârbii din România și 
relaţiile româno-iugoslave…, 214).
12 Kulturni uputnik…, nr. 3/ 1948, 3–9.
13 Povukao je rec (Și-a retras vorba). Ţăranul muncitor se afl a 
într-o dispută aprigă cu un chiabur veros care se sustrăgea de 
la obligaţia cotei de cereale. „ — Ești atât de odios că nu meriţi 
nici măcar să te înghită pușcăria!” Chiaburul a reacţionat furi-
bund, insistând ca proletarul agricol să-și retragă cuvintele. 
„— Ei bine, zise muncitorul de la sat, uite, îmi retrag vorba: 
meriţi pe deplin să te înghită pușcăria!” (Ibidem, 21).
14 Ibidem, Constituţia stalinistă, 23.
15 Ibidem, nr. 9/ 1949, 7. Vezi și anexa foto.
16 Radonja Golubovici. Ambasador al Iugoslaviei la București. 
S-au emis mai multe note verbale, cu acuzaţii reciproce, 
între Iugoslavia și România, în împrejurarea dezertării amba-
sadorului Golubovici, din 30 iulie 1948. Acesta a înști-
inţat și ziarul „Scânteia” despre abandonarea liniei lui Tito. 
(M. Milin, A. Milin, op. cit., 207–213).

cadou din partea Moscovei către proletarii iugos-
lavi, pentru sărbătoarea internaţională a muncii 
proletare. Dar și despre 1 Mai tot Stalin era cel 
așteptat să se pronunţe, în termeni providenţiali17.

Pentru sârbii din România un reper ideologic 
l-a oferit zbirul propagandei de partid din acea 
vreme Iosif Chișinevski. Peroraţiile sale18, dezlăn-
ţuite la reuniunea naţională a „partizanilor păcii” 
de la București atinseseră paranoia în chestiunea 
iugoslavă: 

„Frica de pace, caracteristică a imperialismu-
lui, a început să-i cuprindă și pe agenţii trădă-
tori din conducerea Iugoslaviei… Căpeteniile 
iugoslave – marionete ale imperialiștilor 
anglo-americani, prin fraze festive, despre edi-
fi carea socialismului… fără ajutor sovietic și 
al proletariatului internaţional ci doar prin 
dolari atlantizaţi și marshall-izaţi – încearcă să 
ascundă trădarea socialismului… și avortarea 
lor într-o republică burgheză banală, ţintuită 
în lanţurile sclaviei imperialiste… Iugoslavia 
decade, pe zi ce trece, într-o piaţă de consum 
a culturii reacţionare occidentale… Proiecţii 
grandioase ale fi lmelor decadente americane se 
desfășoară în prezenţa autorilor, a Prezidiului și 
a Guvernului iugoslav… În sălile de cinemato-
graf ale Iugoslaviei s-au stârnit însă manifesta-
ţii… poporul nu iubește fi lmele americane cu 
gangsteri, jafuri și incendii. Acesta le respinge 
cu scârbă căci le recunoaște drept arme dușmă-
noase ridicate împotriva sa și uși deschise pro-
pagandei de război. Manifestanţii au scandat 
‘Vrem fi lme sovietice!’. Trădătorul și infracto-
rul Tito și goebels-ul iugoslav Moshe Piade19 
încearcă să-i ademenească pe oamenii de carte, 
scriitorii, artiștii, de partea clicii naţionaliste 
și să-i îndrepte împotriva intereselor popoare-
lor iugoslave și a frontului păcii. Însă faptul că 
sute de scriitori și profesori au fost încarceraţi 
în temniţele lui Rankovici, unii uciși în chinuri 
de către ienicerii acestui călău, alţii constrânși la 
ilegalitate sau emigrare, dovedește că rezistenţa 
intelectualilor… ia amploare… Poporul iugos-
lav înţelege tot mai limpede că sub masca lui 
Tito și a acoliţilor săi… se ascunde un agent al 
trusturilor și înrobitorilor de popoare, al piro-
manilor războiului… Eroicele popoare iugos-
lave văd însă în Uniunea Sovietică forţa elibera-
toare… împotriva clicii naţionalist-șoviniste a 

17 Kulturni uputnik…, nr.  8/ 1949, I. V. Stalin – Despre 
1 Mai, 1.
18 Ibidem, Din referatul tovarășului…la Congresul intelectua-
lilor din R.P.R. pentru pace și cultură, 25–27.
19 Moshe Piade, Prim ministru al Iugoslaviei în acei ani.
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lui Tito, o agentură a reacţiunii imperialiste… 
dușmana culturii și a păcii …”
Nici Bucureștiul n-a rămas în urma Moscovei; în 

capitala României a luat fi inţă publicaţia emigran-
ţilor iugoslavi „Sub steagul internaţionalismului”20. 
Ei s-au așternut la drum cu aplauze și ovaţii către 
U.R.S.S., Partidul bolșevic și genialul conducător 
al popoarelor I. V. Stalin. Din noua echipă redac-
ţională sunt pomeniţi Dușko Novakov, Ljubo 
Pavicevici, Ivan Dobrașinovici, Dmitar Koraci, 
Milan Poznan, Slavko Dobrosavljevici. Dintre 
ceilalţi emigranţi mai sunt evidenţiaţi S. Gruici, 
T.  Knejevici, J. Tomin, B. Trkulici, S. Pavlovici, 
M.  Petrin, Z. Milici, M. Petrovici21. Erau însă și 
mulţi alţi, destui în dizgraţie faţă de evoluţiile poli-
ticii de la București.22

Cei extrem de zeloși se vor evidenţia și în 
proze și versuri penibile, inclusiv în paginile 
„Îndrumătorului cultural” timișorean, destinat 
conaţionalilor din România; din precauţie, proba-
bil (și nu din jenă!), o vor face sub pseudonim. În 
numerele de început ale „Îndrumătorului” cel mai 
sârguincios va semna Gorcilo Mitrovici.23 Într-una 
din isprăvile sale pe versuri va amesteca, de-a 
valma, gândurile criminale ale lui Tito ce îmbrăţi-
șează fascismul, cu focul punitiv al katiușelor roșii 
și jurăminte fi erbinţi de devoţiune para-normală 
faţă de miticul locuitor al Kremlinului.24

Spre jalonarea comunismului autohton. 
P.M.R.-ul și marile aniversări
Treptat, treptat, intră în scenă și realitatea româ-

nească cea nouă, a republicii populare. Exponentul 
ei de prefaţă este, deocamdată, un Chișinevski, pe 
care l-am văzut în ipostaza de perfi d și veninos critic 
al iugoslavilor, chiar peste orizontul de așteptări al 
Moscovei. Afl ăm însă, curând, că există și o zi a 
independenţei românești, 9 Mai 1877; și aceasta, 
în pofi da „murdarei falsifi cări” a „moșierimii bur-
gheze”, care a încercat, zadarnic să o camufl eze, 
în spatele zilei de apologie dinastică, de 10 Mai. 
Inutil însă, căci prusacul Carol, principele adus la 
putere, s-a dovedit în cele din urmă „…un păzitor 

20 Ibidem, nr. 9/ 1949, 68. 
21 Ibidem, 63.
22 Despre disensiunile din clubul iugoslavilor emigranţi la 
București, vezi Vukale Stojanovici, Senke Bukuresta (Umbrele 
Bucureștiului), Zrenjanin (2003). Autorul, într-o scriere 
memorialistică despre experienţa sa bucureșteană, din anii 
1949–1952, dezvoltă tema confl ictului personal cu Dușko 
Novakov și anturajul de parveniţi al acestuia.
23 Gorcilo Mitrovici, un fel de „Dumitrescu Amărășteanu” 
sârb.
24 Kulturni uputnik…, Suznjeva izjava (Mărturia întemniţa-
tului), nr. 11/ 1949, 13–14.

al intereselor capitaliștilor străini.”25 Împotriva 
acestei politici „trădătoare” și a jugului imperialist 
s-a ridicat, eroic, clasa muncitoare. Adevărata inde-
pendenţă a dobândit-o însă abia după înfrângerea 
Germaniei hitleriste și eliberarea ţării de către glo-
rioasa Armată Roșie… Concluzia:

„Nu trebuie să uităm că Uniunea Sovietică 
ne-a ajutat și ne ajută mereu, dând sprijin eco-
nomiei noastre… ca să ne putem păstra inde-
pendenţa și înfăptuirile democraţiei pe care 
le-am dobândit…”26 
Nici n-a trecut euforia sărbătorilor de Mai că 

iată, după aceeași lumină izvorâtă de la Răsărit, 
bieţii români au fost loviţi de o furibundă exaltare 
a depășirilor „eroice” și apoi, fără măsură, chiar 
demenţiale, a planurilor de tot felul, ilustrate prin 
tropotul tot mai îndrăcit al cifrelor și procentelor 
scăpate de sub control. 

În aceeași euforie lipsită de cenzura bunului 
simţ textul Ce este colhozul? îl bombardează pe citi-
torul rural cu cifre și statistici ameţitoare despre 
mulţime de cereale și ruble ce-i vor inunda, irezis-
tibil, gospodăria; că nu are de ales, ţăranul bănă-
ţean, mai sceptic, se dumirește curând, citind și 
concluziile lipsite de echivoc: „Puterea sovietică 
este direct interesată de întărirea democraţiei col-
hoznice… căci aceasta contribuie la întărirea neîn-
cetată a rânduielilor colectiviste și-n același timp la 
întărirea forţei statului sovietic.”27 

Încet, încet, și condeierii-ţărani ai noilor vremuri 
își fac tot mai simţită prezenţa în corul polifon și 
pluri-stratifi cat al adulatorilor la toate nivelele ai 
noului paradis mincinos. Poetul-proletar agricol 
Laza Ilici își acordează stângacele strune pe temele 
viguroase, de rezistenţă și impact ale revoluţiona-
rismului antiimperialist. Cu cât înţelege mai puţin 
cu atât se sumeţește mai mult, furibund și bezme-
tic, elanul versifi catorului: dinspre colectivistul 
din Variaș săgeţi de tunete și fulgere revoluţionare 
sunt slobozite, ameţitor, peste Wall Street-ul new-
yorkez sau City-ul londonez, semănând spaimă în 
„monstruoșii imperialiști” și „maniacii atomici”; și 
peste vreme, aducând o tristă compătimire cu des-
tinul rătăcit al celor lipsiţi de simţul măsurilor.28

25 Ibidem, 9 Maj – dan nezavisnosti (9 Mai – ziua indepen-
denţei), nr. 8/ 1949, 14.
26 Ibidem, 15. Formula obedientă de început a rechizito-
riului propagandistic românesc de tip comunist „U.R.S.S. 
ne-a ajutat și ne va ajuta mereu!”, va fi , pe măsură ce regimul 
autohton dobândește o înfăţisare naţionalistă (naţional-patri-
otică), înlocuită cu exprimarea „datorită grijii și înţelepciunii 
partidului și guvernului nostru”, vădind o făţișă sufi cienţă de 
sine a guvernanţilor proletari de la noi. 
27 Ibidem, nr. 11/ 1949, 20.
28 Ibidem, Onima iz Volstrita (Mesaj către cei de pe Wall Street), 
nr. 12/ 1949, 8.
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Un spaţiu privilegiat a fost rezervat concluzii-
lor Conferinţei anuale de la Budapesta a Biroului 
informaţional al partidelor comuniste și muncito-
rești. În rezoluţia fi nală, la un an de la schismă, 
apar, paradoxal, unele concluzii mai degrabă nega-
tive despre rezultatele luptei anti-Tito.29 Se aprecia 
în viziunea Moscovei că „trădătorii iugoslavi” au 
avut succes, propunându-și „crearea de bande poli-
tice contrarevoluţionare alcătuite din elemente 
reacţionare, naţionaliste, clericale, fasciste…” în 
vederea desprinderii „ţărilor frăţești” de Uniunea 
Sovietică. Clica trădătoare ar fi  reușit să transforme 
Belgradul într-un centru american de spionaj și 
propagandă anti-comunistă, alăturându-se, făţiș, 
în cadrul ONU, blocului imperialist „… într-un 
front comun cu americanii reacţionari…”. Ca 
atare, Iugoslavia s-ar fi  transformat, peste noapte 
aproape, într-un stat anticomunist, poliţienesc, cu 
un regim de tip fascist. 

În ton cu asemenea vremuri un alt diletant 
de versuri libere pe tema îndoctrinării proletare a 
workerilor nord-americani, învăţătorul Bojidar 
Cherpenișan se apucă să toarne, de-a dreptul în 
stihuri, o „scrisoare deschisă” către muncitorul ame-
rican.30 Nu știm dacă destinatarul a înţeles ceva 
din limba comunicării și „fi losofi a” mesajului dar 
e cert că rapsodul P.M.R.-ist oferea promisiuni de 
„libertate și prosperitate” de care s-au împărtășit toţi 
românii, deopotrivă, pe calea leninistă de lumină, 
lărgită considerabil de Stalin, până peste Atlantic.

„Îndrumătorul cultural” al sârbilor din satele 
bănăţene de la începutul anilor 50 iradiază încă 
sub imperiul propagandistic sovietic, cu reperto-
riul desfășurat între faptele „eroice” ale agriculturii 
lui Miciurin și între epopeea grenadierilor genera-
lului Pamfi lov, care au stăvilit uraganul de oţel al 
panzerelor în faţa Moscovei nepieritoare.

Sub același sufl u al ofensivelor ia amploare și 
propaganda colectivizării; și aici sârbii se remarcă, 
printre primii…

La doar un an de la demararea acesteia, în loca-
litatea Sâmpetru Mare se reunesc colectiviștii de 
frunte ai Banatului de câmpie. Între preocupări 
de cultura câmpului și zootehnie s-au intercalat 

29 Ibidem, Jugoslovenska kompartija pod vlascu ubica i spijuna. 
Rezolucija Informacionog biroa (Partidul comunist iugoslav sub 
conducerea asasinilor și spionilor. Rezoluţia Biroului informaci-
onal) nr. 1/ 1950, 21–26. Această evaluare pesimistă trebuie 
corelată și cu valul furibund de procese și execuţii politice ce 
au cauzat schimbări structurale radicale la vârf în partidele și 
democraţiile populare „frăţești” est-europene. Vezi o admira-
bilă analiză comparatistă a represiunii staliniste în „democra-
ţiile” est-europene la J. Rotschild, op. cit., 115–212.
30 Kulturni uputnik, Otvoreno pismo americkom radniku 
(Scrisoare deschisă către muncitorul american), nr. 3/ 1950, 28.

lozinci mobilizatoare și evocări patetice „… a 27 
de ani de la moartea marelui geniu și învăţător al 
omenirii muncitoare, organizatorul Marii revolu-
ţii socialiste din octombrie, creatorul primului stat 
socialist, marele și nemuritorul Lenin.” Activistul 
regional și conferenţiarul de servici al propagan-
diștilor colectiviști Mirko Jivkovici își expune con-
cluziile de rigoare: „Miracolul” colectivizării este 
rodul „marii știinţe” a tovarășului Stalin… care i-a 
îndrumat pe colhoznicii sovietici… întocmai cum 
o face în România P.M.R.-ul, avangarda… ghidată 
de experienţa Uniunii Sovietice… în lupta pentru 
socialism.” Jivkovici ţine să accentueze că „rolul 
fi ecărui truditor sârb este să lupte împotriva unelti-
rilor titoiste, al căror rol murdar a fost dezvăluit…
”31 [era în toi cumplita represiune, slobozită prin 
„clasicul” Proces al trădătorilor si spionilor titoiști 
– obs. M. Milin32]. Toată manifestaţia s-a încheiat 
prin vizionarea „cu mare interes” a fi lmului Tânăra 
gardă și… petrecere cu dans, „până în zori”.

Clișeul de legitimare naţională al regimului 
comunist autohton l-au făcut marile aniversări. Și 
acestea erau însă, deocamdată, evocate ca derivând 
din fapte rusești, revoluţionare.

Sufl ul de inspiraţie al P.M.R. (P.C.R.) ar fi  fost 
soldaţii ruși staţionaţi în Moldova, care ar fi  ridicat 
și conștiinţa revoluţionară a ţăranilor români, „pre-
gătindu-i” pentru marile confruntări de clasă, cu 
Monarhia și burghezo-moșierimea. Minoritarii 
afl au astfel că nu e de șagă cu P.M.R.-ul, care de 
la început s-ar fi  postat, ferm, pe linia cea dreaptă, 
trasată, vizionar de ingemănaţii dascăli ai proleta-
riatului Lenin și Stalin. Partidul a avut și meritul 
de a mobiliza proletariatul român în anii 30, în 
luptele de clasă de la Griviţa…Mai târziu tot parti-
dul a declanșat lupta fără menajamente împotriva 
chiaburilor… iar cu ajutorul U.R.S.S. a sporit 
numărul de tractoare și mașini agricole ce moder-
nizează agricultura românească…33 

Un deosebit interes arată P.M.R.-ul și pentru 
confi scarea zilei de 1 Mai, care în U.R.S.S. e „săr-
bătoarea bucuriei proletare” și a cinstirii „marilor 
izbânzi” ale muncii faraonice pe șantierele Kuibâșev, 
Stalingrad… dar și îngemănatele „Steagul roșu” 
din Orașul Stalin sau „Sovrommetal” Reșiţa…34

Momentul 23 August este încă, deocamdată, 
în conul de umbră al … „strălucitelor victorii ale 
armatei sovietice… care au făcut posibilă și lupta 
poporului nostru sub conducerea Partidului comu-
nist pentru sfărâmarea jugului fascist și… luptând 

31 Ibidem, nr. 2/ 1951, 45–47.
32 Vezi nota 5.
33 Kuturni uputnik, nr. 5/ 1951, Editorial, 7–13.
34 Ibidem, 3–5.
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împotriva imperialismului anglo – american… 
pentru întâia dată în istoria sa să dobândească cu 
adevărat independenţa naţională.” Și încă odată, se 
precizează, cu rigoare, că „aceste minunate înfăptu-
iri” nu ar fi  fost posibile fără ajutorul „permanent 
și neprecupeţit” al Uniunii Sovietice. Abia apoi se 
dezlănţuie cavalcada cifrelor și statisticilor probând 
„succesele de netăgăduit” ale regimului.35 Totuși, 
în contradicţie parcă cu cele enunţate anterior, un 
alt text omagial ne explică, pe îndelete, că 

„… întregul plan politic și militar de răsturnare 
al dictaturii antonesciene și luptei împotriva ocu-
panţilor hitleriști a fost compus și desfășurat sub 
îndrumarea și conducerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.”36 

Să citești, să vezi și nu știi ce să mai crezi!

Concluzii
După stângăciile începuturilor de împrumut, în 

creaţia reciclată pe tiparele stalinismului, a mino-
ritarilor sârbi, la începutul anilor cincizeci apar 
și primele voci autohtone. Acest mediu, intens și 
chiar sufocant de terorizat de pârghiile politicului, 
va genera o creaţie pe măsură: infestată de prejude-
căţi și spaime, complexul omniprezent de vinovă-
ţie, oricând o posibilă anticameră pentru represiu-
nea cea mai violentă, fi zică.37

Cu, practic, mai mulţi intelectuali adevăraţi 
afl aţi la închisoare decât în libertate, se va săvârși, 
populist spus, „separarea grâului de neghină”. O 
ruptură dramatică, împingând expresia culturală în 
înfăţișare minoritară pe căile pierdute ale confrun-
tărilor politice și reprimării libertăţii de exprimare. 

Înfl orește așa-zisa cultură proletară care s-a 
încuibat, temeinic, în instituţiile sistemului. Tratată 
cu dispreţ și instrumentată politic de exponenţii 
majorităţii. Niciunde acasă, nerecunoscută, perce-
pută corespunzător, mai curând drept un exerciţiu

35 Ibidem, nr. 8–9/ 1952, Editorial, 3.
36 Ibidem, 49.
37 Un umor negru, involuntar (sau, poate, de o perfi die 
diabolică) se degajă din poezia naivă (sau pretins naivă) Posle 
proveravanja (După verifi cări) a lui S. M. Lalici. (Ibidem, 44). 
O asemenea ciudată creaţie are și ea cauze politice: epurările 
masive ale P.M.R.-ului de foști legionari și alţi dușmani reali 
sau imaginari.

de exprimare culturală în limba naţională, însă de 
o identitate străină pentru ţara și cultura mamă.

Rezultatul acestor traume este o creaţie minoră, 
marcată de frustrări și neîmpliniri, nicicând și 
niciunde în întregime apreciată; obedientă politi-
cului cotidian care o poartă, tot așa, într-un regim 
de „respiraţie artifi cială”, până ce și acesta și-a dat, 
de tot, duhul.

THE SERBS IN ROMANIA UNDER THE 
RULE OF „WOODEN LINGUAGE” (FROM 

„YUDA” TITO AND STALIN THE GENIOUS 
TO THE REGULATIONS OF DOMESTIC 

COMMUNISM)
(Abstract)

After the clumsiness of a borrowed start, in the recy-
cled art of Stalinist patterns for the Serb minority, at the 
beginning of the 50’s, the fi rst native voices occurred. 
Th ey were intense, even smothering, with terror, and 
generated a measurable artistic creativity, infested by 
fears and prejudice, the overall guilty complex, anytime 
a possible antechamber for the most violent physical 
oppression.

Having many real intellectuals imprisoned than actu-
ally at large “a separation of the wheat from the chaff ” 
was done. A dramatic split pushing the cultural expres-
sion of the minority on to the lost paths of political con-
frontation and suppression of freedom of expression.

Th e so-called proletarian culture fl ourished into 
the system’s institutions. It was despised and politically 
used, never at home, unrecognized or inadequately per-
ceived, more likely as a cultural expression exercise on 
the offi  cial language, but of a strange identity for the 
country and native culture.

Th e result of these traumas was a minor artistic cre-
ation, marked by frustrations and failures, never and 
nowhere entirely valued, obedient to everyday politics 
that kept it on intensive care, until it fi nally passed away.
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