
Batranii lui Codreanu
Cativa legionari sibieni ii plang si acum pe capii miscarii. Aproape toti, acum batrani, au "vizitat"
inchisorile comuniste.
  
  "Legiunea este o organizatie intemeiata pe ordine si disciplina. Legiunea e calauzita de un nationalism
curat, izvorat din nemarginita dragoste de Neam si tara", sustinea Corneliu Zelea Codreanu, intemeietorul
Legiunii "Arhanghelul Mihail".
  
  Ordonati, disciplinati si inflacarati de aceeasi dragoste de neam si tara ca si in urma cu sase decenii,
adeptii Miscarii Legionare se intalnesc in fiecare an, cu prilejul comemorarii mortii "Capitanului",
Corneliu Zelea Codreanu si a succesorului lui, Horia Sima. SIBIANUL a paricipat la una dintre aceste
slujbe si a aflat povestile unora dintre cei care au batut cele mai de temut inchisori comuniste: Jilava,
Aiud, Miercurea Ciuc si Canalul Mortii.
  
  Adolescenta in inchisoare
  
  Medicul - acum pensionar - Flor Strejnicu locuieste in Cisnadie, in blocurile de la marginea orasului, sub
Magura. La 15 ani a fost condamnat la 3 ani de detentie, fiind acuzat de crima de constituire de cuib si de
juramant pentru Corneliu Zelea Codreanu. 
  
  "La 11 ani l-am vazut, singura data, pe Codreanu. Urca, alaturi de camarazii lui, spre Susai (n.r. - langa
Predeal), unde ma aflam si eu. M-am luat dupa ei si ii urmam de la distanta. Capitanul s-a intors de cateva
ori si m-a privit. Avea niste ochi blanzi, se uita cu prietenie la mine", isi aminteste doctorul Srejnicu. 
  
  La patru ani de la intalnirea de pe munte, in 1941, Flor Strejnicu, pe atunci inca Alexandru Popescu, a
fost arestat alaturi de un grup de elevi si condamnat la 3 ani de inchisoare. Din sentinta a executat aproape
2 ani, trecand prin mai multe inchisori.
  
  Firul vietii lui Alexandru Popescu a mai fost intrerupt o data in 1944, cand a fost din nou arestat si
inchis la manastirea Margineni. Dupa acest al doilea episod de incarcerare, un lucru era esential pentru
tanarul Alexandru Popescu: sa-si continue studiile. Pentru ca ii era aproape imposibil, din pricina
cazierului, tatal sau i-a schimbat numele in Flor Strejnicu. "Flor vine de la numele fratelui meu mai mic,
care a murit si Strejnicu se chema satul natal al tatalui meu", povesteste doctorul.
  
  Revelion in duba
  
  Preotul Gheorghe Bogdan a simtit si el supliciul inchisorilor comuniste. Dintre sutele de nopti de
teroare, cea pe care Gheorghe Bogdan si-o aminteste cu cea mai mare acuratete este Revelionul dintre
anii 1949 si 1950. "Am fost mutat, atunci, de la Inchisoarea Militara de la Uranus, din Bucuresti, la
Jilava. Noi eram in duba, nu vedeam decat umbre, dar auzeam zgomotele bucuriei de afara. Oamenii se
pregateau sa serbeze Revelionul, era un sentiment de nedescris. Eu nu stiam ce colegi de calatorie am si
unde merg, iar afara, lumea se distra", isi aminteste preotul Bogdan.
  
  Parintele isi mai aminteste cum a fost strecurat, alaturi de ceilaltii calatori ai dubei, intr-un coridor
ingust de la Jilava, unde li s-au luat hainele la perchezitionat si, apoi, imbracati sumar, au fost repartizati
in celule.
  
  "Era probabil miezul noptii de Revelion cand ei ne strigau dupa numere si ne trimiteau in celule. Eu am
fost cazat in celula 14 la Jilava, unde m-am prezentat si am spus de unde sunt: din Avrig. In
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semi-intuneric s-a ridicat un cap care mi-a spus: . Era Candid Bardas, un veteran al inchisorii. El mi-a
tinut de cald in noaptea aceea de la cumpana anilor", povesteste, cu lacrimi in ochi, Gheorghe Bogdan.
  
  Femei legionare 
  
  Crezului legionar i s-au alaturat si multe femei, care au trecut si ele prin prigoana comunista. Maria
Constantinescu este una dintre femeile care au suferit in cele mai temute inchisori, Miercurea Ciuc. 
  
  Spune ca n-o sa uite niciodata drumul cu duba, in lanturi, de la Bucuresti la Deva. "Se zvonea ca ne duc
in Rusia, sa ne deporteze, asa, fara proces. Cand au oprit pe un camp, m-am gandit ca o sa ne execute
acolo. Apoi am ajuns la Sibiu. Nici nu stiam unde sunt, dar comandantul de acolo mi-a zis ca mergem la
Deva, la proces. Mi-a luat parca o piatra de pe inima", isi aminteste legionara. 
  
  Supravietuitorii inchisorilor comuniste se mai intalnesc si acum, din vreme in vreme, mai mult in durere
decat in fericire: la comemorarile legionarilor pe care i-au venerat. Viata pentru ei a insemnat chin de la
un capat la celalalt. Dupa ce au infruntat teribilele inchisori comuniste au ajuns, acum, la apusul vietii,
niste batrani respectati de unii si huliti de altii, dar peste toate, saraci.
  
  Capul Miscarii legionare
  
  Corneliu Zelea Codreanu, "Capitanul" Miscarii Legionare s-a nascut in 13 septembrie 1899 la Iasi. A
plecat voluntar pe front, in primul razboi mondial. A facut Dreptul la Iasi, la clasa profesorului A.C.
Cuza. A pretins ca a fost maltratat si schinguit, impreuna cu mai multi studenti ieseni, de prefectul
politiei de la acea vreme, pe care, in timpul procesului, l-a omorat cu propriile maini. Dupa ce a fost
achitat, a plecat la studii in strainatate si s-a intors doctor in economie politica. Reintors in tara, in 24
iunie 1927 a infiintat Legiunea "Arhanghelul Mihail" la Iasi. Dupa dizolvarea Legiunii, in anul 1931, de
catre guvernul national-taranist, Codreanu a format "Garda de Fier", care, la primele alegeri din anul
1932, castigat 5 mandate de reprezentare. "Garda" a fost dizolvata la finele anului 1933, din ordinul
primului ministru liberal I. G. Duca. In 1937, a infiintat partidului "Totul pentru tara" si a obtinut, la
alegerile din 1937, aproape16% din voturi, castigand 66 de locuri in Parlament. 
  
  Dupa instaurarea dictaturii regale in 1938, i-a fost intentat un proces de "tradare de patrie" si condamnat
la 10 ani inchisoare. A fost asasinat, din ordinul regelui, impreuna cu alti 13 legionari, in noaptea de
29/30 noiembrie 1938, in timp ce erau transportati de la inchisoarea Ramnicul Sarat la Bucuresti, in
dreptul kilometrului 14 din padurea Tancabesti, din apropierea Capitalei.
  
  Academia de la Jilava 
  
  Preotul Gheorghe Bogdan  considera detentia de la Jilava o Universitate. "Am stat in celula cu Petre
tutea, cu Corneliu Coposu si cu fostul ministru de interne, liberalul Bentoiu. De la ei am avut ce
invatatutea se ridica cu un kilometru deasupra tuturor. Erau adevarate lectii de dialectica, economie
politica si sociologie pe care filozoful le sustinea in celula", explica parintele din Avrig.
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