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Forme ale terorii de stat.
Cazul David Pop

Cristian Lupu

Teroarea de stat exercitată pe parcursul 
secolului al XIX-lea, dar mai ales în 
secolul al XX-lea prin statele totalitare, a 
venit dintr-o necesitate a statului modern 

de a forma în cadrul proprilor graniţe o naţiune compactă din punct de vedere etnic, 
cultural şi social. Această formă violentă “de exprimare” a statului a izvorat din 
schimbările survenite în perioada moderna, din schimbările pe care societatea le-a 
suferit prin impunerea laicului in fata spiritualului, a ratiunii in fata religiosului, 
a transferului de responsabilitati ( scoala, ingrijire medicala etc.) din sfera bisericii 
in cea a statului, obligându-l pe acesta să îşi asume noi sarcini faţă de cetăţeni, de 
a modela socetatea după propriile nevoi si cu orice mijloace disponibile.

Violenţa statului, violenţa organizată a fost o constantă în încercarea puterii de 
a-şi impune voinţa faţă de cei “corupţi” şi faţă de cei care nu se încadrau în tipar.

Fiind un conglomerat de naţiuni, Imperiul Habsburgic, şi mai târziu Imperiul 
dualist Austro-Ungar, a încercat, sub o formă sau alta, crearea cetăţeanului ideal 
care sa îi servească interesele. De la principile iluministe promovate de Împăraţii 
austrieci luminaţi în frunte cu Maria Tereza şi Iosif al II-lea, până la maghiarizarea 
forţată exercitată de guvernul maghiar din cea de-a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea scopul urmarit a fost acelaşi, indifernet de mijloace.

Formă de teroare organizată, maghiarizarea întalnită pe întreaga perioadă dualistă 
a fost exercitată pe toate planurile, etnic, cultural, social.

Pe plan etnic s-a încercat deznaţionalizarea minorităţilor prin şcoală. Obligativitatea 
limbi maghiare de la varste foarte fragede şi predarea istoriei maghiare diferită de 
cea, în cazul nostru, română avea ca scop dezrădăcinarea şi formarea cetăţeanului 
model maghiar. Tendinţele de maghiarizare în şcolile române se fac simţite odată 
cu legea XVIII din 1879 care impune limba maghiară ca obiect obligatoriu începând 
cu al doilea an al şcolii populare, iar învăţătorii confesionali sunt obligaţi să înveţe 
limba maghiară în măsura de a putea învăţa pe alţii. Această lege a fost urmată de 
altele care au avut consecinţe dezastruase pentru şcoala română. Articolul de lege 

Caiete de antropologie istoricã, anul IX, nr. 1 (16), ianuarie-iunie 2010, pp. 205-211



206

XXX din 1883 introduce limba maghiară şi în şcolile secundare, urmează articolul 
de lege XV din 1891 prin care se decide predarea limbii maghiare încă de la vârsta 
de trei ani. După aceasta în 1893 prin art. de lege XXVI creşte salariul învăţătorilor 
la o sumă cu mult mai mare decât poate susţine biserica şi comunităţile române. 
Orele de limbă maghiară vor creşte ca număr odată cu legea XXVII din anul 1907. 
Cu această lege creşte iar salariul învăţătorilor însă, dacă comuna bisericească nu 
are cu ce plăti salariul îi poate veni în ajutor statul, dar numai dacă statul crede că 
este şi în interesul lui să dea ajutorul cerut, dacă învăţătorul nu este un bun patriot 
ajutorul nu se dă.1

Pe plan social teroarea a fost exercitată prin lipsa suportului financiar acordat 
naţiunii române. Şcolile române nu primeau nici un suport financiar chiar dacă 
populaţia română plătea taxe statului. Mai mult românilor le-a fost limitat accesul 
în funcţii importante.

De exemplu, Ungaria în 1910 avea 181.788 de funcţionari dintre care românii 
formau abia 6,35%. Procentul acesta redus îşi află explicarea în regimul politic 
dominant care, faţă de naţionalităţi aplica, mai ales în timpul din urmă, cu multă 
rigoare principiul impenetrabilităţii când era vorba de funcţiile de stat. Pe români 
îi găsim în special în poziţii inferioare, în funcţii înalte erau foarte puţini ajunşi 
prin indiscutabile calităţi personale.2

Cea mai violentă formă de teroare la care guvernul maghiar a apelat a fost arestarea şi 
adiacentele acesteia încarcerarea şi într-un final condamnarea la moarte a “celor corupţi”.

Întâlnită pe întreaga perioadă dualistă, politica de deznaţionalizare şi de teroare 
promovată de către guvernul maghiar şi-a consumat un ultim eposod în timpul 
primului război mondial, atunci când, pentru a defăima imaginea românilor în 
faţa Împăratului, Contele Tisza a arestat un grup de 16 intelectuali şi i-a acuzat 
de trădare. Acesta a fost denumit “cazul David Pop” după numele învăţătorului 
din Hărman de la care a pornit întreaga acţiune, iar memoriile celor încarceraţi, în 
cea mai mare parte nepublicate (există o serie de studii despre acest caz în care se 
dezbate în principal măsura în care David Pop a fost vinovat sau nu pentru arestarea 
lor) dezvăluie formele de teroare de stat pe care guvernul maghiar le-a exercitat.

“Cazul David Pop”

Începutul primului război mondial a declanşat asupra intelectualităţii române 
din Ardeal o avalanşă de arestări dar cea mai de răsunet dintre acestea a fost “cazul 
David Pop”. Aflat sub presiunea autorităţilor de la Berlin, care insistau asupra 
Budapestei acordarea de drepturi naţiunii române în speranţa atragerii Vechiului 
Regat de partea Puterilor Centrale, guvernul maghiar a pus la cale un “monstruos 
proces” prin care vroia să demonstreze că românii sunt o naţie de trădători şi nu 
merită să primească drepturi. 

1 Onisifor Ghibu, Şcoala românească din Transilvania şi Ungaria. Dezvoltarea ei istorică 
şi situaţia ei actuală, Bucureşti, 1915, p. 22-26.

2 Petru Suciu, Probleme ardelene, ed. Revistei „Societatea de mâine”, Cluj, 1924, p. 42.
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În contextul unei aproprieri cât mai intense a românilor ardeleni cu România şi 
a apariţiei ideii de refacerea a “regatului dacic”, serviciul de informaţii al armatei 
române a atras spre colaborare o serie de patrioţi români ardeleni.

Învăţător în Hărman, născut într-o familie de revoluţionari, bunicul său a fost 
împuşcat la revoluţia de la 1848, David Pop a fost recrutat în 1914 cu ajutorul fratelui 
său Romulus Pop şi a soţiei acestuia care colaborau deja cu serviciile române.3

Aflat în slujba serviciului român David Pop a adunat informaţii cu caracter 
militar, obţinând astfel de la Pompiliu Dan hărţi care indicau situaţia fortificaţilor 
din zona Zărneşti unde era director de şcoală, de la Spiridon Boita informaţii din 
zona Buzăului şi Braşovului, de la Popescu Romulus a obţinut fotografii ale unor 
obiective strategice, Romulus Cristoloveanu, directorul şcolii din Râsnov, i-a oferit 
o hartă cu traseele fortificaţiilor din zonă etc.4. Lipsa de profesionalism cu care 
şi-a desfăşurat activitatea David Pop va atrage atenţia serviciului de contraspionaj 
maghiar. Aceştia vor infiltra doi agenţi, Mendel Rafael şi Iakab Marton, care s-au 
prezentat ca trimişi ai armatei române.

Fără să îşi dea seama de cursa care i-a fost întinsă David Pop şi-a continuat 
activitatea timp de aproape patru luni, perioadă în care a adunat informaţii şi a 
întocmit rapoarte după indicaţile celor doi.5 

Dându-şi seama că David Pop a devenit bănuitor faţă de ei, au trecut la acţiune, 
reţinându-i la cenzură o scrisoare şi s-a efectuat o percheziţie la domiciliu unde au 
găsit documente care au dus la arestarea întregului grup. 

Au fost arestaţi 16 intelectuali români în data de 22 octombrie 1915, încarceraţi 
şi după 11 luni nouă dintre ei au fost condamnaţi la moarte iar restul la ani grei de 
închisoare. 

În urma pledoariei susţinute de către deputatul Isopescu Grecu în Parlamentul 
de la Viena, discursul său fiind publicat a doua zi de către ziarele vieneze şi a avut 
un larg răsunet european fiind preluat chiar şi în presa din SUA, Împăratul a numit 
o comisie, formată din cinci judecători militari, care a reexaminat cazul. Aceasta, 
alături de presiunea opiniei publice şi a intervenţiei duhovnicului dr. Seipel, care 
era în relaţii foarte bune cu Împăratul, l-au determinat pe Carol al VI-lea să dispună 
graţierea celor 16 intelectuali.6

Arestarea

Principala formă de teroare la care statul a apelat în încercarea de a-i intimida pe 
cei “corupţi” a fost arestul. Spre exemplu în intervalul 1914-1919 au fost “surghiuniţi, 
internaţi 308 preoti, închişi în puşcărie 86 (osândiţi la 66 ani muncă silnică) 4 preoţi 

3 Vlad Ioan, Cărturari braşoveni pentru România Mare, ed. Academiei Aviaţiei şi apărării 
antiaeriene “Henri Coandă”, Braşov, 1999, p. 3

4 Dr. Emil Poenaru, Cazul David Pop-spion naiv sau tradator?, în Almanahul Coresi, 1984, 
p. 35

5 Vlad Ioan, op. cit., p. 5

6 Dr. Emil Poenaru , op. cit., p. 39
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şi clerici au fost omorâţi, 4 osândiţi la spânzurătoare, au murit în închisoare 5, în 
pribejie 7 şi în urma suferinţelor 35. în total 487 de preoţi. n’au fost scutite nici 
preotesele, 19 au fost deţinute, aruncate în închisoare, surghiunite şi osândite la 
15 ani închisoare.”7 

Această practică era una obişnuită, mai ales în condiţiile primului război mondial 
când Ungaria se simţea ameninţată de dorinţa României de a-şi alipi Transilvania, 
iar arestul era folosit ca o formă de intimidare a celor care complotau împotriva 
naţiunii maghiare.

Descris în memorii, arestarea a provocat sentimente de frică şi panică. Iată cum 
povesteşte Romulus Cristoloveanu momentul arestării: “Soţia mea speriată, deschide 
uşa clasei (eu aveam locuinţa în şcoală, fiind director) şi mă chiamă afară din clasă, 
fiindcă mă caută cineva. Es în gang. Acolo 4 jandarmi înarmaţi până în dinţi şi 1 
detectiv necunoscut [...] detectivul cere o hârtie de la un jandarm şi făcându-se 
că citeşte îmi spune ungureşte că “în numele legii sunt arestat” şi să nu încerc să 
mă opun, că voi fi împuşcat. Am spus că forţei majore terbuie să mă supun. M-au 
dus în locuinţa mea.”8 Pompiliu Dan descrie momentul arestarii sale astfel: “Era 
ziua de 22 Oct. 1915 mă pregăteam să merg şi să duc o coroană la înmormântarea 
iubitului meu coleg, fost director al liceului din Braşov, Virgil Oniţiu, când fără de 
veste fui oprit în loc şi arestat de detectivul Csaszar însoţit de câţiva jandarmi cu 
pene de cocos [...]

După ce m-au percheziţionat la domiciliu şi la corp, m-au escortat în lanţuri la 
Cluj”9

Suferinţa provocată de arestare are ramificaţii atât în plan psihic cât şi în plan 
fizic. În urma arestării lui Romulus Cristoloveanu au început să facă o “percheziţie 
minuţioasă, căutând în masa de scris, în biblioteca mea, în Garderoape, în cufere, 
mese, pături, între hainele mele şi ale soţiei. Nu a ramas nimic neîntors cu fundul 
în sus. Au căutat până şi sub icoanele de pe perete. Şi mi-au adunat în două cutii 
mari, toate hârtiile scrise de mine, toate documentele, toată corespondenţa...ba şi 
hârtiile aruncate în coş”.10 

Îi este confiscată jumătate din bibliotecă, printre care “ Istoria românilor de Bariţu, 
Ştefan cel Mare, Revoluţia lui Horea, Avram Iancu din 1848, 1848 de Moldovan, 

neamul românesc etc. etc. […] au sigilat apoi uşa dulapului cu arhiva şi biblioteca 
şcolară cu ceară roşie ... şi ca un mort am părăsit locuinţa care a fost încuiată şi 
sigilată”11, Iar soţia sa rămâne pe drumuri. 

7 Dr. Sebastian Stanca, Preoţimea română din Ardeal în slujba idealului naţional, Tiparul 
tipografiei eparhiale ort. rom., Cluj, 1927, p. 17.

8 Romulus Cristoloveanu, Din temniţe ungureşti,Memorii, Arhivele Statului, Filiala Brasov, 
Fond Personal Romulus Cristoloveanu, nr. 469, inventar 535, p. 4-5.

9 Pompiliu Dan, Un monstruos proces de acum 29 de ani la Cluj, Arhivele Statului, Filiala 
Brasov, Fond personal Pompiliu Dan, nr. 468, inventar 534, p. 3.

10 Romulus Cristoloveanu, op. cit., p. 5.

11 Ibidem. 
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Observăm drama materială a distrugerii şi pierderii bunurilor, în cazul de faţă 
sigilarea şi încuierea locuinţei la care soţia sa nu mai avea acces şi distrugerea cărţilor 
pe care le-a adunat cu “multă sîrguinţă şi jertfă.” dar mai ales drama sufletească, 
gândul că îsi va lăsa soţia fără “ bani, salariul sistat, eu suspendat din post, fără 
avere, fără alt ajutor.” Greutăţile sufleteşti continuă “fiica mea, de un an căsătorita 
la Sibiu, nu ştia nimic de arestarea mea şi nici nu îndrpsneam sp-i zic, cpci mp 
temeam sp nu’şi aducp vreo nenorocire, soţul ei fiind preot în Şura-mare, iar cei 
mai urmăriţi şi mai persecutaţi de unguri erau preoţii şi învăţatorii”.12

În cazul lui Spiridon Boita lucrurile au devenit şi mai grave în urma arestării 
atât a soţiei la 14 mai 1916 cât şi a fiicei lor în vârstă de 11 ani. 13

Încarcerarea.

Perioada încarcerării a avut efecte dezastruoase asupra sănătăţii fizice şi mintale 
ale celor 16 intelectuali. Condiţiile în care erau închişi cu greu le putem numi umane. 
Romulus Cristoloveanu face o descriere a celulei şi a condiţilor din închisoare: 

 „Patul? Un adevărat obiect de supliciu. Îngust şi dacă stai pe spate lungit trebuie 
să ţi mâinile întinse pe lângă corp şi picioarele lungite, altfel îţî rupi oasele din 
coate şi genunchi. De altfel răceala ferului îţî atrage atenţiunea că nu te-ai asezat 
regulamentar. Pânza sacilor murdară, nespălată, cu pete mari de sânge.

Cearşaful îngust, murdar şi găurit, perina, sau mai bine zis, sulu de sub cap, cu 
pae ca tărâţa şi cu o faţă murdară. Pătura? Pătură de puşcărie. Am avut nenorocul 
a găsi o pătură subţire de vară, dar mă încălzeau purecii din ea. [...]

Odată pe zi fertură şi pâne ca de 2 cm. În timpul de pace. Aceasta era porţia pe 
24 ore. Mâncam numai la prânz. Mâncarea robilor consta în supă de fasole, sau 
varză sau cartofi, schimbându-se”14.

O descriere mai drastică este oferita de Spiridon Boita: “nu ştiam când răsare 
soarele, ignoram anotimpurile, mi se dădea de mâncare o fiertură greţoasă şi singurul 
meu contact cu lumina era cuprins în cele doua minute când eram scos la plimbare 
în curte. Slăbisem în aşa hal, încât nu mai cântăream decât 42 de kg. De istovit 
ce eram de-abia îmi puteam urni picioarele.” Şi Zaharia Muntean povesteşte în 
acelaş ton: “paza noastră era aşa de straşnic organizată, că nici o pasăre nu ar fi 
putut pătrunde, necum oameni (...) În absoluta izolare, în scunda celula nr. 51, mă 
zbuciumam zi şi noapte”.

Frica este sentimentul care îi înconjoară pe cei încarceraţi la tot pasul: “când 
auzeam că bate pe cineva, când auzeam că cad loviturile cu nemiluita, nu mă mai 
puteam ţinea pe picioare. Şedeam pe scaunul căruia îi luam groaza. Credeam că îmi 
intră prin oase. Nu-l mai puteam suferi. Îmi luam capul între mâini, îmi astupam 
urechile şi rugam pe dzeu, să-i dea putere celui torturat, să poată suferi.

12 Ibidem, p. 27.

13 Vlad Ioan, op. cit., p. 7.

14 Romulus Cristoloveanu, op. cit., p. 23.
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Stam cu spatele spre uşă căci santinela mea venea la uşiţa de control să vadă ce 
fac când aud ragetele. Se delecta în suferinţa mea”.15

Formă de teroare violentă, încarcerarea exercită asupra celor implicaţi sentimentul 
de pierdere a controlului asupra propriei vieţi: ”De unde până eri eram om cu vază, 
om cu trecere în societate, astăzi sunt un arestat părăsit, pus la disgraţia unui pandur 
fără cultură şi a unui jandarm tot atât de cult ca cel dintâi”.

Izolarea totală la care erau supuşi cei 16 le-a afectat atât sănătatea fizică cât şi pe 
cea mintală. Romulus Cristoloveanu povesteşte perioada în care s-a îmbolnăvit şi 
găndurile care îi dominau mintea : “pe la crăciunul din 1915 am fost grav bolnav. 
Îmi cădea părul din cap şi mustaţă. nu puteam merge nici afară la preumblare de slab 
ce eram. Puţina pâne ce o primeam, o dam înapoi, căci nu mai puteam mânca. [...] 

La fiecare rugăciunea de seară, rugam pe Dzeu ca a doua zi să nu mă mai 
deştept. Să fiu rece. Mă săturasem de suferinţă, de foame, de singurătate, de lipsa 
de ocupaţiune.”16

Aceste idei s-au văzut materializate de Coman Baca: “jandarmul de pază mergând 
şi deschizând celula soţului nostru de suferinţă Coman Baca, preot în Pl..., jud Sibiu, 
ca acesta să-şi dea afară closetul, cafa şi gunoiul măturat în odaia lui, acesta s’a 
repezit la jandarm şi i’a apucat cureaua de la pusca. Jandarmul s’a crezut pierdut. (...) 
a strigat dupa ajutor. I’au venit în ajutor jandarmi şi panduri, l’au trantit pe sărmanul 
preot, l’au pus în lanţuri şi l’au dus la spital spre a’l vizita medicii, de nu sufera de 
vreo boala de creier. Întrebat de judecător că pentru ce a facut asta, a raspuns cu 
mult sange rece că: a auzit că dacă cineva atacă pe jandarm sau pune mana pe arma 
lui, acesta il împuşcă sau il străpunge cu baioneta, iar Dsul fiind sătul de suferinţă 
a voit ca în modul acesta să’şi pue capăt suferinţelor ce nu mai erau de îndurat. (...)

Ca pedeapsă sărmanului soţ de suferinţă C Baca, i s’a luat patul din odaie si doua 
luni de zile a fost condamnat să doarmă cu hainele lui pe podină”.17

Formă de teroare violentă, încarcerarea a provocat distrugeri fizice şi mentale 
celor 16 intelectuali, alterându-le personalitatea, provocându-i să îşi dorească 
moartea.

Teroarea a constat într-o izolare completă timp de 19 luni, intr-o permanentă 
frică, bătăi, foamete, înfrigurare, totul culminând cu vestea condamnării la moarte 
pe care nouă dintre ei au promit-o.

Condamnarea.

Continuare cumva logică în traseul gândit de autorităţile maghiare în “monstruosul 
proces” şi anume arestare-încarcerare-condamnare, vestea morţii vine ca un şoc 
pentru intelectuali. Romulus Cristoloveanu povesteşte în memoriile sale clipele 
aflării veştii: “nu eram în stare a ceti. Eram aproape nebun. Mai liniştindu-mă puţin 

15 Romulus Cristoloveanu, op. cit., p. 29.

16 Ibidem. 

17 Ibidem, p. 31-32.
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iară m-am apucat de cetit, şi am cetit şi am cetit până la Pag 4, 5, 37 şi 38 am dat 
şi de numele meu [...] Nu mai ştiam de mine. Nu mă mai simţeam, eram pierdut. 
Tremuram cu dinţi cu tot [...] pe scaun nu puteam sta, pe pat nu-mi era permis a 
mă aşeza. Eram o frunză de plop în bătaia vântului. Îmi vijeia urechile.”18

Condamnarea la moarte nu este percepută ca o eliberare, un sfârşit al suferinţelor, 
ci ca un sfârşit total, al vieţii pentru care nimeni nu este pregătit. Cei 16 intelectuali 
sunt determinaţi să lupte până la final pentru libertatea lor. Astfel că, în loc sa 
“cheme un preot” acestia au cerut un avocat: “Iam spus că aşi vrea un avocat, 
care să fie român sau să ştie româneşte”19, avocat care va avea un rol important în 
eliberarea lor.

Teroarea de stat, o constantă în mecanismele puterii din secolele XIX-XX, izvorâtă 
din procesul de laicizare apărut în perioada modernă, va fi folosit ca instrument de 
exercitare a puterii şi în Imperiul dualist, în lupta acestuia de formare a cetăţenilor 
moderni şi de eliminare a celor corupţi. 

Forme de teroare violentă arestarea-încarcerarea-condamnarea vor fi folosite 
de autorităţi cu scopul de a intimida, de a oferi un exemplu, mai ales în condiţiile 
primului război mondial când guvernul maghiar a observat o apropriere clară între 
România şi românii ardeleni de peste Carpaţi. Acest exemplu se va numi „Cazul 
David Pop”, caz care va rezolva o dublă problemă guvernului maghiar, îi va scăpa 
de un grup de 16 intelectuali, patrioţi români şi va putea orchestra un caz prin care 
să defăimeze imaginea românilor în faţa Împăratului şi a autorităţilor de la Berlin 
care insistau tot mai mult asupra Budapestei în acordarea de drepturi românilor în 
vederea atragerii României la Puterile Centrale.

Arestarea-încarcerarea-condamnarea vor avea efecte dezastruoase, efecte atât 
psihice cât şi fizice, asupra celor 16 intelectuali, îi va conduce chiar spre nebunie, 
îi va convinge să îşi pună capăt suferinţelor, dar puşi în faţa faptului împlinit, 
condamnarea la moarte, optica se schimbă total, teama de moarte îi provoacă să lupte 
şi mai mult, reuşind astfel să înainteze un al doilea apel care, cu ajutorul avocatului 
lor, a deputatului Isopescu Grecu şi o oarecare contribuţie a lui Alexandru Vaida-
Voevod, va duce la eliberarea lor.

18 Ibidem, p. 36.

19 Ibidem, p. 37.




