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The end of the Cold War, and the extinction of communism both as an ideology 
and a practice of government, not only have made possible an unparalleled 
experiment in building a democratic order in Central and Eastern Europe, but 
have opened up a most extraordinary intellectual opportunity: to understand, 
compare and eventually appraise what had previously been neither 
understandable nor comparable. Studia Politica. Romanian Political Science 
Review was established in the realization that the problems and con cerns of 
both new and old democracies are beginning to converge. The journal fosters 
the work of the first generations of Romanian political scientists permeated by a 
sense of critical engagement with European and American intellectual and 
political traditions that inspired and explained the modern notions of 
democracy, pluralism, political liberty, individual freedom, and civil rights. 
 
Believing that ideas do matter, the Editors share a common commitment as 
intellectuals and scholars to try to shed light on the major political problems 
facing Romania, a country that has recently undergone unprecedented political 
and social changes. They think of Studia Politica. Romanian Politica Science 
Review as a challenge and a mandate to be involved in scholarly issues of 
fundamental importance, related not only to the democratization of Romanian 
polity and politics, to the ”great transformation” that is taking place in Central 
and Eastern Europe, but also to the make-over of the assumptions and prospects 
of their discipline. They hope to be joined in by those scholars in other countries 
who feel that the demise of communism calls for a new political science able to 
reassess the very foundations of democratic ideals and procedures. 
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Scrisori către cei de-acasă 

Corespondența voluntarilor români 
din Brigăzile Internaționale1 

 
MIHAI BURCEA 

 
 
 
Introducere 
 
Data de 18 iulie 1936 marchează începutul Războiului Civil din Spania. 

În acea zi, un grup de militari activi şi în rezervă din cadrul forţelor armate 
spaniole a declanşat o rebeliune împotriva guvernului de stânga rezultat în urma 
victoriei Frontului Popular în alegerile parlamentare din 16 februarie 1936. În 
fruntea conspiratorilor s-a aflat un fost general (José Sanjurjo) condamnat la 
moarte pentru o revoltă militară eşuată (vezi Sanjurjada din 1932), dar care 
fusese amnistiat de un guvern de dreapta în 1934. El i-a coalizat în jurul său pe 
câţiva generali marginalizaţi de noul regim în funcţii de o însemnătate periferică 
în organigrama Ministerului de Război (de exemplu Emilio Mola, guvernator al 
Navarrei, şi Francisco Franco, guvernator al Insulelor Canare). 
Pronunciamento-ul viza răsturnarea regimului de stânga, restabilirea ordinii 
(cele 6 luni scurse de la scrutinul electoral fuseseră marcate de mai multe greve, 
incendieri de biserici şi asasinate politice comise împotriva unor 
partizani/susţinători ai guvernului sau ai opoziţiei, culminând cu uciderea 
fruntaşului monarhist Calvo Sotelo, pe 13 iulie) şi suprimarea reformelor 
sociale iniţiate de coaliţia de guvernare (vezi reîmpărţirea pământurilor agricole, 
participarea muncitorilor în structurile de conducere ale întreprinderilor sau 
laicizarea învăţământului de stat). Revoltele, care urmăreau ocuparea unităţilor 
militare şi a instituţiilor administraţiei publice, au izbucnit în principalele 
garnizoane din centrele urbane, însă majoritatea au fost înăbuşite. Cu toate acestea, 
datorită sprijinului militar primit din partea Italiei fasciste şi a Germaniei naziste, 
rebelii au reuşit să obţină succese notabile, reuşind să se apropie de Capitală în 
lunile care au urmat. După declanșarea ostilităţilor, Juntei militare i s-au alăturat 
falangiştii (fasciştii spanioli) şi monarhiştii, precum şi o organizaţie militară 
care reprezenta interesele ofiţerilor superiori. De asemenea, forţele naţionaliste 

                                                 
1  Acest studiu a fost realizat în cadrul proiectului finanţat de Ministerul Educaţiei 

Naţionale, CNCS – UEFISCDI, nr. PN-II-ID-PCE-2012-4-0594 
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au fost susţinute şi de numeroşi ierarhi ai Bisericii catolice, care îşi simţeau 
ameninţate poziţiile şi privilegiile sub o guvernare a Frontului Popular. 

În condiţiile în care Franţa şi Anglia s-au declarat neutre, adoptând o 
politică de neintervenţie, guvernul republican a fost nevoit să apeleze la 
sprijinul Uniunii Sovietice, care, începând cu toamna anului 1936, a început 
furnizarea de arme şi alimente (România a aderat la rândul ei la Comitetul de 
neintervenţie constituit în acest scop)2. Totodată, în septembrie 1936, Comitetul 
executiv al Internaţionalei a III-a a hotărât formarea unor unităţi de voluntari 
care să se alăture greu încercatei armate spaniole în lupta cu trupele naţionaliste 
sprijinite de miile de „voluntari” italieni trimişi de Mussolini. Centrul de 
recrutare al voluntarilor a fost stabilit la Paris3 sub comanda unor proeminente 
figuri ale mişcării comuniste internaţionale: André Marty, Palmiro Togliatti, 
Luigi Longo sau Iosif Broz („Tito”). Nou-înfiinţatele formaţiuni paramilitare 
urmau să poarte denumirea de Brigăzi Internaţionale (în fruntea lor a fost numit 
un fost spion sovietic, Lazăr Stern, avându-l drept comisar politic pe André 
Marty), iar în rândul lor puteau intra şi luptători neafiliaţi politic sau membri ai 
altor partide cu orientare antifascistă (socialişti, radical-socialişti, social-
democraţi, etc.). O lună mai târziu s-a constituit şi Statul Major al Brigăzilor 
Internaţionale, căruia, în urma unui acord semnat între Comintern şi Guvernul 
spaniol, i s-a fixat reşedinţa la Albacete4. În toate ţările în care Partidul 
Comunist activa legal sau ilegal s-au format Comitete de sprijinire/ajutorare a 
Spaniei republicane, care aveau menirea de a strânge fonduri şi de a recruta 
voluntari pentru Brigăzile Internaţionale. Se estimează că circa 35.000 de 
voluntari (din care 57% membri ai partidelor comuniste) din 54 de ţări 
(francezi, englezi, americani, polonezi, iugoslavi, germani, maghiari, cehi, 
români, etc.) au luptat în Brigăzile Internaţionale până la sfârşitul războiului 
(octombrie 1936-aprilie 1939). Din punctul de vedere al naţionalităţilor, cea mai 
mare pondere au deţinut-o francezii (12.000)5. 

Conform directivelor trasate de Comintern la Moscova, Partidul 
Comunist din România (aflat în ilegalitate din 1924) a înfiinţat la Bucureşti, în 
toamna anului 1936, un Comitet de ajutorare a Spaniei republicane care 

                                                 
2  Detalii privind poziţia României faţă de Războiul Civil din Spania şi tratatele semnate de 

marile puteri europene în această speţă v. în Relaţiile româno-spaniole. Documente 1936-
1940, Oficiul Arhive Diplomatice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Institutul 
Cultural Român, Editura Universul SA, Bucureşti, 2006. 

3  Julián Casanova, The Spanish Republic and Civil War, Cambridge University Press, 2010, 
p. 222. 

4  Despre rolul jucat de Comintern în constituirea Brigăzilor Internaţionale, coordonarea 
acţiunilor de recrutare a voluntarilor, prin intermediul partidelor comuniste şi influenţa 
exercitată asupra Statului Major de la Albacete v. Andrew Forrest, The Spanish Civil War, 
Routledge, London, 2000, pp. 94-95. 

5  Bartolomé Bennassar, Războiul civil din Spania, trad. de Beatrice Stanciu, Bucureşti, 
Editura All, 2009, p. 105. 
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funcţiona pe lângă CC al PCdR6. Această structură clandestină avea atribuţii 
asemănătoare cu cele ale Comitetului internaţional de coordonare a ajutorului 
pentru Spania republicană din Paris: recrutarea şi selecţionarea voluntarilor, 
difuzarea unor materiale propagandistice favorabile Cauzei guvernului spaniol, 
strângerea de fonduri, procurarea actelor de călătorie, ajutorarea familiilor 
voluntarilor plecaţi în Spania, organizarea unor serbări prin intermediul cărora 
se puteau colecta bani şi bunuri, etc.  

Deşi colectivul special amintit7 nu a beneficiat de sprijinul 
formaţiunilor politice legale de stânga (PSDdR sau Partidul Socialist Unitar), pe 
care PCdR încerca de mai bine de un de zile să le coalizeze într-un Front 
Popular Antifascist (după modelul francez şi spaniol), acţiunile de recrutare a 
combatanţilor s-au bucurat de succes (neaşteptat pentru unul dintre cele mai 
slab organizate partide comuniste europene). Primele estimări privind numărul 
total al românilor încadraţi în Brigăzile Internaţionale au apărut după 23 august 
1944, fiind vehiculate de către veteranii reîntorşi în ţară și care deţinuseră 
funcţii politice sau militare în cadrul unităţilor internaţionale. Aceştia 
aproximau contribuţia românilor la efectivele Brigăzilor Internaţionale în jurul a 
500 de interbrigadişti8.  

Din cercetările întreprinse în arhive până la această dată, apreciem că 
numărul respectiv este uşor exagerat. Conform evaluării noastre bazate pe 
memorialistică şi documente provenite din Arhivele Naţionale Istorice Centrale, 
Arhiva CNSAS şi Serviciul Istoric al Armatei, numărul interbrigadiştilor 
români nu depăşeşte 400 de luptători. Aceştia au plecat din ţară sau din 
emigraţia politică/economică din Europa, America şi Orientul Mijlociu şi 
proveneau din medii sociale şi profesionale diverse (muncitori, ţărani, medici, 
studenţi, funcţionari). Din punct de vedere politic, marea lor majoritate era 
formată din membri şi simpatizanţi ai PCdR sau ai organizaţiilor-satelit 
(Ajutorul Roşu şi UTCdR).   

                                                 
6  V. detalii în Ion Babici, „Solidaritatea poporului român cu războiul naţional-revoluţionar 

din Spania”, Analele Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă CC al 
PCR, nr. 4, 1966, pp. 101-102. 

7  În fruntea Comitetului de ajutorare a Spaniei republicane a fost desemnat un membru al 
CC al PCdR, muncitorul ceferist Ilie Pintilie. Valter Roman, Sub cerul Spaniei. Cavalerii 
speranţei (Amintiri), Editura Militară, Bucureşti, 1972, p. 67. 

8  V. cuvântarea lui Constantin Doncea (membru în Comitetul de conducere al Asociaţiei 
foştilor voluntari români din Armata republicană spaniolă) din 3 martie 1936, susţinută la 
Teatrul „Modern” din Bucureşti cu prilejul aniversării a 10 ani de la biruinţa Frontului 
Popular spaniol în alegerile parlamentare din februarie 1936. Voluntarii libertăţii. 
Buletinul Asociaţiei foştilor voluntari români din Armata republicană spaniolă, nr. 2-3, 
martie-aprilie 1946, pp. 21-23. Petre Borilă, „Solidaritatea internaţională cu cauza 
poporului spaniol”, în Voluntari români în Spania 1936-1939. Amintiri şi documente. 
Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă CC al PCR, Ed. Politică, 
Bucureşti, 1971, p. 100. Valter Roman, Sub cerul Spaniei...cit., p. 77. 
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În prezent nu dispunem de o analiză prosopografică serioasă, 
concentrată pe acest grup uman eterogen, în urma căreia să emitem ipoteze şi 
concluzii ferme privind vârsta la momentul plecării, sexul, naţionalitatea, 
aşezarea geografică de provenienţă, profesiile, studiile ş.a.m.d.  

Cea mai reprezentativă formaţiune politică a extremei drepte din 
România – Partidul „Totul pentru Ţară” (titulatură sub care a activat Mişcarea 
Legionară după asasinarea primului-ministru I.G. Duca) – a trimis la rândul ei 
un mic contingent format din 7 figuri notabile ale partidului (ofiţeri în rezervă 
cu studii superioare şi funcţii semnificative în conducerea aparatului central al 
formaţiunii). Impresionat de ştirile publicate în presa naţionalistă privind 
eliberarea Alcazarului din Toledo (aflat sub asediul trupelor republicane timp de 
90 de zile), avocatul Ion Moţa, comandant legionar al „Bunei Vestiri”, i-a 
propus preşedintelui de facto al partidului (Corneliu Codreanu) să trimită o 
echipă specială care să-i înmâneze un dar omagial comandatului eroicei 
garnizoane naţionaliste (generalul Jose Moscardo)9. Codreanu a aprobat şi astfel 
grupul format din cei 7 legionari a plecat către Spania cu paşapoarte legale 
pentru a-i înmâna generalului amintit o sabie de onoare, în semn de solidaritate 
cu cei care luptau pentru „Cruce” şi împotriva „iudeo-comuniştilor” (expediţia a 
fost condusă de generalul Cantacuzino, care a și revenit în ţară după câteva 
zile)10. Spre deosebire de PCdR, Partidul „Totul pentru Ţară”, condus de jure de 
generalul Gheorghe Cantacuzino – „Grănicerul”, funcţiona legal, iar expediţia 
lor a fost puternic mediatizată de majoritatea periodicelor de dreapta din epocă.  

Legionarii au ajuns în Spania în decembrie 1936, însă nu s-au întors în 
ţară după îndeplinirea ceremonialului, ci s-au înrolat în Tercio (Legiunea străină 
spaniolă) ca soldaţi, după ce în prealabil primiseră aprobarea generalului Franco. O 
lună mai târziu, 2 dintre cei 7 legionari (Vasile Marin şi Ion Moţa) şi-au pierdut 
viaţa în linia întâi a frontului, la Majadahonda, în urma exploziei unui obuz. 

Cu prilejul aducerii în ţară a osemintelor legionarilor decedaţi, 
conducerea Partidului „Totul pentru Ţară” a organizat o campanie 
propagandistică naţională (procesiuni religioase, publicarea unor broşuri care 
cultivau sacrificiul „spaniolilor” şi a numeroase texte hagiografice în presa 
partizană, etc.) pentru a celebra eroismul celor doi defuncţi „căzuţi în cruciada 
anti-comunistă”, după cum titrau ziarele ultranaţionaliste. Trenul mortuar a sosit 
în ţară pe 11 februarie 1936, poposind în mai multe gări, unde a fost aclamat de 
zeci de mii de legionari sau simpatizanţi ai Mişcării. Funeraliile au avut loc la 
Bucureşti două zile mai târziu. Carul mortuar care i-a transportat la cripta 
                                                 

9  Ion Dumitrescu-Borşa, Cal troian intramuros. Memorii legionare, Editura Blassco, 
Bucureşti, 2014, p. 193. 

10  O analiză a participării voluntarilor străini de partea trupelor generalului Franco (francezi, 
ruşi albi, români) şi un scurt istoric al „misiunii istorice” îndeplinite de cei 7 legionari în 
Spania v. în Judith Keene, Fighting for Franco. International Volunteers in Nationalist 
Spain during the Spanish Civil War, 1936-1939, foreword by Gabriel Jackson, 
Hambledon Continuum, New York, 2001. 
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amenajată la Casa Verde din cartierul Bucureştii Noi a fost însoţit de câteva sute 
de mii de bucureşteni11. 

Motivele care i-au determinat pe cei 7 legionari să intre în luptă de 
partea naţionaliştilor sunt aproape identice cu cele ale adepţilor taberei adverse. 
Într-un conflict ideologic în care au fost angrenate cele două Blocuri totalitare 
europene (Germania nazistă şi Italia fascistă, pe de-o parte, şi Uniunea 
Sovietică, de cealalată parte) implicarea actorilor mărunți nu putea avea la bază 
decât raţiuni politice de nezdruncinat. Partizanii ambelor grupări credeau cu 
tărie că bătălia decisivă dintre fascism-comunism/creştinism-ateism se desfăşura 
în Peninsula Iberică, iar impedimentul aşezării geografice era considerat ca fiind 
unul surmontabil. 

Într-o broşură propagandistică publicată la scurt timp de la întoarcerea 
în ţară, unul dintre cei 7 legionari care luptaseră în Spania, fostul diplomat 
Alexandru Cantacuzino, afirma: 

 
„Într-o ţară ca a noastră în care elitele politice, administrative, sociale se 

recunosc şi se consacră prin abilitatea şi rapiditatea de a câştiga avere, de a face carieră 
şi de a-şi tocmi laude în coloanele ziarelor jidăneşti, elita legionară renunţă la familie, la 
o viaţă în tihnă, la prieteni, tentaţii, bucurii şi ambiţii şi caută lecţia aspră a mizeriei şi 
moartea pentru reînvierea Românilor. De fapt a fost mai greu, mult mai greu pentru noi 
decât pentru ceilalţi soldaţi. Am pornit, în această înfruntare a mizeriei, de mai sus, de 
mai departe decât ceilalţi camarazi soldaţi” 12. 
   
În privinţa temeiurilor care i-au îndemnat pe cei ce s-au alăturat Cauzei 

loialiştilor, putem afirma că ele rămân în genere asemănătoare cu ale 
legionarilor (cele de natură ideologică), la care se mai adaugă inechităţile 
sociale şi antisemitismul din societatea românească.  

O situaţie similară o regăsim şi în cazul tinerilor antifascişti britanici 
care au ales să adere la ţelurile Frontului Popular Spaniol. Bunăoară, istoricul 
Richard Baxell afirmă că marea majoritate a voluntarilor din Batalionul Britanic 
pendinte de Brigada a XV Internaţională au plecat în Spania datorită 
convingerilor politice antifasciste13. 

Membrii PCdR erau trimişi în Spania ca urmare a „sarcinii de partid”14 
(vezi cazul Constantin Doncea, cel mai celebru comunist român din perioada 

                                                 
11  Detalii despre procesiunea funerară din februarie 1936 v. în Roland Clark, Sfântă tinereţe 

legionară. Activismul fascist în România interbelică, Editura Polirom, Iaşi, 2015, pp. 216-223. 
12  Alexandru Cantacuzino, Pentru Christos, Bucureşti, 1937/1940, p. 10. 
13  Richard Baxell, British Volunteers in the Spanish Civil War. The British Battalion in the 

International Brigades, 1936-1939, Routledge Taylor & Francis Group, London and New 
York, 2004, p. 134. Despre profilul voluntarilor germani din Brigăzile Internaţionale v. 
Josie McLellan, Antifascism and Memory in East Germany. Remembering the 
International Brigades 1945-1989, Oxford University Press, 2004, pp. 17-19. 

14 Până în prezent nu am identificat cazuri de tineri care să fi refuzat propunerea de a participa 
la luptele din Spania. Situaţia este similară şi pentru cei din interiorul mişcării comuniste. 
Dacă un membru al PCdR ar fi refuzat să execute „sarcina de partid”, împotriva acestuia 
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ilegalităţii partidului)15. În accepţiunea acestora, înrolarea în Brigăzi era 
percepută ca fiind o datorie de onoare faţă de partid. Mulţi dintre ei erau însă 
nevoiţi să plece şi din cauza persecuţiei politice la care erau supuşi de 
autorităţile represive, văzând în acest efort şi o oportunitate prin care să 
continue lupta pentru idealurile revoluţionare ale Internaţionalei a III-a. Cu toate 
acestea, în marea lor majoritate, voluntarii români au pornit la drum animaţi de 
gândul de a zădărnici ascensiunea fascismului în Europa16. 

În fine, în acele zile entuziasmul tinerilor comunişti sau antifascişti era 
la cote maxime, majoritatea dorindu-şi cu ardoare să intre în luptă. În amintirile 
fostului secretar al Organizaţiei UTCdR a Capitalei din 1936, Petrea Nicolae, se 
regăseşte bine conturată această stare de spirit: 

 
„Am avut noi pe atunci războiul civil din Spania, am avut ca să spun aşa 

greutăţi în sensul că toţi tinerii noştri voiau să se ducă în Spania, unii chiar fără să mai 
întrebe au fugit ca să lupte în Spania împotriva fascismului. Mult am avut de luptă cu 
tinerii pentru că pur şi simplu părăseau munca şi toţi cereau să plece în Spania, unii 
plecau fără să mai aibă aprobare”17. 
 
Un alt factor determinant în ceea ce priveşte hotărârea tinerilor de a se 

implica activ în susţinerea guvernamentalilor spanioli l-a constituit literatura 
„revoluţionară” clandestină interbelică. De pildă, farmacistul Basil Şerban s-a 
decis să plece în Spania după lecturarea romanului Aşa s-a călit oţelul (Nicolai 

                                                                                                                        
nu s-ar fi luat niciun fel de măsuri punitive sau de constrângere. Respectivul însă şi-ar fi 
atras asupra sa oprobriul şi marginalizarea impusă de „tovarăşii” de idei. De asemenea, 
am întâlnit cazul unui fost membru al PCdR (exclus în prima jumătate a anilor ’30) căruia 
conducerea partidului nu i-a îngăduit plecarea, deşi o solicitase în mod insistent în vederea 
reabilitării sale politice, întrucât nu prezenta suficientă încredere. Este vorba de Ion Cloţan 
căruia Ştefan Foriş nu i-a aprobat înrolarea în Brigăzi din cauza suspiciunilor de 
„troţkism” care planau asupra sa. ANIC, Fond CC al PCR-CCP, Dosar C/613, f. 22.  

15  Trebuie spus că din rândurile PCdR nu au plecat numai simpli membri, ci şi o serie de 
activişti care au deţinut importante „munci de răspundere” în ierarhia partidului sau a 
UTCdR. Pe lângă Constantin Doncea, îi amintim aici pe: Gheorghe Stoica, Petre Borilă, 
Manole H. Manole, Nicolae Cristea sau Aurel Stancu.  

16  Un motiv asemănător îl regăsim şi la medicul comunist canadian Norman Bethune, care s-
a decis să plece în Spania, în toamna anului 1936, animat de dorinţa de a îngrădi 
expansiunea fascismului în Europa. Dr. Bethune considera că o eventuală victorie a lui 
Franco în Spania sporea şansele fasciştilor canadieni de a câştiga puterea în ţara sa. Dr. 
Bethune vedea fascismul ca pe o nebunie care se răspândea rapid în întreaga lume, 
considerând că era de datoria tuturor oamenilor normali de a combate şi îngrădi această 
boală. Mark Zuehlke, The Gallant Cause. Canadians in the Spanish Civil War 1936-1939, 
John Wiley & Sons Canada, Ltd., 2007, pp. 54-55. 

17  „Petrea Nicolae (Memorii), 1914-1968”. ANIC, Colecţia 60-Amintiri, memorii şi 
însemnări ale unor personalităţi despre situaţia economico-socială şi politică din 
România, 1914-1970 (în continuare Colecţia 60), Dosar nr. 610, f. 18. 
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Ostrovski)18. Un impact asemănător l-a avut Condiţia umană (André Malraux) 
asupra cuplului Hermina şi Leonte Tismăneanu19. Cu toţii vor sosi în Spania în 
cursul anului 1937. 

Prin prisma unor epistole trimise în ţară de către interbrigadişti ne 
propunem să analizăm mediul familial şi social de provenienţă, contextul politic 
în care au plecat şi impactul conflagraţiei asupra vieţii cotidiene a luptătorilor 
români din Brigăzile Internaţionale. Scrisorile voluntarilor ne ajută să înţelegem 
mai bine care era starea de spirit și percepția originală a celor plecaţi la mii de 
kilometri depărtare de casă. 

Am ales să introducem şi o serie de date care la prima vedere par a 
îngreuna lectura textului, însă considerăm că una dintre principalele atribuţii ale 
disciplinei istorice este de a oferi o cantitate rezonabilă de informaţii (provenite 
din izvoare edite sau inedite), nu numai de interpretare şi construire a unui cadru 
exclusiv teoretic. Sperăm ca abundenţa informaţională prezentă în studiu să 
constiutuie o contribuţie binevenită la problematica şi istoriografia generoasei 
tematici supuse analizei.   

Subiectul cercetării va fi abordat şi explorat cu ajutorul documentelor 
de arhivă aflate în custodia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, a presei 
vremii şi a memorialisticii de gen. 

În urma descoperirii unor dosare personale întocmite de Siguranţă pe 
numele unor comunişti care s-au înrolat în Brigăzile Internaţionale, am 
identificat mai multe scrisori trimise de către aceştia în ţară, care fuseseră 
interceptate sau confiscate de Siguranţă prin percheziţii domiciliare întreprinse 
la familiile celor plecaţi. Scrisorile datează din perioada decembrie 1936-
octombrie 1937 şi reflectă hotărârea fermă a voluntarilor de a se angaja în lupta 
contra naţionaliştilor. Din nefericire, nu am reuşit să găsim printre dosarele 
cercetate scrisori din ultimele luni ale Războiului Civil, atunci când şansele de 
izbândă ale Republicii scăzuseră simţitor, pentru a putea eventual compara 
nivelul entuziasmului, în etape diferite20.   
                                                 

18  Autobiografie dată de Basil Şerban la Bucureşti (20 februarie 1950). ANIC, Fond CC al 
PCR-CCP, Dosar S/1306, ff. 21-22. 

19  În cadrul unei conferinţe organizată de Societatea pentru Studii Româneşti („Linking past, 
present and future”, Bucureşti, 16-19 iunie 2015), politologul Vladimir Tismăneanu a 
afirmat că părinţii săi (Hermina şi Leonte Tismăneanu) s-au hotărât să plece în Spania 
după ce au citit unul dintre cele mai influente romane din epocă – Condiţia umană de 
André Malraux.   

20  Relevante în acest sens rămân și scrisorile trimise Legației României din Paris de către 
unii dintre foștii interbrigadiști români internați în lagărele franceze (Argelès-sur-Mer, 
Saint Cyprien, Gurs sau Vernet) după retragerea din Spania (Nicolae Cristea, Constantin 
Câmpeanu, Ion Mutulescu, Michel Moisei Grinberg, Aron Niţă, Nicolae Meheş, Marin 
Chilom, Dumitru Maxim, Mihail Faltin, Elea Milman, Mayer Wechsler, Hanz Arbore, 
Ioan Ionescu, Constantin Vâlceanu, Ion Călin etc.), prin care aceștia solicitau aprobarea 
repatrierii în țară. Ei își motivau această dorință prin iminența războiului și dorința 
redescoperită de a-și servi patria sub steagul armatei române (era perioada în care în țară 
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În general, în scrisorile trimise din Spania, voluntarii nu puteau vorbi 
despre unităţile militare în care activau sau despre situaţia luptelor purtate până 
la acel moment, întrucât aceste informaţii ar fi fost radiate de cenzura militară 
spaniolă sau, în cel mai rău caz, blocate. Pe o scrisoare trimisă de voluntarul 
Zigmund Leibovici la data de 16 iunie 1937 se poate vedea foarte clar intervenţia 
cenzorului militar care a şters cu pixul câteva rânduri scrise de Leibovici. 

Pentru a ne edifica asupra tabloului emoţional al combatanţilor români 
din Spania, am ales spre analiză scrisorile a cinci tineri comunişti din Paşcani şi 
Târgu-Neamţ care au ales să plece la „chemarea” organizaţiei regionale de 
partid din Iaşi condusă de muncitorul ceferist, Ilie Pintilie. 

Tinerii, care la data plecării în Spania aveau vârste cuprinse între 22 şi 
25 de ani, debordau de elan revoluţionar, având un psihic şi o convingere fermă 
în justeţea Cauzei pentru care luptau (niciunul dintre cei cinci nu era căsătorit). 
Starea de spirit pe care o regăsim în rândul acestora nu corespunde însă şi cu 
cea a rudelor din ţară. Din cazurile pe care le vom prezenta mai jos reiese că 
niciunul dintre ei nu şi-a înştiinţat părinţii, înainte de a părăsi ţara, asupra 
destinaţiei reale a călătoriei. Partidul avea reguli stricte în ceea ce priveşte 
asigurarea conspirativităţii acţiunilor sale, or recrutarea şi trimiterea voluntarilor 
peste graniţe era socotită o operaţiune secretă de anvergură. Altfel spus, 
militanţii partidului primiseră consemn de a nu divulga nimănui – nici măcar 
părinţilor – hotărârea care avea să le schimbe viaţa multora dintre ei, iar altora 
să le grăbească sfârşitul.  

Pe lângă puţinele scrisori pe care le primeau de la fiii lor, singura sursă 
de informaţii referitoare la evenimentele din Spania era asigurată de presa locală 
şi centrală. Ştirile despre sângerosul conflict fratricid beneficiau de spaţii ample 
atât în presa cotidiană de scandal/tabloidă (Tempo sau Capitala), precum şi în 
cea de dreapta (Universul sau Curentul) sau de stânga (Adevărul sau 
Dimineaţa). Uneori, anumite publicaţii prezentau informaţii distorsionate din 
teatrele de operaţii. Este şi cazul anunţării eronate a deceselor pe câmpul de 
luptă a doi dintre comuniştii despre care vom vorbi în cele ce urmează, 
Zigmund Leibovici şi Constantin Câmpeanu. Ne putem doar imagina starea de 
tensiune în care trăiau familiile voluntarilor români: fără acces la telefon, cu 
puţine scrisori primite de la cei plecaţi şi sub influenţa ziarelor care publicau pe 
larg corespondenţe din Spania despre bombardamentele aviaţiei germane asupra 
populaţiei civile, masacrele comise de ambele tabere, numărul morţilor, ş.a.m.d.    

                                                                                                                        
aveau loc concentrări masive și exerciții militare dictate de deja inevitabilul context 
belic). Această aprobare nu le-a fost însă acordată niciodată, ei rămânând proscriși pentru 
autoritățile din țară (cu excepţia gazetarului Constantin Vâlceanu şi a şoferului Ion 
Mutulescu). ANIC, Fond CC al PCR-CCP-Documente interne, Dosar nr. 3/1949, vol. 12. 
ANIC, Fond 95-Dosarele personale ale luptătorilor antifascişti întocmite de Ministerul 
de Interne în perioada 1917-1944 (în continuare Fond 95), Dosar nr. 56763 (Călin 
Gheorghe).  
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În naraţiunile personale (memorii sau autobiografii) scrise după 
încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, foştii interbrigadişti nu se opresc 
aproape deloc asupra momentului în care s-au hotărât să se înroleze în Brigăzile 
Internaţionale şi a deciziei de a ascunde rudelor adevăratul scop al călătoriei în 
Occident (este şi cazul lui Mihail Burcă21). Pentru mulţi dintre ei, acesta a fost 
cel mai probabil un episod stânjenitor pe care nu au dorit să-l rememoreze. Nici 
în declaraţiile date în anii ’50 la Institutul de Istorie a PMR, voluntarii nu amintesc 
nimic despre relaţia lor cu familiile în clipele de dinaintea părăsirii ţării. 

O corespondenţă aparte o constituie scrisorile trimise „tovarăşilor” 
rămaşi în ţară și care aveau rolul de a populariza printre membrii şi 
simpatizanţii comunişti importanţa Cauzei pentru care ei luptau. Scopul 
principal era de a coopta cât mai mulţi aderenţi la Mişcare, de a creşte numărul 
recruţilor pentru Brigăzile Internaţionle, precum şi de a demonstra că fascismul 
trebuia combătut oriunde, indiferent de aşezarea geografică22.  

                                                 
21  Voluntari români în Spania 1936-1939. Amintiri şi documente. Institutul de Studii Istorice 

şi Social-Politice de pe lângă CC al PCR, Ed. Politică, Bucureşti, 1971, pp. 212-235. 
22  Elocventă în acest sens este o scrisoare trimisă unui „tovarăş” de idei din ţară, via Paris, 

de către voluntarul comunist român Serghie Şevcenco. La data de 14 decembrie 1937, 
interbrigadistul Serghie Şevcenco din Compania „Boris Ştefanov”, fost muncitor la 
Uzinele „Malaxa” din Bucureşti (înainte de plecarea în Spania), îi scria comunistului 
Ludovic Vereş (lăcătuş la garajul „Leonida” din Bucureşti): „Dragă Tovarăşe eu mă aflu 
împreună cu un grup român şi îţi trimit salutări din partea Tovarăşilor Români din Comp. 
Boris Ştefanov. Toţi împreună trăim o viaţă colectivă trăim într-o armonie cât mai 
frumoasă cu spaniolii care ne socotesc ca pe fraţii lor. Tovarăşe Vereş luptăm împreună 
cu fraţii spanioli contra unui vrăjmaş care este faşcismul aducător de foamete şi moarte. 
Luptăm cu un singur gând să învingem, cât mai curând, cu atât mai mult luptăm cu cât 
ştim că şi fasciştii din România caută să vă intimideze prin fel şi fel de mârşăvii. Dar voi 
nu vă intimidaţi ci luptaţi şi cu mai mare îndârjire contra acestor fiare sălbatice. Dragă 
Tovarăşe lupta e în toi – îi vom învinge căci noi luptăm conştient, şi ştim ce vrem. Scumpi 
tovarăşi să luptaţi contra exploratorilor (cu siguranţă se referă la „exploatatori”- n.a.) din 
fabrici, organizaţivă în sindicate, ajutaţi pe cei închişi din România, ajutaţi cu tot ce 
aveţi”. În continuarea epistolei, Şevcenco îl ruga să transmită salutări rudelor sale rămase 
în ţară şi să-i spună ce mai fac foştii săi colegi din Sindicatul Metalurgic din Capitală (de 
orientare comunistă), al cărui membru era şi Vereş. Scrisoarea se încheie cu un mesaj 
combativ şi mobilizator: „Al tău tovarăş care luptă pentru pace, pâine şi Libertate”. După 
o lună, misiva a ajuns la destinaţie, fiind însă interceptată de Serviciul Secret de 
Informaţii, care în ziua de 15 ianuarie 1938 a redactat o „notă” referitoare la conţinutul 
scrisorii. Nu deţinem informaţii referitoare la parcursul profesional şi politic ulterior al lui 
Ludovic Vereş, însă despre biografia lui Serghie Şevcenco arhivele româneşti păstrează 
destule informaţii: Serghie Şevcenco (n. 8 nov. 1912, satul Tudora, raionul Ştefan Vodă, 
Republica Moldova – d. 1993, mun. Bucureşti) a plecat în Spania în august 1937. După 
încheierea războiului s-a refugiat în Franţa, unde a fost internat într-unul din lagărele din 
Sudul Franţei. După câteva luni de zile, va emigra în URSS (1939), unde în anul 1943 se 
va înrola în Divizia de voluntari „Tudor Vladimirescu”. În iulie 1944 va fi paraşutat în 
România, reuşind să rămână în libertate până la 23 august 1944. Va reveni în rândul 
tovarăşilor săi din prima unitate românească de voluntari la scurt timp după intrarea 
Armatei Roşii în Bucureşti. În februarie 1951 îl regăsim în poziţia de responsabil al 
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Uneori, misivele trimise de „eroii” respectivi erau însoţite şi de 
fotografii care îi înfăţişau – uneori teatral – în haine militare, cu echipamentul 
aferent, sau în diferite ipostaze, alături de camarazii lor. 

Fotografiile trimise în ţară de către români nu diferă cu mult de cele pe 
care voluntari de alte naţionalităţi le trimiteau în ţările lor de origine, sau de ale 
militarilor din Armata Regală Română pe care aceştia le expediau rudelor de 
acasă în timpul îndeplinirii serviciului militar. 

Tinerii voluntari se fotografiau cu mândrie în uniforma armatei 
republicane spaniole, în compania unor camarazi (pe front sau în localităţile 
unde erau încazarmaţi), ori în preajma surorilor medicale din spitalele de 
campanie aflate în spatele liniei frontului (în cazul celor răniţi în cursul 
luptelor). Tot la Arhivele Naţionale ale României există un număr consistent de 
fotografii trimise de voluntari din lagărele franceze (Gurs, St. Cyprien sau 
Argeles-sur-Mer), acolo unde aceştia s-au refugiat după retragerea din Spania 
(februarie 1939). Instantaneele îi prezintă în diferite ipostaze ale vieţii carcerale 
cotidiene: practicând diferite sporturi (volei, şah, box etc.), la popotă, cântând la 
diferite instrumente muzicale, în timpul unor cursuri politice, de alfabetizare sau 
de învăţare a unei limbi străine, odihnindu-se în interiorul barăcilor sau chiar în 
preajma operelor de artă realizate de sculptorul român Vida Gheza. 

Din analiza corespondenţei trimisă în ţară de cei cinci voluntari reiese 
că aceştia avuseseră „legături partinice” între ei şi în special cu studentul 
comunist Emil Schneiberg din Târgu Neamţ, care fusese desemnat de regionala 
PCdR din Iaşi pe post de recrutor23. Schneiberg este cel care le-a prezentat 
„tovarăşilor” săi situaţia din Spania şi apelul mobilizator al partidului adresat 
tutoror tinerilor dornici să lupte cu arma în mână contra fascismului. Cu toţii 
erau monitorizaţi pas cu pas de către autorităţile represive, în dosarele lor 
personale aflându-se o bogată corespondenţă purtată între diverse structuri 
locale poliţieneşti pe raza cărora „eroii” noştri domiciliau sau îşi desfăşurau 
activitatea. În registrele de evidenţă ale structurilor amintite ei figurau ca 
                                                                                                                        

Secţiei cadre din CGM iar începând cu toamna aceluiaşi an, în corpul ofiţerilor superiori 
ai Forţelor Armate, unde va îndeplini funcţiile de locţiitor al şefului Direcţiei de informaţii 
din Marele Stat Major şi şef al Direcţiei spate/gospodărie din MFA (1953-1963). În anul 
1963 a fost pensionat şi trecut în rezervă cu gradul de colonel. După război s-a căsătorit 
cu Elena Şevcenco, fostă Tudorache, care anterior fusese căsătorită cu militantul comunist 
Manole Tudorache. În octombrie 1951 şi-a schimbat numele patronimic din Şevcenco în 
Săceanu. Pe toată durata regimului comunist, familia Săceanu a locuit în Bucureşti pe 
actuala stradă Washington nr. 7 (anterior, artera a mai purtat denumirile de Rozelor şi 
Haia Lifschitz). Scrisoare trimisă de către Serghie Şevcenco din Spania via Franţa, Paris 
V-e, Mr. Denizet Jean, 37 Rue Linne (14 decembrie 1937). Ludovic Vereş (destinatarul) 
locuia la acea vreme în Bucureşti, Cartierul Tei, pe strada Sf. Petre nr. 25. ANIC, Fond 
PCM-SSI, Dosar nr. 36/1937, ff. 2-8. ANIC, Fond 95, Dosar nr. 122361, fv. 45. 

23  Acţiunile de recrutare a tinerilor voluntari din oraşele moldovene, Târgu Neamţ şi 
Paşcani, erau coordonate, prin intermediul lui Schneiberg, de către Comitetul regional 
pentru ajutorarea Spaniei republicane din Iaşi. 
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„suspecţi comunişti internabili”. Ce presupunea această stigmatizare politică în 
scriptele autorităţilor? De pildă, în multe cazuri, cei care se regăseau în bazele 
de date ale Siguranţei erau adesea arestaţi preventiv în preajma zilelor cu 
simbolistică aparte pentru formaţiunile politice de stânga/extremă stângă (de ex. 
1 mai sau 7 noiembrie) sau, în cazul mobilizării generale a Armatei, aceştia 
puteau fi reţinuţi şi internaţi în lagăre, unde urma să li se instituie domiciliul 
obligatoriu. Totodată, persoanele bănuite de apartenenţă la mişcarea comunistă 
care figurau în cazierele poliţiei erau mult mai uşor de depistat în cazul 
izbucnirii unor greve sau răzmeriţe social-politice. Măsurile de supraveghere 
întreprinse de autorităţi în mediile politice comuniste şi legionare presupuneau 
operaţiuni de filaj, interceptare a corespondenţei, infiltrarea/ folosirea unor 
informatori ş.a.m.d. Bunăoară, într-unul dintre dosarele întocmite de Siguranţă 
pe numele lui Zigmund Leibovici, se regăsesc şi o serie de note informative din 
perioada 1932-1933 ale unor funcţionari din corpul gardienilor publici din 
Târgu Neamţ, care primiseră sarcina de a raporta Siguranţei locale orice mişcare 
„suspectă” petrecută în preajma locuinţei familiei Leibovici24. 

După plecarea celor cinci voluntari în Spania, autorităţile le-au 
interceptat corespondenţa şi le-au confiscat scrisorile trimise familiilor din ţară, 
în urma unor percheziţii domiciliare. Poliţia încerca să strângă probe materiale 
cu scopul de a întocmi dosare nominale prin care să dovedească faptul că 
aceştia au părăsit ţara şi s-au înrolat într-o armată străină fără a avea acordul 
guvernului român25. Potrivit procedurii, după finalizarea dosarelor, organul de 

                                                 
24  ANIC, Fond 95, Dosar nr. 22506/9. 
25  Conform prevederilor Constituţiei adoptate în martie 1923, intrarea „în serviciul unui Stat 

străin” f ără „autorizarea guvernului” atrăgea în mod automat pierderea cetăţeniei române 
(art. 32). De asemenea, Legea privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române 
stipula la art. 37: „Românul care, fără autorizarea guvernului, va intra în serviciul militar 
la streini sau se va alătura pe lângă vreo corporaţiune militară streină va pierde calitatea 
de român” (art. 37). Legea privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române 
votată în ziua de 23 februarie 1924 de către cele două Camere ale Parlamentului României 
şi publicată în Monitorul oficial, nr. 41 din 24 februarie 1924. Principiile generale ale 
modului în care se putea pierde naţionalitatea au fost menţinute şi chiar înăsprite şi după 
adoptarea noi Constituţii din februarie 1938 (art. 9). V. în acest sens prevederile art. 40 şi 
art. 41 din Legea nr. 86 din 16 ianuarie 1939 referitoare la dobândirea şi pierderea 
naţionlităţii române publicată în Monitorul oficial, partea I, nr. 17 din 20 ianuarie 1939 
(această legea a abrogat-o pe cea din 1924). După numai câteva luni de zile, Legea nr. 
86/1939 a fost modificată şi completată printr-un decret-lege. De pildă, art. 41 (alin. 2) a 
fost extins şi la cei care fugeau din ţară, sustrăgându-se astfel concentrărilor regulate sau 
îndeplinirii serviciului militar obligatoriu: „A plecat din ţară, în mod clandestin și 
fraudulos indiferent din ce cauză, sau a părăsit țara, pentru a se sustrage îndeplinirii 
serviciului militar sau oricărei alte îndatoriri în legătură cu apărarea naţională”. Decretul-
lege nr. 2939 din 26 iulie 1939 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţiuni din 
legea privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române publicat în Monitorul 
oficial, partea I, nr. 171 din 27 iulie 1939. 
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poliţie înainta dosarele Ministerului Justiţiei care, la rândul său, propunea 
Consiliului de Miniştri adoptarea unui Jurnal de ridicare a naţionalităţii 26.  

După aproape un an de zile de monitorizare a domiciliilor şi a 
interceptării corespondenţei familiilor voluntarilor, poliţiştii s-au decis să 
acţioneze prin efectuarea unor descinderi. 

Percheziţiile efectuate la adresele familiilor Schneiberg, Leibovici şi 
Câmpeanu din Târgu Neamţ au avut loc în aceeaşi zi (7 octombrie 1937), fiind 
conduse de către şeful Comisariatului de Poliţie din localitate, Constantin Repca 
(percheziţia locuinţei familiei Burcă din Paşcani s-a desfăşurat la data de 19 
noiembrie 1937). 

În urma obţinerii „corpurilor delicte”, poliţiştii au întocmit dosarele de 
ridicare a naţionalităţii pentru fiecare voluntar în parte, însă rezultatul acţiunii s-
a lăsat mult timp aşteptat. Abia în martie 1941, Consiliul de Miniştri a emis un 
Jurnal prin care li s-a ridicat naţionalitatea română numiţilor Emil Schneiberg, 
Zigmund Leibovici (ambii decedaţi la acea vreme) şi Constantin Câmpeanu din 
Târgu-Neamţ. 

Dintre cei cinci voluntari plecaţi în Spania ale căror scrisori le 
prezentăm mai jos, doar doi au supravieţuit conflagraţiei spaniole: Mihail Burcă 
şi Constantin Câmpeanu. După 23 august 1944 se vor întoarce în ţară, unde vor 
fi numiţi în poziţii importante din organigrama Ministerului Afacerilor Interne. 
Primul va ocupa funcţiile de şef al Direcţiei Generale Politice din MAI (1949-
1950) şi locţiitor pentru Trupe al ministrului Afacerilor Interne (1950-1952), iar 
cel de-al doilea de şef al Direcţiei Regionale a Securităţii Poporului Dobrogea 
(1948-1949) şi şef Direcţiei Regionale a Securităţii Poporului Ploieşti (1949-1951). 
 
 

Scrisorile fraţilor Burcă din Paşcani 
 
Fraţii Constantin şi Mihail Burcă proveneau dintr-o familie de oameni 

simpli cu mulţi copii (tatăl pensionar CFR şi mama casnică), având alte trei 
surori (Natalia, Aurelia şi Ruxanda) şi doi fraţi (Vasile şi Dumitru). Au părăsit 

                                                 
26  În prima jumătate a lunii ianuarie 1937, Consulatul român din Madrid a publicat în presa 

centrală spaniolă un comunicat destinat românilor care se înrolaseră voluntar într-una din 
cele două tabere beligerante. Astfel, guvernul român îşi înştiinţa „supuşii” din Spania că 
înrolarea într-o armată străină este interzisă de legislaţia în vigoare iar încălcarea acestei 
dispoziţii atrage în mod automat pierderea cetăţeniei române. De asemenea, acelaşi 
comunicat preciza că guvernul român va restricţiona sever călătoriile ce aveau ca 
destinaţie Spania. Aceste măsuri surveneau în urma unui acord semnat între Ministerele 
de Interne şi Externe din România care avea ca obiectiv zădărnicirea şi interzicerea 
plecărilor/înrolărilor voluntarilor români în armatele spaniole aflate în stare de beligeranţă 
(Ministerul de Interne urma să transmită tuturor prefecturilor un ordin prin care să 
interzică eliberarea de paşapoarte celor ce intenţionau să plece în Spania). Capitala din 8 
ianuarie, 15 ianuarie şi 16 ianuarie 1937. 
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ţara în mod legal, la sfârşitul lunii noiembrie 1936, pentru a se înrola în 
Brigăzile Internaţionale. Ei au făcut parte din primul val de voluntari români 
care a plecat în Spania sub pretextul unei vizite turistice în Franţa. Ambii erau 
comunişti27, membri ai Sindicatului CFR Paşcani (de orientare pro-comunistă), 
care refuza afilierea la Uniunea CFR (agreată de autorităţi) şi muncitori 
calificaţi la căile ferate28. În momentul părăsirii ţării, Mihail era tâmplar la 
Atelierele CFR Paşcani, iar Constantin montator la Atelierele CFR Nicolina din 
Iaşi (aici fusese transferat de la Atelierele CFR Paşcani, în septembrie 1936). De 
asemenea, cei doi fraţi îşi îndepliniseră, nu cu multă vreme în urmă, serviciul 
militar obligatoriu, fiind lăsaţi la vatră cu gradul de sergent TR – octombrie 
1936 (Constantin la Flotila I Aviaţie din Iaşi în 1935, iar Mihail la Regimentul 
16 Dorobanţi din Fălticeni). Ulterior, la sosirea în Spania, datorită experienţei 
militare dobândite în armata română, cei doi fraţi vor fi numiţi în fruntea a 2 plutoane 
de mitraliere din cadrul Batalionului 9 pendinte de Brigada a XIV-a Internaţională. 

Fraţii Burcă se aflau de o bună bucată de vreme în atenţia Siguranţei din 
Paşcani din cauza apartenenţei lor la mişcarea comunistă şi Sindicatul CFR 
Paşcani. La sfârşitul lunii noiembrie, ei trecuseră graniţa vestică a României cu 
paşapoarte valabile, îndreptându-se către Paris. Siguranţa din Paşcani va 
semnala Bucureştiului plecarea lor în Spania abia pe 20 decembrie 1936. 

După sosirea la Albacete, unde se afla Cartierul General al Brigăzilor 
Internaţionale, cei doi fraţi au scris acasă (Mihail a trimis o scrisoare iar 
Constantin o carte poştală). Astfel, la data de 4 ianuarie 1937, Mihail Burcă îi 
scria tatălui său, Gheorghe Burcă din Paşcani, spunându-i că a ajuns cu bine la 
destinaţie, că e sănătos şi că nu are rost să-şi facă griji. Burcă îşi ruga părinţii să-
i răspundă la scrisoare pe o adresă a Brigăzilor Internaţionale din Albacete 
(Socorro Rojo International, Alhambre A., Albacete). Neprimind niciun 
răspuns, Burcă a expediat pe 27 ianuarie 1937 o nouă scrisoare în care le 

                                                 
27  Mihail Burcă fusese primit în UTCdR în 1932, iar la numai 20 de ani i-a fost încredinţată 

funcţia de secretar al organizaţiei de partid din Paşcani (poziţie pe care a ocupat-o până la 
plecarea în armată – decembrie 1935). Până la plecarea în armată, locuinţa fraţilor Burcă a 
adăpostit în numeroase rânduri materiale de propagandă, fiind totodată şi locul în care s-
au ţinut mai multe şedinţe conspirative de partid. Din punct de vedere organizatoric, 
celula de partid din Paşcani se subordona Comitetului regional al PCdR Iaşi. Comunicarea 
cu această structură era asigurată prin intermediul studenţilor Emil Schneiberg şi Zigmund 
Leibovici, care în terminologia specifică clandestinităţii comuniste constitutiau „legăturile 
superioare de partid” ale lui Mihail Burcă. În ianuarie 1934, în urma unui denunţ făcut de 
un muncitor de la Atelierele CFR Paşcani, Mihail Burcă a fost arestat împreună cu un 
grup de comunişti din localitate sub acuzaţia că ar fi desfăşurat activităţi politice interzise. 
În faţa agenţilor Siguranţei din Paşcani, Mihail Burcă nu a recunoscut nimic, poliţiştii 
fiind nevoiţi să-l elibereze după 5 zile de detenţie deoarece nu reuşiseră să strângă probe 
concludente în vederea punerii lui sub acuzare. ANIC, Fond CC al PCR-Secţia cadre, 
Dosar B/814 (Burcă Mihail). 

28  „Constantin Burcă (1912-1936)”, în Analele Institutului de Istorie a Partidului de pe 
lângă CC al PMR, nr. 6/1959, p. 100. 
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solicita părinţilor să-i trimită corespondenţa la adresa indicată (prima scrisoare 
era scrisă în germană, iar ce de-a doua în franceză; cu siguranţă scrisul nu-i 
aparţine lui Burcă, ci mai degrabă unui camarad de front). Părinţii lui Burcă nu 
i-au răspuns la scrisori, întrucât Comisariatul de Poliţie din Paşcani interceptase 
întreaga corespondenţă la Oficiul Poştal din localitate, trimiţând-o mai departe, 
spre analiză, organului ierarhic superior – Inspectoratul Regional de Poliţie din 
Cernăuţi. La rândul său, şeful Inspectoratului, D. Zahiu, a expediat scrisorile la 
Bucureşti însoţite de un raport în care solicita instrucţiuni asupra acestui caz. 
După receptarea materialului, Siguranţa centrală (care funcţiona în subordinea 
Direcţiei Generale a Poliţiei) a transmis ordinul de a se continua supravegherea 
şi „filarea” corespondenţei familiei Burcă. Pe 3 iulie 1937, Inspectoratul amintit 
revenea cu o informare către directorul general al Poliţiei în care preciza că, 
până la acea dată, pe adresa lui Gheorghe Burcă nu a mai sosit nicio scrisoare 
din Spania. 

În toamna aceluiaşi an, Mihail Burcă a „recidivat”, trimiţând în ţară 
două noi scrisori: una pe adresa părinţilor săi şi alta către „Ghiţă” (comunistul 
Gheorghe Fălticeanu din conducerea celulei locale de partid)29. 

În scrisoarea trimisă părinţilor (datată 20 octombrie 1937), Burcă îi 
înştiinţa că se simte bine în Spania, arătându-se nedumerit de lipsa răspunsurilor 
la scrisorile sale. Pare surprinzător, dar Mihail Burcă nu a menţionat în niciuna 
din misivele trimise în ţară decesul pe front al fratelui său30. Situaţia nu este una 
singulară, ea regăsindu-se şi în alte cazuri (vezi Emil Schneiberg), fiind 
justificată de omniprezenţa cenzurii militare spaniole care nu permitea 
divulgarea informaţiilor referitoare la decesul combatanţilor pe câmpurile de 
luptă. Tânărul sublocotenent Constantin Burcă sucombase în noaptea de 24/25 

                                                 
29  Gheorghe Fălticeanu (n. 10 dec. 1914, mun. Paşcani, jud. Iaşi) s-a angajat în 1929 la 

Atelierele CFR Paşcani ca ucenic, fiind admis în acelaşi an la Şcoala de ucenici/elevi 
meseriaşi a Atelierelor. După absolvirea acestei şcoli profesionale a rămas să muncească 
în continuare în cadrul Atelierelor ca lăcătuş. În 1934 a fost primit în PCdR, participând la 
răspândiri de manifeste şi acţiuni de propagandă în rândul colegilor de serviciu. Serviciul 
militar l-a satisfăcut la Regimentul 8 Vânători din Cernăuţi (1935-1936). După lăsarea la 
vatră a revenit la vechiul loc de muncă, reluând totodată legăturile cu partidul comunist. 
În toamna anului 1936 i s-a propus să plece în Spania, însă a refuzat deoarece s-a 
îmbolnăvit. În urma înrolării în Brigăzile Internaţionale a unor tovarăşi din celula de 
partid a Atelierelor, i s-a încredinţat funcţia de secretar al celulei, iar în cursul anului 1937 
a fost numit secretar al Comitetului Judeţean al PCdR Baia, respectiv membru în 
Comitetul Regional al PCdR Iaşi. În iulie 1952, Fălticeanu deţinea funcţia de director 
general al Direcţiei planificare din Ministerul Cărnii, Laptelui şi Peştelui. ANIC, Fond CC 
al PCR-Cancelarie (dosare anexă), Dosar nr. 227/1956, ff. 33-36. 

30  Moartea luptătorilor Constantin Burcă şi Vladimir Mazepa (decedat în decembrie 1936 în 
luptele de la Cetatea Universitară din Madrid) a fost semnalată de publicaţia emigraţiei 
politice comuniste din Paris, Gazeta românească, care a publicat un ferpar în numărul 
14/1937 (anul III). Cotidianul Capitala din 14 aprilie 1937 a preluat pe prima pagină 
anunţul Gazetei româneşti privind decesul celor doi voluntari români. Aşa au aflat 
poliţiştii români despre sfârşitul lui Burcă. Nu cunoaştem însă dacă şi părinţii lui Burcă au 
aflat despre decesul fiului lor din acelaşi organ de presă. 



Scrisori către cei de-acasă 
 

Romanian Political Science Review � vol. XV � no. 3 � 2015 
 
 
 
 
 
 

491

decembrie 193631 în luptele de pe frontul din Andaluzia (la Montoro – Vila de 
Rio – pe malul fluviului Guadalquivir)32. Iată un scurt fragment din scrisoare: 

 
„Vasile (nu este vorba de fratele său Vasile Burcă din Paşcani, viitor căpitan 

de securitate în anii ’50 ‒ n.n.) pe unde lucrează acum vreau să ştiu de la câtuşi de puţin 
că nu pot să-l uit că ma ajutat foarte mult în Serviciul militar scrieţe-mi când primiţi 
ceva de la mine să ştiu şi nu vă potriviţi la demagogiile fasciste”33. 
 
Dacă Burcă le vorbea părinţilor doar despre sănătate şi banalul cotidian, 

„tovarăşului” său „Ghiţă” i se lăuda cu faptele sale de arme pentru ca acesta, la rândul 
său, să propage/ disemineze în mediul muncitoresc justeţea cauzei republicane: 

 
„Dragă Ghiţă. Află despre mine şi transmite la toţi muncitori că sunt bine mai 

bine ca înainteşi sunt avansat de o lună la gradul de căpitan. Trebuie să ştie toţi 
muncitori că clasa muncitoare nu ştie să bată numai cu ciocanul dar ştie să lupte şi cu 
arma contra fascismului Internaţional asasin de femei şi copii. Transmite la toţi 
muncitori multe salutări. Rev. şi spor la muncă. Cu drag Căpitan M. Burcă”34. 
 
Ambele scrisori au ajuns la Oficiul Poştal din Paşcani la începutul lunii 

noiembrie 1937. Şi de această dată, poliţiştii din Paşcani şi-au probat vigilenţa, 
interceptându-le. Conţinutul „subversiv” al scrisorii trimisă lui „Ghiţă” i-a 
alarmat, astfel că au fost nevoiţi să solicite instrucţiuni superiorilor faţă de 
modul cum trebuia tratat cazul. Prezentăm un fragment relevant din raportul 
comisarului-şef al Poliţiei din Paşcani adresat superiorului său de la Fălticeni, 
din care reiese nervozitatea agenţilor atunci când aveau de-a face cu o posibilă 
diseminare a ideilor antifasciste: 

  
„Domnule Şef, Avem onoare a vă raporta că la oficiul poştal Paşcani se află o 

scrisoare închisă venită din Spania prin Paris, de la comunistul Mihai Burcă, adresată 
tatălui său Gheorghe Burcă, din acest oraş care urmează a fi înmânată acestuia. Cum 
însă prin filarea corespondenţei făcută de noi am putut afla întreg cuprinsul ei – care 
după cât credem este prea aţâţător – cu onoare vă rugăm să binevoiţi a dispune şi a ne 
da ordin de urmărire dacă acea scrisoare care deocamdată este reţinută la oficiul poştal 
poate fi înmânată adresantului sau să o ridicăm”35. 

                                                 
31  „Constantin Burcă (1912-1936)”, în Analele Institutului de Istorie a Partidului de pe 

lângă CC al PMR, nr. 6/1959, p. 99. 
32  Voluntari români în Spania 1936-1939...cit., p. 215. 
33  Scrisoarea semnată de Mihail Burcă pe 20 octombrie 1937 adresată părinţiilor săi din 

Paşcani. ANIC, Fond 95, Dosar nr. 31188/33, f. 2. 
34  Scrisoarea lui Mihail Burcă către „Ghiţă” din 20 octombrie 1937. ANIC, Fond 95, Dosar 

nr. 31188/33, f. 3. În septembrie 1937, Mihail Burcă a fost avansat la gradul de căpitan iar 
în decembrie 1937 a fost numit la comanda Batalionului Djakovici din Brigada 129 
Internaţională (până atunci îndeplinise funcţia de comandant de companie în acelaşi 
batalion). 

35  Raportul nr. 11012 din 17 noiembrie 1937 semnat indescifrabil de către comisarul-şef al 
Poliţiei din Paşcani (în anexa raportului erau ataşate şi copii de pe cele două scrisori 
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Raportul alarmist al Poliţiei din Paşcani i-a determinat pe poliţiştii din 

Fălticeni să solicite sprijinul Parchetului judeţului Baia în vederea eliberării unei 
autorizaţii de percheziţie domiciliară. Scopul descinderii era de a identifica 
materiale cu „caracter subversiv” și corespondenţă, dar şi eventuale sume de 
bani la locuinţa lui Gheorghe Burcă, provenite din Spania, care ar fi putut 
alimenta mişcarea comunistă locală. După obţinerea autorizaţiei (19 noiembrie 
1937), Poliţia din Fălticeni a trasat instrucţiuni clare asupra modului în care 
trebuia condusă operaţiunea. Poliţiştii din Paşcani urmau să permită Oficiului 
poştal din localitate transmiterea celor două scrisori, după care, agenţii aveau să 
descindă la domiciliile familiei Burcă, respectiv Gheorghe Fălticeanu. Evident, 
la percheziţia care a avut loc la familia Burcă s-a găsit scrisoarea în cauză, astfel 
că pe 26 noiembrie poliţiştii din Paşcani raportau îndeplinirea cu succes a 
misiunii. Pe lângă scrisoarea descoperită „întâmplător” la domiciliul lui 
Gheorghe Burcă, poliţiştii au mai găsit o carte poştală (trimisă din Spania de 
Constantin Burcă) şi un cupon de mandat poştal din care reieşea că Gheorghe 
încasase de la fiul său suma de 8.500 lei. Poliţiştii au stabilit că banii au ajuns la 
Paşcani prin intermediul doamnei Ida Cerchez, domiciliată pe strada Vulturi nr. 
123 din Bucureşti.  

Scrisorile reţinute de Poliţia din Paşcani au constituit probele care au 
stat la baza deciziei de retragere a naţionalităţii române a lui Mihail Burcă 
(pentru a se fi înrolat într-o armată străină, fără acordul guvernului român). Cu 
această ocazie, în urma investigaţiilor demarate, poliţiştii au identificat şi modul 
în care cei doi frați au părăsit ţara. Nefigurând în baza de date cu suspecţi 
comunişti, la sfârşitul lunii noiembrie 1936, Chestura Poliţiei Oraşului Iaşi le 
eliberase paşapoarte turistice, întrucât în cererea de eliberare a documentelor 
aceştia îşi exprimaseră dorinţa de a efectua o călătorie turistică în Franţa.  

În martie 1938 au avut loc mai multe descinderi la domiciliile unor 
comunişti, membri ai Sindicatului CFR, care lucrau la Atelierele CFR Paşcani, 
precum şi la unii dintre cunoscuţii acestora. Cu acest prilej au fost destructurate 
mai multe nuclee comuniste care acţionau în localitate sub paravanul 
sindicatului încă de la începutul anilor ’30. Au fost arestaţi 33 de suspecţi iar la 
locuinţele unora dintre ei s-au găsit materiale de propagandă/cărţi şi presă 
ilegală. În timpul procesului a ieşit la iveală şi implicarea lui Mihail Burcă în 
organizaţia locală de partid. 

Pe cale de consecinţă, prin sentinţa nr. 2374 din 9 noiembrie 1938, 
Tribunalulul Militar al Corpului 4 Armată Iaşi i-a condamnat pe fraţii 
Constantin şi Mihail Burcă – în contumacie – la 7 ani închisoare corecţională, 5 
ani interdicţie corecţională şi 10.000 lei amendă pentru „uneltire contra ordinei 

                                                                                                                        
interceptate). Documentul îi era adresat şefului Comisariatului de Poliţie al oraşului 
Fălticeni. ANIC, Fond 95, Dosar nr. 31188/33, f. 14. 
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sociale”36 (prin aceeaşi hotărâre judecătorească au mai fost condamnaţi la 
diferite pedepse şi alţi comunişti care lucraseră la Atelierele CFR Paşcani şi 
Nicolina Iaşi: Ştrul Zisman, Gheorghe Fălticeanu, Dumitru Miron şi Ilie Popa).  

 
 
Scrisorile lui Zigmund Leibovici 
 
La data plecării în Spania, Zigmund Leibovici din Târgu Neamţ era 

student la Facultatea de Drept din Iaşi (admis în 1933) şi membru în celula de 
conducere a UTCdR din localitatea natală, unde activa împreună cu Emil 
Schneiberg, cel care avea să-i fie coleg de facultate şi camarad de front în 
Spania, după abandonarea studiilor universitare. 

În februarie 1932, Zigmund Leibovici şi Emil Schneiberg au fost 
arestaţi şi ulterior condamnaţi la 6 luni închisoare (mai 1932) pentru fabricarea 
şi răspândirea în repetate rânduri a unor manifeste comuniste în oraşul Târgu 
Neamţ (delict care intra sub incidenţa articolului 11 din Legea „Mârzescu”). 
Ambii au fost eliberaţi cu o lună înaintea expirării pedepselor, deoarece la 
recursul judecat de Curtea de Apel din Iaşi pe 16 iulie 1932 li s-a scăzut o lună 
din pedeapsă. 

După eliberarea din detenţie, Leibovici a fost încorporat la Regimentul 
5 Călăraşi în vederea îndeplinirii serviciului militar obligatoriu, de unde a fost 
lăsat la vatră cu  gradul de soldat TR (1932-1933). 

Pe 11 octombrie 1936, Leibovici, deşi se afla sub atenta supraveghere a 
Siguranţei din Târgu Neamţ a părăsit localitatea sub pretextul că ar avea de 
susţinut un examen la facultate. Tânărul student se afla de o bună bucată de 
timp în atenţia autorităţilor din cauza apartenenţei sale la organizaţia de tineret 
comunistă, dar şi ca urmare a inculpării sale într-un nou proces politic, care la 
acea vreme se judeca de către Consiliul de Război al Corpului 4 Armată din 
Iaşi. Leibovici era învinuit pentru că la sfârşitul lunii iulie 1935, alături de Emil 
Schneiberg şi alţi studenţi utecişti, ar fi confecţionat şabloane cu lozinci 
comuniste în vederea aplicării lor pe diferite clădiri din Iaşi (în acea perioadă, 
cei doi prieteni locuiau în Căminul studenţilor evrei din Iaşi).  

În realitate, Leibovici plecase în Italia la fratele său, Lazzaro 
Inchilovici, medic chirurg la un spital din Pavia şi simpatizant al Partidului 
Fascist Italian. Siguranţa nu a reuşit să stabilească dacă Leibovici a părăsit ţara 
în mod legal sau clandestin. Cu o lună în urmă, Leibovici solicitase Prefecturii 
Judeţului Neamţ eliberarea unui paşaport, însă cererea i-a fost refuzată din 

                                                 
36  Sentinţa nr. 2374 din 9 noiembrie 1938 a Tribunalulul Militar al Corpului 4 Armată. 

ANIC, Fond 95, Dosar nr. 31188/712, f. 52 şi ANIC, Fond 96-Procese întocmite de 
organele Justiţiei, Siguranţei şi Jandarmeriei pentru comunişti, militanţi ai mişcării muncitoreşti 
şi ai organizaţiilor de masă revoluţionare, 1917-1944, Dosar nr. 2473, f. 371. 
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cauza problemelor sale cu justiţia37. După sosirea la destinaţie, Inchilovici a 
trimis tatălui său o telegramă (20 octombrie 1936) prin care îl înştiinţa că fratele 
său a sosit cu bine şi că nu aveau niciun motiv de îngrijorare (Leibovici nu i-a 
spus nici tatălui şi nici fratelui său mai mare adevăratul scop al părăsirii ţării; i-a 
minţit, spunându-le că pleacă la Paris ca să-şi continue studiile universitare, în 
ţară nemaiputând rămâne din cauza procesului politic pe care-l avea pe rolul 
instanţei militare ieşene). Bineînţeles, telegrama a fost interceptată de Poliţia din 
Târgu Neamţ, care, cu această ocazie a aflat de fuga sa. După 8 zile petrecute la 
Pavia, Leibovici a plecat la Paris cu sprijinul fratelui său. Pe 28 octombrie, 
medicul Inchilovici a trimis părinţilor săi o epistolă în care le spunea să nu-şi 
facă griji în privinţa lui „Zigu”, întrucât i-a asigurat o găzduire corespunzătoare 
şi i-a netezit drumul către Capitala Franţei. De asemenea, în scrisoare, Inchilovici se 
arăta dezamăgit de faptul că fratele său era încă un adept al comunismului: 

 
„Deşi aş fi vrut să-l ştiu vindecat de acele idei care nu ştiu ce o să-i mai 

aducă. Eu l-am rugat numai să fie liniştit acolo unde se duce pentru ca pe urmă să mai 
vie pe la mine. Din partea-mi am făcut tot ce mi-a fost posibil pentru a-l ajuta şi cu 
multă plăcere”38. 
  
Ajuns la Paris (noiembrie 1936), Zigmund Leibovici a trimis de îndată 

o scrisoare părinţilor săi din Târgu Neamţ, spunându-le cât de bine a fost primit 
de fratele său şi cât de mult l-a ajutat acesta în continuarea călătoriei către Paris. 
În continuarea misivei, Zigmund se arăta la rându-i dezamăgit de opţiunile 
politice ale fratelui său: 

 
„Ne-am înţeles bine afară de politică unde nu ne înţelegem după cum e şi 

natural – e mai fascist ca Mussolini”39. 
 
În aceeaşi lună, Zigmund a trimis acasă o nouă scrisoare în care se 

plângea de absenţa unui „paşaport de trecere” şi a unei „cărţi de lucru”, fiind 
îngrijorat de modul în care erau trataţi străinii din Franţa. Zigmund relata despre 
frecventele razii întreprinse de autorităţile franceze în vederea depistării 
străinilor care nu deţineau acte de şedere în regulă40. Pentru e evita o posibilă 

                                                 
37  Raportul nr. 11550 din 26 octombrie 1936 semnat de şeful Comisariatului de PoliţieTârgu 

Neamţ, Constantin Repca. Documentul îi era destinat şefului Poliţiei Oraşului Piatra 
Neamţ ANIC, Fond 95, Dosar nr. 22506/236, f. 8.  

38  Scrisoare trimisă de Lazzaro Inchilovici părinţilor săi din Târgu Neamţ (28 octombrie 
1936). Ibidem, Dosar 22506/9, fv. 71.  

39  Scrisoarea lui Zigmund Leibovici către părinţii săi (noiembrie 1936). Scrisoarea fusese 
trimisă de pe adresa gazdei sale provizorii, doamna Elvira Rodiguet, 40 Avenue Foch, 
Parc Saint Mour (Seine). ANIC, Fond 95, Dosar 22506, fv. 6. 

40  Descinderile erau urmate adesea de numeroase expulzări. Franţa aderase la politica de 
neintervenţie, închizând graniţa cu Spania încă din luna august 1936 şi, la fel ca multe alte 
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expulzare, Zigmund le-a scris părinţilor săi că a decis să plece în „legiunea 
tehnică şi administrativă spaniolă” aflată în căutare de personal calificat pentru 
front, exprimându-şi speranţa ca în cazul unei victorii a guvernamentalilor 
situaţia sa materială s-ar fi putut îmbunătăţi simţitor. Zigmund le promitea că se 
va întoarce la Paris de îndată ce legislaţia franceză privitoare la imigraţie îi va fi 
favorabilă şi le recomanda să aibă încredere în el. Cu alte cuvinte, prin 
formulări ambigue, Zigmund încerca să atenueze pe cât posibil şocul unei 
asemenea veşti. El încerca să le insufle încredere şi lini şte sufletească părinţilor 
săi, prezentându-le decizia sa ca şi cum aceasta ar fi fost singura opţiune 
raţională, având în vedere situaţia extremă în care se afla. În Capitala Franţei nu 
mai putea rămâne din cauza actelor de şedere, iar în ţară nu se putea întoarce 
pentru că ar fi fost în mod sigur condamnat în procesul de la Iaşi: 

 
„Mai ştiu că D-vstră înţelegeţi că sunt unele momente decisive în viaţa unui 

om pe care dacă le laşi să treacă, îţi pare pe urmă rău. Vreau să cred că am făcut bine 
făcând acest pas şi vreau ca D-vstră să înţelegeţi seriozitatea lui şi faptul că voi putea 
astfel să-mi aranjez situaţia. De altfel nu sunt singurul. Sunt sute de emigranţi care fac 
acelaşi lucru în treacăt fie zis Lică s-a oferit şi el la rândul lui pt. Abisinia, dar nu i s-a 
primit oferta din cauza slujbei ce are. Vreau să spun că şi el a întrezărit pentru el această 
posibilitate – de ce n-ar exista şi pentru mine? (Z. Leibovici făcea referire la fratele său, 
Lazzaro Inchilovici, care încercase să se înroleze voluntar în armata italiană aflată în 
plină expansiune în Abisinia ‒ n.n.). Cu toţii sperăm în existenţa unor zile mai bune”41. 
 
Desigur, decizia de a pleca în Spania fusese luată cu mult timp înaintea 

sosirii sale în Occident, însă Leibovici realiza ce durere sufletească le-ar fi 
provocat părinţilor săi dacă le-ar fi dezvăluit din timp hotărârea sa.    

După şocul produs de decizia lui Leibovici de a pleca pe front în 
Spania, părinţii acestuia vor trece printr-un alt moment de cumpănă. În prima 
jumătate a anului 1937, presa de dreapta anunţa că voluntarul Zigmund 
Leibovici din Târgu Neamţ şi-a pierdut viaţa în luptele din Spania. Ştirea 
macabră, reprodusă ulterior şi de alte gazete42, avea să fie dezminţită de Iuju 
Schneiberg43, fratele lui Emil Schneiberg, care pe 30 ianuarie 1937 a scris 

                                                                                                                        
state europene care adoptaseră o postură neutră, avea o poziţie intransigentă faţă de mulţi 
dintre străinii suspectaţi că ar dori să treacă frontiera ilegal în Spania.    

41  ANIC, Fond 95, Dosar 22506, ff. 8-9. 
42  Pe 16 aprilie 1937, cotidianul Capitala prelua o informaţie apărută în Gazeta românească 

(anul III, nr. 14/1937) în care era dezminţită ştirea publicată de „ziarele reacţionare” 
potrivit căreia Zigmund Leiboivici ar fi decedat în luptele pentru apărarea Madridului. În 
acest sens, Gazeta românească, citată de Capitala, titra un fragment dintr-o scrisoare 
trimisă de Zigmund Leibovici din Spania: „Ziarele reacţionare publică între alte minciuni 
ştirea că aşi fi murit. În ciuda lor, sunt sănătos tun!”. Vezi Capitala din 16 aprilie 1937.  

43  Din cauza problemelor cu justiţia, Iuju Schneiberg (n. 20 sept. 1917, mun. Târgu Neamţ, 
jud. Neamţ), fratele lui Emil Schneiberg, a plecat la rândul lui la Paris în decembrie 1936 
cu scopul de a trece în Spania şi de a se înrola în Brigăzile Internaţionale. După decesul pe 
câmpul de luptă al lui Emil Schneiberg (februarie 1937), Iuju Schneiberg se va întoarce în 
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familiei lui Leibovici. În scrisoarea trimisă de la Paris, Iuju îi asigura pe părinţii 
prietenului său că „totul este o fantezie a gazetelor româneşti”, întrucât fusese 
informat de către un invalid de război, sosit de curând la Paris din Spania, că 
Zigmund Leibovici trăieşte. Înainte de a părăsi Peninsula Iberică, acesta 
verificase personal toate registrele străinilor decedaţi iar numele lui Zigmund 
Leibovici nu figura în ele. Iuju le promitea soţilor Leibovici că îi va scrie lui 
„Zigu”, de îndată ce timpul îi va perimite, o depeşă prin care îl va ruga să 
trimită de veste acasă pentru a lămuri întreaga poveste44. Într-adevăr, după ce a 
auzit de ştirea morţii sale apărută în presa română, Leibovici le-a scris părinţilor 
săi pe 17 februarie 1937, spunându-le că este perfect sănătos şi că s-a bucurat de 
fiecare dată când a primit scrisori de la ei (părinţii i-au răspuns la scrisori pe 
adresele din Paris ale unei anumite doamne Elvira şi unui anumit domn 
Moscovici). De asemenea, Leibovici îşi ruga părinţii să-i traducă în limba 
franceză şi să-i legalizeze toate diplomele de studii pentru ca apoi să i le trimită 
la Paris45. 

În perioada 28 februarie-17 iulie 1937, Leibovici a mai trimis acasă – 
via Paris – câteva scrisori. Misivele reflectă o atitudine entuziastă, o nostalgie 
naturală după plaiurile natale, încredere debordantă în victoria taberei 
republicanilor şi o bucurie neţărmurită pentru oportunitatea ce i se ivise de a 
învăţa franceza, germana şi spaniola. Leibovici îi ruga să nu-i trimită absolut 
nimic, cu excepţia unui singur lucru: să expedieze pe adresa familiei Moscovici 
din Paris un colet cu tutun românesc, căruia îi ducea dorul. Din corespondenţa 
cu familia sa reiese că tânărul student din micul orăşel moldovean era fascinat 
de peisajele şi priveliştea oraşelor spaniole (într-o scrisoare din 12 martie, 

                                                                                                                        
ţară în primăvara anului 1937, stabilindu-şi domiciliul provizoriu în Bucureşti la fratele 
său, avocatul Aurel Schneiberg. Potrivit unui proces-verbal întocmit pe 19 octombrie 
1937, şeful Comisariatului de poliţie din Târgu Neamţ, Constantin Repca, preciza că Iuju 
Schneiberg s-a înapoiat în ţară prin punctul de frontieră Jimbolia, la data de 4 mai 1937. 
Acestuia nu i s-a permis înrolarea în Brigăzile Internaţionale, întrucât nu îndeplinise 
serviciul militar, neavând astfel niciun fel de experienţă militară. ANIC, Fond 95, Dosar 
nr. 36565/244, f. 90. Este foarte probabil ca interdicţia de a pleca în Spania să fi venit din 
partea conducerii comuniste a emigraţiei politice româneşti din Paris, care a considerat că 
acesta era mult prea tânăr pentru a pleca pe front iar fără pregătire militară minimală ar fi 
fost potenţială „carne de tun”. Iuju va reveni la Paris în cursul lunii februarie 1939. 
Ulterior, prin Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 3.422 din 17 noiembrie 1939, lui Iuju 
Schneiberg i s-a retras naţionalitatea română pentru că a părăsit ţara în mod clandestin, 
sustrăgându-se îndeplinirii „serviciului militar, sau altor îndatoriri în legătură cu apărarea 
naţională”. Jurnalul nr. 3.422 adoptat în şedinţa Consiliului de Miniştri din 17 noiembrie 
1939 publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1939. 

44  crisoare trimisă de Iuju Scheinberg din Paris (30 ianuarie 1937). ANIC, Fond 95, Dosar 
22506, f. 10. 

45  Scrisoare trimisă din Spania, via Paris, semnată de Zigmund Leibovici (17 februarie 
1937). ANIC, Fond 95, Dosar 22506, f. 13. 
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Leibovici vorbea pe larg despre frumuseţile unui oraş spaniol, căruia însă nu-i 
putea da numele din cauza cenzurii militare).   

Într-o altă misivă, scrisă de această dată dintr-un bunker pe care îl 
botezaseră în germană „Villa Bomben – Siecher” (localitate neprecizată din 
cauza cenzurii), Leibovici se arăta din nou ironic la adresa publicaţiilor 
româneşti care anunţaseră decesul său şi, într-un spirit de glumă, amintea şi de 
victimele sale din tabăra inamică pe care le produsese în timpul luptelor: 

  
„Am citit lista morţilor şi răniţilor. Un român venit acum la noi mi-a spus că 

în ţară am murit de vreo cinci ori, dar după cum vedeţi până în prezent dracul a refuzat 
să mă ia, deşi poate am dat dracului pe mulţi alţii. Sunt sănătos tun”46.  
 
În câteva din plicurile în care se aflau scrisorile, părinţii lui Leibovici au 

găsit şi patru fotografii pe care acesta le realizase cu un aparat foto primit în dar 
de la fratele său din Italia: două instantanee îl înfăţişează alături de calul său 
„Balaur”, un altul printre ruinele unui orăşel proaspăt cucerit de trupele 
guvernamentale, iar cel de-al patrulea ni-l prezintă pe tânărul din Târgu Neamţ 
alături de doi camarazi de front. Din nefericire, cele patru fotografii sunt 
singurele care s-au păstrat, restul dimpreună cu aparatul foto, fiind pierdute de 
Leibovici în timpul ofensivei republicane de la Brunete (iulie 1937).   

Penultimul răvaş trimis în ţară de Zigmund Leibovici este datat 4 iulie 
1937. La acel moment, el şi unitatea sa se aflau într-o staţiune de lux situată în 
munţi, acolo unde fuseseră trimişi pentru refacere după luni de zile petrecute pe 
front. „Eroul” nostru şi camarazii săi se odihneau într-una din vilele care, 
potrivit lui Leibovici, ar fi aparţinut în trecut „boierilor” din Madrid. Scrisoarea 
ne relevă o privelişte superbă: în faţa vilei se găsea o terasă circulară care se 
întindea până la buza unui munte iar în spatele ei se aflau un parc şi o plajă de 
nisip amplasată pe marginea unui râu. Rândurile scrise de Leibovici reflectă 
bucuria sa şi a grupului din care făcea parte pentru fiecare clipă petrecută în 
această staţiune de odihnă. Chiar dacă nu dispuneanu de hrană din belşug, 
militarii se relaxau zilnic la soare în hamacuri, citind, ascultând muzică la radio 
sau cântând la chitare. În finalul scrisorii, Leibovici le spunea părinţilor săi că 
nu are nicio veste despre prietenul său, Emil Schneiberg, pe care nu-l văzuse 
deloc în Spania. Aşadar, Leibovici nu era la curent cu decesul prietenului său 
survenit la sfârşitul lunii februarie în timpul bătăliei de la Jarama, în cursul 
căreia Schneiberg preluase în mod eroic comanda Batalionului „6 Februarie” 
(format în principal din voluntari francezi şi belgieni)47. În privinţa moralului, 
Leibovici era la fel de determinat şi de convins de justeţea Cauzei pentru care 
lupta: 

  

                                                 
46  Scrisoare din 16 iunie 1937. Ibidem, ff. 19-23. 
47  Voluntari români în Spania 1936-1939...cit., pp. 217-218. 



MIHAI BURCEA 
 

 
Romanian Political Science Review � vol. XV � no. 3 � 2015 

 
 
 
 
 
 

498

Mai avem doar destulă treabă aici – nici nu mă gândesc să-mi iau câmpii de 
aici – cum bine a spus Lică Roz. (diminutiv atribuit fratelui său mai mare, Inchilovici 
Lazzaro)48 
 
Zigmund Leibovici avea să moară la câteva săptămâni distanţă de la 

scrierea acestor rânduri.   
Utecistul David Iancu, proaspăt absolvent al Facultăţii de medicină din 

Iaşi (1936) şi proprietar al unui cabinet medical în Paşcani, a părăsit ţara cu un 
paşaport legal în aprilie 1937 pentru a se înrola în Serviciul sanitar al Brigăzilor 
Internaţionale. El s-a aflat în preajma lui Zigmund Leibovici în ultimele sale 
zile de viaţă. În iulie 1937, David fusese repartizat ca medic chirurg la Centrul 
de triaj (post de primire şi evacuare) al Corpului 18 Armată, respectiv pe frontul 
de la Brunete49. După ce a îngrijit sute de răniţi, dr. Iancu a solicitat să fie trimis 
în linia întâi a Batalionului 1 din Brigada a 13-a Internaţională „Ceapaev”, 
pendinte de Corpul sus-amintit (unitatea era formată din 4 batalioane în care 
luptau nemţi, austrieci, spanioli şi câţiva răzleţi de alte naţionalităţi, printre care 
şi Zigmund Leibovici şi Iancu Zilberman), acolo unde se dădeau lupte grele. În 
zona de operaţii a batalionului, medicul Iancu i-a întâlnit pe tinerii săi 
coreligionari, Iancu Zilberman şi Zigmund Leibovici. În iulie 1937, batalionul 
se afla angajat în luptă în preajma unui deal în vârful căruia se afla Castelul 
Romanillios, zbătându-se să iasă din încercuirea unor unităţi naţionaliste 
formate din mauri (la acea dată, Brigada a 13-a Internaţională „Ceapaev” lua 
parte la marea ofensivă republicană de la Brunete, declanşată pe 7 iulie 1937). 
Dr. Iancu îngrijea şi opera răniţii la postul sanitar al Brigăzii a 13-a, care se afla 
la poalele dealului, iar în momentul declanşării luptelor pentru cucerirea 
castelului s-a îndreptat către vârful dealului unde aveau loc cele mai crâncene 
încleştări. Acolo l-a văzut pentru ultima oară pe Leibovici: 

  
„Un alt caz de eroism a fost cel al altui voluntar din România, Zigu Leibovici 

(el făcea parte din statul-major al batalionului). Într-o zi, ni s-a comunicat că inamicul, 
profitând de lipsa de continuitate a frontului, făcuse o breşă şi încerca să pătrundă în 
dispozitivul nostru de apărare. Leibovici, în fruntea unei grupe de voluntari de la 
comanda batalionului, a plecat în grabă să respingă atacul şi a reuşit să alunge inamicul 
şi să închidă breşa. În această acţiune el a fost rănit. L-am îngrijit şi am încercat să-l 
evacuez la spital, dar el a refuzat, considerând că, în situaţia grea în care ne aflam, nu-şi 
poate permite să plece la spital. Cu mare greutate am reuşit, în ziua următoare, să obţin 
ca el să fie obligat să plece la spital. În spital însă, cu tot tratamentul la care a fost 
supus, a făcut o septicemie, care i-a produs moartea”50. 
 

                                                 
48  Scrisoare din 4 iulie 1937. ANIC, Fond 95, Dosar 22506, ff. 26-27. 
49  Mărturia medicului David Iancu depusă la Institutul de Istorie a PMR în iunie 1956. 

ANIC, Colecţia 60, Dosar nr. 96, ff. 23-28. 
50  Dr. David Iancu, Nouă ani medic pe front 1937-1945. Memorii. Spania – China, Ed. 

Vitruviu, Bucureşti, 2008, pp. 36-37. 
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Vestea morţii lui Zigmund Leibovici a ajuns după ceva vreme şi la 
urechile poliţiştilor din Târgu Neamţ. Pe 3 decembrie 1937, şeful 
Comisariatului de Poliţie din Târgu Neamţ îşi informa superiorii că „din 
informaţiile pe care le poseda” la acea dată, Zigmund Leibovici ar fi decedat pe 
front în Spania. În cursul anilor 1938 şi 1939, Cabinetul 3 Instrucţie de pe lângă 
Tribunalului Militar al Corpului 4 Armată din Iaşi51 şi Chestura de Poliţie a 
Municipiului Iaşi au solicitat în mai multe rânduri arestarea şi aducerea 
acuzaţilor Zigmund Leibovici şi Emil Scheinberg în faţa magistraţilor militari 
pentru a fi judecaţi în cauza rămasă pe rolul instanţei din 1935. De fiecare dată, 
poliţiştii din Târgu Neamţ au răspuns că, potrivit informaţiilor deţinute de ei, 
aceştia decedaseră în timpul luptelor din Spania în cursul anului 1937. 

La fel ca în cazul fraţilor Burcă, scrisorile trimise de Zigmund Leibovici 
erau considerate probe incriminatoare strânse de Siguranţă în vederea retragerii 
naţionalităţii române. 

Misivele şi fotografiile trimise de Zigmund Leibovici părinţilor săi 
fuseseră ridicate de Siguranţă de la domiciliul familiei Leibovici în urma unei 
percheziţii care a avut loc în ziua de 7 octombrie 1937. Descinderea a fost 
efectuată de Comisariatul de Poliţie din Târgu Neamţ în baza unei autorizaţii 
emise de Tribunalul Neamţ52. După finalizarea percheziţiei şi ridicarea 
„corpurilor delicte”, Calman Leibovici a fost chemat la Comisariat pentru 
audieri. În declaraţia dată în faţa anchetatorilor, tatăl lui Leibovici a confirmat 
plecarea în Spania a fiului său în urmă cu un an, spunându-le că, iniţial, 
Leibovici îl asigurase că pleacă la Paris pentru continuarea studiilor (acelaşi 
motiv fusese invocat de Zigmund şi în cererea pentru eliberarea paşaportului). 
Acesta i-ar mai fi spus că în România nu mai putea rămâne din cauza 
problemelor pe care le avea cu justiţia şi a presiunii pe care autorităţile o 
exercitau asupra sa din cauza convingerilor politice. Conform mărturiei lui 
Calman Leibovici, la momentul plecării fiul său avea „moralul zdruncinat”, 
stare sufletească prin care avea să treacă şi el, alături de soţia sa, în clipa în care 
a aflat de decizia lui de a pleca în Spania (noiembrie 1936): 

 
„Se înţelege că noi părinţii am rămas înmărmuriţi ştiind că sa cheltuit atât 

pentru educarea lui, că e fiul cel mai mic şi se duce deja la moarte sigură. Dar ne-am 
resemnat”53. 

 

                                                 
51  În mai 1937, odată cu intrarea în vigoare a unui nou Cod al Justiţiei Militare, Consiliile de 

Război au fost transformate în Tribunale Militare. 
52  Proces-verbal din 7 octombrie 1937 întocmit la domiciliul familiei Leibovici din Târgu 

Neamţ, Șoseaua Ştefan cel Mare (pe aceeaşi stradă locuia şi familia Schneiberg). 
Documentul este semnat de şeful Comisariatului de Poliţie Târgu Neamţ, Constantin 
Repca, şi de către agentul de Siguranţă, Gheorghe Negoiţă. ANIC, Fond 95, Dosar 22506, 
ff. 3-4. 

53  Declaraţia lui Calman I. Leibovici data la Comisariatul de Poli ţie Târgu Neamţ în ziua de 
7 octombrie 1937. Ibidem, fv. 5. Calman Leibovici avea o instrucţie şcolară primară 
(absolvise 4 clase) şi era proprietarul unei geamgerii în Târgu Neamţ. 
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Scrisorile lui Emil Schneiberg 
 
Emil Schneiberg provenea dintr-o familie evreiască numeroasă cu 6 

copii, tatăl său fiind comerciant, proprietar al unei prăvălii din Târgu Neamţ. La 
începutul anilor ’30, Schneiberg era liderul organizaţiei locale a UTCdR din 
Târgu Neamţ, pe care o fondase împreună cu prietenul său, Zigmund Leibovici. 
În februarie 1932, cei doi „tovarăşi” au fost arestaţi şi deferiţi Tribunalului 
Judeţului Neamţ spre a fi judecaţi pentru că ar fi desfăşurat „activitate 
subversivă” (ini ţiaseră acţiuni de propagandă politică printre muncitorii din 
fabrici, răspândiseră manifeste şi întemeiaseră mai multe nuclee comuniste). În 
mai 1932, în baza articolului 11 din „Legea Mârzescu”, instanţa i-a condamnat 
la 6 luni închisoare, însă în urma judecării recursului (16 iulie 1932), Curtea de 
Apel din Iaşi le-a scăzut o lună din pedeapsă, rămânând să execute restul de 5 
luni. După eliberarea din închisoare, Schneiberg şi-a reluat activităţile politice 
ilegale la Iaşi, unde urma cursurile Facultăţii de Drept54. Pe cale de consecinţă, 
în decembrie 1933, a fost din nou reţinut pentru câteva zile de Chestura de 
Poliţie a Municipiului, însă din lipsă de probe a fost pus în libertate.  

O nouă reţinere s-a produs în august 1935, atunci când a fost „săltat” 
împreună cu un grup de tineri utecişti din Iaşi, printre care şi Zigmund 
Leibovici, pentru confecţionarea unor şabloane cu lozinci comuniste. 
Schneiberg a fost eliberat după câteva zile, însă procurorii militari i-au pus pe 
toţi sub acuzare pentru săvîrşirea unor delicte la „Legea Mârzescu”. Ancheta şi 
întocmirea rechizitoriului au continuat cu inculpaţii aflaţi în stare de libertate. 
După eliberare, Schneiberg va fi încorporat la Regimentul 15 Infanterie din 
Piatra Neamţ, fiind lăsat la vatră cu gradul de fruntaş TR în octombrie 1936 (în 
aceeaşi perioadă şi la aceeaşi unitate şi-a satisfăcut serviciul militar şi prietenul 
său, Constantin Câmpeanu, fost activist în organizaţia locală Târgu Neamţ a 
UTCdR, cu care de altfel se va pregăti în vederea călătoriei către Spania). 

Pe 5 decembrie 1936, după plecarea fraţilor Constantin şi Mihail Burcă 
prin punctul de frontieră Jimbolia, Schneiberg va părăsi ţara în mod legal. 
Paşaportul îi fusese eliberat de Prefectura Poliţiei Capitalei (noiembrie 1936) pe 
o durată de 6 luni, în urma solicitării acestuia de a pleca la Paris pentru 
continuarea studiilor. Fratele lui Emil, avocatul Aurel Schneiberg, şi Basil 
Sepeanu (tatăl viitorului locotenent colonel de Securitate din anii ’50, Tudor 
Sepeanu), fuseseră însărcinaţi (contra cost) de conducerea PCdR să se ocupe de 
procurarea paşapoartelor voluntarilor (pentru aceste servicii, cei doi avocaţi 
primeau substanţiale sume de bani). Ca şi în cazul prietenului său, Zigmund 
Leibovici, Schneiberg nu le-a spus nimic părinţilor săi despre adevărata 
destinaţie55. Acestora le-a declarat că pleacă la sora sa din Paris, Mara Roland, 
pentru continuarea studiilor universitare.  

                                                 
54  În perioada 1933-1936 a urmat cursurile Facultăţii de Drept din Iaşi.  
55  ANIC, Fond 95, Dosar nr. 22508/41987, f. 11-14. 
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În ziua în care poliţiştii au descins la locuinţa familiei Leibovici – 7 
octombrie 1937 – a avut loc şi percheziţionarea casei familiei Schneiberg 
(ambele familii locuiau pe Șoseaua Ştefan cel Mare din Târgu Neamţ). Şi aici 
poliţiştii căutau acelaşi tip de probe în vederea retragerii naţionalităţii române, 
deoarece Emil Schneiberg nu obţinuse acordul guvernului român pentru a se 
înrola într-o armată străină. 

La cercetările efectuate de Comisariatul de Poliţie din Târgu Neamţ în 
baza unei autorizaţii emise de Tribunalul Neamţ, nu s-a descoperit decât o 
scrisoare din 7 iulie 1937 expediată de sora lui Emil, Mara Roland, care la acea 
dată era căsătorită cu un anume Paul Roland, având domciliul în Paris. Pentru a 
aduna cât mai multe dovezi în vederea constituirii probatoriului pentru 
retragerea naţionalităţii, poliţiştii au fost nevoiţi să conexeze la dosarul cauzei 
câteva scrisori descoperite la domiciliul familiei Leibovici. Acestea fuseseră 
scrise pe adresa lui Calman Leibovici de către misteriosul „domn Moscovici” 
din Paris. Într-una din misive, „domnul Moscovici”, cel care intermedia 
corespondenţa lui Zigmund Leibovici cu familia sa din România, l-a menţionat 
şi pe prietenul lui Leibovici, Emil Schneiberg, care până la data prematurului 
său deces nu a apucat să trimită decât o carte poştală pe adresa familiei Leibovici. 
„Domnul Moscovici” scria că nu are nicio informaţie referitoare la el. 

Mara Roland le transmitea părinţilor săi să nu se învinovăţească cu 
nimic, deoarece nici ea nu a ştiut nimic de hotărârea lui Emil de a se înrola în 
Brigăzile Internaţionale. Decizia acestuia era de nestrămutat şi nimeni nu l-ar fi 
putut convinge să renunţe la ea: 

 
„În privin ţa lui Emil ce vreau să-ţi spun. Nici eu nu ştiu nimic. Ţi-am ascuns 

cât ai fost aici cât te-ai fi turmentat. El era hotărât nimeni şi nimic nu-l putea 
împiedica56. 
 
După efectuarea percheziţiei domiciliare, Calman Leibovici şi Iancu 

Schneiberg au fost chemaţi la poliţie pentru declaraţii. Dacă Iancu Schneiberg a 
declarat că nu ştie nimic despre fiul său, în schimb, Calman Leibovici le-a spus 
poliţiştilor că, în opinia sa, Emil Schneiberg este mort. Afirmaţia se baza pe o 
scrisoare trimisă de Zigmund din care reieşea, printre rânduri, că acesta ar fi 
decedat în Spania. Calman Leibovici a preferat să-i ascundă familiei Schneiberg 
această veste teribilă, întrucât nu era foarte sigur de autenticitatea ei și nu ar fi 
dorit să le priciunuiască soţilor Schneiberg o traumă57. 

Emil Schneiberg şi-a pierdut viaţa în luptele de la Jarama. La începutul 
lunii februarie 1937, forţele naţionaliste au declanşat o nouă ofensivă de 
cucerire a Madridului, atacând furibund în acest sector de front. Pavel Kleinman 

                                                 
56  Scrisoare din 7 iulie 1937 semnată de Mara Rolland, fostă Schneiberg. Ibidem, Dosar 

nr. 22508, ff. 13-14. 
57  Declaraţie dată de Calman Leibovici la Comisariatul de Poliţie Târgu Neamţ (7 octombrie 

1937). ANIC, Fond 95, 22508, f. 3. 
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(şef al Direcţiei Generale a Miliţiei între 1949-1952 sub numele de Pavel 
Cristescu) a luat parte la aceste lupte alături de Batalionul Dimitrov din cadrul 
Brigăzii a 15-a Internaţionale. Pe 7 februarie, unitatea sa a fost adusă în pripă pe 
front, fiind amplasată în stânga Batalionului „6 Februarie” din care făcea parte 
şi Emil Schneiberg. Iată cum îşi aminteşte Kleinman de moartea lui Schneiberg: 

 
„La stânga noastră, era batalionul franco-belgian, în sânul căruia se găsea un 

singur român, tov. Schneiberg Emil, student din Iaşi şi activist al Partidului Comunist. 
Cu gradul de sergent, venit pe front în a doua jumătate a zilei, dânsul a fost numit 
comandant al acestui batalion francez, pe care a reuşit să-l comande timp de circa 24 de 
ore. A doua zi, a căzut eroic tov. Schneiberg Emil, căruia tov. spanioli, în cetatea 
universitară (este vorba de campusul Cetatea Universitară din Madrid ‒ n.n.), alături de 
toţi ceilalţi studenţi spanioli şi străini căzuţi pentru apărarea Spaniei republicane, i-au 
ridicat un monument cu o placă de marmură şi primul pe această placă era înscris 
numele tov. Schneiberg Emil, student român”58.  
 
Aşa cum am arătat mai sus, la data părăsirii ţării, procesul studenţilor 

Schneiberg şi Leibovici se afla în curs de judecată la Consiliul de Război al 
Corpului 4 Armată din Iaşi. Pe parcursul anilor 1938 şi 1939, Cabinetul 3 
Instrucţie de pe lângă Tribunalul Militar al Corpului 4 Armată din Iaşi a solicitat 
în mai multe rânduri poliţiştilor din Târgu Neamţ aducerea celor doi sub stare 
de arest la Iaşi, în vederea punerii lor sub acuzare. Comisariatul local de poliţie 
a răspuns de fiecare dată că se află în imposibilitatea executării ordinului şi că 
potrivit informaţiilor deţinute de ei, tinerii decedaseră pe front în Spania. 

 
 
Scrisorile lui Constantin Câmpeanu 
 
La data izbucnirii rebeliunii din Spania, Constantin Câmpeanu îşi 

îndeplinea serviciul militar obligatoriu la Regimentul 15 Infanterie din Piatra 
Neamţ, fiind coleg de arme cu Emil Schneiberg cu care domicilia pe aceeaşi 
stradă din Târgu-Neamţ – Ştefan cel Mare (pe aceeaşi arteră locuia şi prietenul 
lor, Zigmund Leibovici). După lăsarea la vatră59 – octombrie 1936 – Câmpeanu 
s-a întâlnit cu fraţii Burcă şi, la propunerea lui Emil Schneiberg (legătura 
superioară de partid), au hotărât să plece cu toţii în Spania. După lăsarea la 
vatră, Câmpeanu nu s-a mai întors la Atelierele CFR Paşcani, acolo unde lucra 
ca ajustor calificat60. Deşi se afla sub supravegherea autorităţilor locale din 
cauza afilierii sale la celula comunistă a Atelierelor (al cărei secretar era la acea 
dată muncitorul Gheorghe Filip), Siguranţa din Paşcani nu a beneficiat de nicio 

                                                 
58  Declaraţia lui Pavel Cristescu dată la Institutul de Istorie a PMR în ziua de 17 iunie 1956. 

ANIC, Colecţia 60, Dosar nr. 96, f. 194. 
59  A fost lăsat la vatră cu gradul militar de caporal T.R. specialitatea mitraliere. 
60  Voluntari români în Spania 1936-1939...cit., p. 282. 
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informaţie referitoare la pregătirile pe care Câmpeanu şi prietenii săi le făceau 
în vederea părăsirii ţării. 

Câmpeanu a fost ultimul din acest grup care a trecut graniţa legal 
(decembrie 1936), cu ajutorul unui paşaport eliberat de Prefectura Poliţiei 
Capitalei61. Ca şi în cazul prietenilor săi, consemnul stabilit de partid nu i-a 
permis lui Câmpeanu să-şi înştiinţeze familia de hotărârea sa. 

Ajuns la Paris, Câmpeanu trimite la data de 20 decembrie 1936 o primă 
scrisoare în care îşi roagă părinţii să-l ierte pentru „pasul” făcut, spunându-le că, 
din păcate, nu le poate da prea multe explicaţii în această privinţă: 

 

                                                 
61  În urma refuzului Prefecturii judeţului Neamţ de a-i eliberea un paşaport turistic, motivat 

de prezenţa sa pe lista de suspecţi comunişti, la începutul lunii decembrie, Câmpeanu a 
plecat în Capitală pentru a-şi procura un paşaport. La Bucureşti s-a cazat provizoriu la un 
unchi de-al său (plutonierul de jandarmi Simion Teodor, domiciliat în Aleea Tonola nr. 8) 
pe care l-a rugat să-l găzduiască timp de câteva zile. Acestuia i-a spus că a venit la 
Bucureşti pentru a solicita organelor de poliţie eliberarea unor acte de identitate. 
Câmpeanu i-a ascuns rudei sale adevăratul motiv pentru care venise în Bucureşti. Dar cum 
a obţinut Câmpeanu un paşaport legal într-un timp atât de scurt? La începutul lunii 
ianuarie 1937, conducerea Siguranţei a ordonat o anchetă care urma să lămurească modul 
în care Câmpeanu a obţinut paşaportul. O bogată corespondenţă purtată între structurile 
poliţieneşti din Paşcani, Târgu-Neamţ şi Prefectura Poliţiei Capitalei, a fost purtată cu 
această ocazie. Investigaţiile au stabilit că tânărul comunist din Târgu-Neamţ a obţinut 
paşaportul cu ajutorul a două avocate din Bucureşti, Raisa Cotler şi Netty Becker. Acestea 
au fost chemate la Prefectura bucureşteană, unde au fost rugate să dea două declaraţii. 
Astfel, Cotler a mărturisit că nu-l cunoştea pe tânărul Câmpeanu şi că acesta s-a prezentat 
la locul său de muncă, întrebând-o dacă îi poate mijloci obţinerea unui paşaport cu 
ajutorul actelor pe care le poseda: livretul militar, certificatul de naţionalitate eliberat de 
Primăria din Târgu-Neamţ şi o declaraţie prin care preciza că domiciliază în Aleea Tonola 
din Bucureşti. Ulterior, Raisa Cotler a rugat-o pe colega sa, avocata Netty Becker, să se 
ocupe de depunerea actelor la Prefectură, întrucât în acea zi era ocupată cu alte treburi. 
Aceasta a luat cererea şi actele personale ale lui Câmpeanu şi s-a dus să le depună la 
Prefectura Poliţiei Capitalei. Potrivit mărturiei avocatei Becker, actele nu au fost lăsate la 
registratură, ci a mers direct la chestorul Vasile Parisianu care a avizat favorabil demersul 
printr-o rezoluţie pusă pe cererea semnată de Câmpeanu. După părăsirea biroului 
chestorului, avocata a depus actele şi timbrele fiscale aferente la Biroul de paşapoarte al 
Prefecturii. Pentru acest serviciu, Câmpeanu i-a achitat avocatei Cotler un onorariu de 
2.500 lei (fără taxe), din care mai mult de jumătate i-au revenit colegei sale, Netty Becker. 
Nefigurând în baza de date cu suspecţi comunişti, Prefectura Poliţiei Capitalei i-a eliberat 
paşaportul lui Câmpeanu la data de 9 decembrie 1936. Potrivit declaraţiilor celor două 
avocate, niciuna dintre ele nu-l cunoştea pe Câmpeanu. Din dosarele consultate nu reiese 
cine i-a recomandat-o lui Câmpeanu pe avocata Raisa Cotler, care, aşa cum precizează 
mărturiile menţionate, avea conexiuni solide la vârful Prefecturii Poliţiei Capitalei, însă 
ştim cu siguranţă că aceasta era o „tovarăşă de drum” a comuniştilor, fiind implicată în 
activităţile de strângere de fonduri ale Ajutorului Roşu din România. ANIC, Fond 50-
Documente elaborate de organele represive despre activitatea Partidului Comunist 
Român şi a organizaţiilor de masă revoluţionare, 1917-1948, Dosar nr. 1326, ff. 540-543. 
ANIC, Fond 95, Dosar nr. 38 (Goldstein Dori), f. 55. 
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„Scumpii mei. Primul lucru ce-l fac e să mă ertaţi de pasul care l-am făcut din 
anumite motive care nu le pot să le spun. Stau în Paris o săptămână şi de aicea plec 
întrun oraş de lângă Paris. Eu sunt sănătos o duc bine sunt chiar fericit că am văzut 
locuri f. frumoase să numi aveţi grijă mie deloc”62.  
 
În continuare epistolei, „Costică” îşi ruga părinţii să meargă la Paşcani 

pentru a-i achita suma de 800 de lei doamnei Ecaterina Ciopraga al cărui chiriaş 
fusese, iar la întoarcere să-i aducă la Târgu-Neamţ toate hainele pe care le lăsase 
la Paşcani (tot în casa Ecaterinei Ciopraga locuia cu chirie şi Mihail Burcă). 

Următoarele trei scrisori au fost expediate din Spania, via Paris, cu 
ajutorul medicului dentist Maurice Somen (domiciliat pe Rue Mogne no. 16), 
care era unul dintre cei ce mijloceau transmiterea în ţară a corespondenţei 
voluntarilor români. Misivele sunt nedatate, însă presupunem că ele au fost 
trimise în perioada iulie-septembrie 1937, întrucât acestea au fost însoţite şi de 
câteva cupoane de mandate poştale prin care Câmpeanu le trimisese părinţilor 
săi câteva mii de lei (pe cupoane se regăsesc datele poştale la care au fost 
trimise).   

După sosirea în Spania, Câmpeanu a luat parte la luptele de la Jarama şi 
Guadalajara din prima jumătate a anului 1937 (nu cunoaştem numele unităţii 
sau al subunităţii unde a activat). În primăvara anului 1937, Câmpeanu a fost 
încadrat într-o nouă unitate care se înfiinţase la Tortosa – Batalionul balcanic 
Djakovic. Aici se va reîntâlni cu prietenul său din Paşcani, Mihail Burcă (între 
timp Emil Schneiberg şi Constantin Burcă decedaseră pe front), care fusese 
proaspăt numit în funcţia de comandant de companie63.  

Pe 25 august 1937, în plină desfăşurare a bătăliei de la Brunete (vara 
anului 1937), Câmpeanu a fost rănit în luptele purtate în jurul comunei Harlete, 
situată la 12 kilometri de Zaragoza (în aceeaşi zi a fost rănit şi Petre Borilă, 
comisarul politic al Batalionului balcanic Djakovic, care se afla la punctul de 
comandă al unităţii). A fost transportat imediat la un spital din Murcia, acolo 
unde l-a întâlnit pe medicul David Iancu. 

Revenind la cele trei scrisori ale lui Câmpeanu. Ele nu ne oferă prea 
multe amănunte despre autorul lor, ci doar câteva banalităţi despre viaţa 
familială a tânărului voluntar român. Câmpeanu îşi asigura părinţii că este bine 
sănătos, în ciuda unei ştiri care apăruse în presă conform căreia acesta ar fi 
sucombat în timpul luptelor (prin aceeaşi situaţie trecuse şi familia Leibovici)64. 

                                                 
62  Scrisoarea lui Cosntantin Câmpeanu expediată din Paris la data de 20 decembrie 1936. 

ANIC, Fond 95, Dosar nr. 19298, fv. 5. 
63  Declaraţia lui Constantin Câmpeanu dată la Institutul de Istorie a PMR în ziua de 17 iunie 

1956, ANIC, Colecţia 60, Dosar nr. 96, ff. 362-363. 
64  Este foarte probabil ca tânărul Câmpeanu să se fi referit la cotidianul Capitala, care în 

ziua de 18 mai 1937 a publicat pe prima pagină o ştire senzaţională: „Lista românilor 
morţi şi răniţi pe frontul guvernamental spaniol”. În acest sens, publicaţia enumera 
numele a 15 interbrigadişti care ar fi decedat sau ar fi fost răniţi în timpul luptelor din 
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Semnatarul scrisorilor era dornic să afle cât mai multe despre părinţii săi şi 
nepotul său, rugându-i insistent să îi confirme primirea scrisorilor şi a 
mandatelor poştale (din corespondenţă reiese că părinţii i-au răspuns la scrisori, 
inclusiv fratele său, Gheorghe Burcă): 

 
„Dragă mamă nu fii îngrijorată de mine şi nu te mai gândi la cele ce vor zice 

alţii, care nu ne vreau decât răul, nici ce o să scrie ziarele, căci după cum vezi eu trăiesc 
şi nu sunt mort cum aţi citit, şi nu e mort niciunde în ciuda ziarelor care au scris 
asemenea lucruri”65. 
 
Comisariatul de Poliţie din Târgu-Neamţ a avut cunoştinţă de existenţa 

acestor misive încă din ianuarie 1937, data la care a intrat în ţară prima 
scrisoare. Ele nu au fost ridicate de la destinatar decât după câteva luni de zile, 
concomitent cu percheziţiile efectuate la familiile Leibovici şi Schneiberg (7 
octombrie 1937). Descinderea poliţiei la locuinţa familiei Câmpeanu a fost 
condusă chiar de către şeful Comisariatului, Constantin Repca, şi, aşa cum 
rezultă din procesul-verbal încheiat cu această ocazie, ea viza strângerea 

                                                                                                                        
Spania: Vasile Marin, V. Grădinaru, Constantin Câmpeanu, Zigmund Leibovici, Ion 
Telemac, Emil Schneiberg, Ion Cristoff, Ladislau Rosenberg, Constantin Burcă, Mihail 
Burcă, Nicolae Aldea, Pavel Kleinman (după 1945 şi-a schimbat numele în Pavel 
Cristescu), George Cerchez, Gheorghe Romaşcanu şi dr. Ştefan Sinculescu (într-adevăr, 
până la acea dată muriseră în cursul luptelor: Vladimir Mazepa, Gheorghe Romaşcanu, 
Emil Schneiberg, Ion Cristoff şi Constantin Burcă). Potrivit gazetei, lista fusese furnizată 
de un corespondent aflat în capitala Franţei. A doua zi, gazeta amintită a revenit cu unele 
„completări”, adăugându-l pe listă şi pe Vladimir Mazepa. Totodată, jurnaliştii Capitalei 
declarau că după publicarea listei, redacţia a fost „asaltată” de telefoanele rudelor şi 
apropiaţilor care plecaseră în Spania, solicitând cu disperare amănunte suplimentare. Mai 
mult, la sediul redacţiei din Calea Victoriei nr. 54 s-a prezentat cu lacrimi în ochi mama 
muncitorului Nicolae Aldea, care venise de la Sighişoara de îndată ce citise ziarul. Mama 
lui Aldea le-a mărturisit jurnaliştilor că fiul ei nu i-a zis nimic de hotărârea lui de a pleca 
în Spania, nemaiavând nicio veste de la el de luni de zile. Cazul femeii nu era singular. 
Majoritatea rudelor care au sunat la redacţia gazetei bucureştene au relatat aceleaşi 
istorisiri. Ulterior, familiile voluntarilor s-au îndreptat către Hotelul „Athénée Palace” din 
Bucureşti, acolo unde îşi avea reşedinţa reprezentantul guvernului republican spaniol, 
solicitând informaţii despre cei dispăruţi. Iată un fragment din articolul apărut în ziua de 
19 mai 1937: „După cum spuneam mai sus în tot cursul după amiezii de ieri telefoanele 
ziarului nostru n-au încetat un moment de a ne apela. La capătul celălalt al firelor se 
auzeau glasuri speriate oameni cotropiţi de durere, care ne cereau o lămurire în plus 
privitor la soarta românilor dispăruţi. Un amănunt de o deosebită importanţă ne-a fost 
furnizat de diferite familii ale celor dispăruţi prin declaraţii că până ce n-au cetit în 
«Capitala» n-au ştiut că fii lor sunt plecaţi în Spania. Majoritatea celor plecaţi au dispărut 
într-o bună de zi de acasă fără a spune încotro se duc. Unii dintre ei, pentru a-şi lini şti 
familiile, au declarat înaintea plecării că se duc să-şi caute de lucru în coloniile africane”. 
Capitala din 18 mai şi 19 mai 1937. 

65  Scrisoarea lui Constantin Câmpeanu expediată din Spania, via Paris, în 1937. ANIC, Fond 
95, Dosar nr. 19298, fv. 9. 
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dovezilor care să ateste faptul că tânărul Câmpeanu s-a înrolat într-o armată 
străină fără acordul guvernului român: 

 
„Având în vedere ordinul Nr. 23035/937 al inspectoratului regional de poliţie 

Iaşi prin care dispune facerea unei percheziţiuni domiciliare la locuinţa tânărului 
Constantin Gh. Câmpeanu fost în serviciul atelierelor CFR Paşcani originar din acest 
oraş şi care a părăsit ţara la finele anului 1936 plecând cu un alt grup de tineri în Franţa 
şi apoi voluntar în armatele roşii din Spania, ce se află în lupte cu cele ale generalului 
Franco, cu scopul de a se afla la fostul lui domiciliu de la casa părinţilor săi, dovezi cu 
privire la această înrolare nepermisă de legile României”66. 
  
După efectuarea percheziţiei, tatăl (Gheorghe Câmpeanu) şi unul din cei 

4 fraţi ai lui Câmpeanu, Gheorghe Gh. Câmpeanu, au fost chemaţi la sediul 
Comisariatului pentru audieri. Primul a recunoscut că fiul său a plecat în Spania, 
dar că nu a avut cunoştinţă de intenţiile acestuia, întrucât nu i-a spus nimic în 
momentul părăsirii ţării. De asemenea, încercând să-şi protejeze fiul, acesta a 
mai declarat că în opinia sa unul dintre motivele pentru care Câmpeanu ar fi 
decis să plece din ţară ar fi fost refuzul conducerii Atelierelor de a-l mai primi la 
lucru după lăsarea la vatră. Însă acest lucru nu era adevărat, întrucât Câmpeanu 
ar fi trebuit să se întoarcă la locul de muncă pe 1 decembrie 1936, având un 
contract de muncă solid cu Atelierele ca urmare a şcolii profesionale pe care o 
absolvise aici. Or, la acea dată, acesta plecase deja la Bucureşti pentru a-şi 
procura paşaportul turistic.  

Fratele său, Gheorghe Câmpeanu, de profesie ajutor de şofer, a declarat 
la rându-i că nu a ştiut de plecarea lui „Costică” în Spania. Vestea i-a fost dată 
de către colegii lui Câmpeanu din Ateliere, care i-au spus că a părăsit ţara 
împreună cu prietenii săi, Costache şi Mihail Burcă67.  

În urma probelor colectate de la domiciliul familiei Câmpeanu, poliţiştii 
din Târgu-Neamţ au trecut la întocmirea dosarului pentru ridicarea naţionalităţii 
române. Procedura birocratică a durat câţiva ani de zile, necesitând diferite 
avize de la Ministerul Afacerilor Străine şi Direcţia Generală a Poliţiei.  

În cele din urmă, la data de 19 martie 1941, în baza Legii nr. 86/1939 
privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române, Consiliul de Miniştri 
a luat în discuţie propunerea ministrului Justiţiei de ridicare a naţionalităţii 
române a numiţilor Emil Schneiberg, Zigmund Leibovici şi Constantin 
Câmpeanu din Târgu-Neamţ, pentru că „fără prealabila autorizaţiune a 
                                                 

66  Proces-verbal din 7 octombrie 1937 semnat de către şeful Comisariatului de Poliţie din 
Târgu-Neamţ, Constantin Repca şi de către agentul de Siguranţă Gheorghe Negoiţă din 
acelaşi Comisariat. ANIC, Fond 95, Dosar nr. 19298, f. 21. 

67  Tatăl şi fratele lui Câmpeanu erau semi-analfabeţi. Declaraţia tatălui (de profesie 
„muncitor agricol” cu 4 clase primare) este scrisă de un poliţist din Comisariat (semnătura 
lui Gheorghe Câmpeanu nu corespunde cu scrisul existent în declaraţie, nici în privinţa 
grafiei şi nici în cea a culorii cernelurilor), iar declaraţia fratelui său conţine numeroase 
greşeli de ortografie. ANIC, Fond 95, Dosar nr. 19298, ff. 22-24. 
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Guvernului român, au intrat în serviciul militar la străini”. În finalul şedinţei, 
Consiliul de Miniştri a decis avizarea favorabilă a propunerilor ministrului de 
Justiţie, emiţând în acest sens un Jurnal prin care celor trei tineri li s-a ridicat 
naţionalitatea română68.  

Deşi mai multe rapoarte ale Poliţiei din Târgu-Neamţ şi Paşcani 
întocmite în perioada 1938-1940 semnalau decesele lui Zigmund Leibovici şi 
Emil Schneiberg în luptele din Spania, Direcţia Judiciară din Ministerul Justiţiei 
nu le-a luat în seamă, hotărând, pentru mai multă siguranţă, să-i păstreze pe cei 
doi în textul proiectului Jurnalului supus aprobării Consiliului de Miniştri. 
 
 

 Concluzii 
 
 Chiar dacă scrisorile la care ne-am referit mai sus nu ne oferă prea 
multe informaţii despre mediul în care voluntarii români îşi desfăşurau 
activitatea, gândurile intime transmise de aceste voci reprezintă o frescă 
emoţională prin care autorii lor îşi exprimau dragostea faţă de cei dragi de 
acasă. Durerea pricinuită de despărţirea de familii nu a impietat în niciun fel 
asupra determinării cu care erau decişi să lupte. 
 Totodată, aşa cum reiese şi din epistola lui Serghie Şevcenco citată 
anterior în text, unele misive trimise camarazilor din ţară aveau şi un rol 
propagandistic. În 1937, Agitprop-ul CC al PCdR a tipărit la editura clandestină 
a CC al PCdR o broşură de popularizare a luptelor purtate de legalişti împotriva 
insurgenţilor, care conţinea un articol despre luptele din Spania publicat de 
„Mario Ercoli” (pseudonimul politic al liderului PC din Italia, Palmiro Togliatti) 
în gazeta Bolşevic (nr. 19/1936), un scurt istoric al războiului şi câteva 
informaţii referitoare la interbrigadiştii români. Broşura aducea un elogiu URSS 
şi „tovarăşului Stalin” pentru sprijinul acordat „democraţiei spaniole”, înfierând 
totodată politica de „neintervenţie” promovată de Anglia şi Franţa. Referindu-se 
la voluntarii români, materialul prezenta lapidar eforturile întreprinse de PCdR 
în vederea trimiterii de voluntari în Brigăzile Internaţionale, în ciuda măsurilor 
prohibitive adoptate de guvern. În mod succint erau evocate biografiile a 11 
voluntari cu extracţie din medii sociale şi profesionale diverse: 3 mecanici CFR 
(Constantin Câmpeanu, fraţii Mihail şi Constantin Burcă), 2 şoferi-mecanici 
(Ion Telemac şi Nicolae Aldea), un mecanic metalurgist (Ioan Cristoff), un 
mecanic armurier (Gheorghe Cerchez), doi ingineri (Ladislau Rosenberg şi 
Pavel Kleinman/Pavel Cristescu), un student (Emil Schneiberg) şi un medic (dr. 
Ştefan Sinculescu). 

                                                 
68  Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 290 din 19 martie 1941 publicat în Monitorul Oficial, 

partea I, nr. 74 din 28 martie 1941. 
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 Informaţiile culese de autorii anonimi ai broşurii proveneau din 
autobiografiile pe care voluntarii le predaseră organelor de partid înaintea 
părăsirii ţării. Deşi nu cunoaştem data exactă la care a fost elaborată şi publicată 
lucrarea, presupunem că este vorba de primăvara anului 1937, întrucât multe din 
informaţiile cuprinse în broşură se regăsesc şi în cele două articole publicate de 
cotidianul Capitala din zilele de 18 mai şi 19 mai 1937, la care ne-am referit 
mai sus. Nu ştim cu certitudine dacă informaţiile pe baza cărora a fost întocmită 
broşură au fost culese din Capitala sau pe filierele subterane de comunicare ale 
partidului. Există două ipoteze de lucru privind apariţia acestui document. Este 
de notorietate faptul că gazeta amintită era deţinută de un subsecretar de stat din 
Ministerul de Interne (Eugen Titeanu), iar ziariştii periodicului beneficiau de 
numeroase „scurgeri” de informaţii din fişierele Poliţiei şi Siguranţei Statului. 
Prima variantă ar fi că cele două articole de presă au fost publicate având ca 
principală sursă documentară broşura Comitetului Central (probabil intrată în 
posesia agenţilor secreţi în urma unei descinderi/percheziţii). În cea de-a doua 
variantă, presupunem că broşura ar fi fost întocmită ulterior datei de 19 mai 
1937, pe baza informaţiilor apărute în Capitala. În fine, din lectura textului, în 
care se regăsesc aceleaşi erori prezente şi în paginile Capitalei (Nicolae Burcă, 
în loc de Mihail Burcă sau Mihail Cristoff, în loc de Ion Cristoff), reiese că nici 
conducerea superioară de partid nu era la curent cu acţiunile recente ale 
voluntarilor români din Spania. Bunăoară, despre Constantin Burcă şi Emil 
Schneiberg se vorbeşte la timpul prezent, deşi aceştia decedaseră cu câteva luni 
în urmă (decembrie 1936, respectiv februarie 1937). Cât despre enumerarea 
celor care „căzuseră” în luptă pe „altarul solidarităţii internaţionale cu poporul 
spaniol”, broşura îi menţionează pe: Gheorghe Romaşcanu, Zigu Leibovici, 
Vasile Marin şi V. Grădinaru. Într-adevăr, muncitorul Romaşcanu sucombase 
pe front în primele luni ale anului 1937, însă informaţia privind decesul lui 
Leibovici era eronată, aşa cum am arătat mai sus (avea să moară în iulie 1937). 
În privinţa ultimelor două nume, nu există nicio altă sursă (închisă sau deschisă) 
care să confirme prezenţa acestora pe fronturile spaniole.  

Revenind la conţinutul broşurii. Limbajul folosit de propagandiştii 
partidului este unul encomiastic, specific aparatcicilor profilaţi pe diseminarea 
mesajelor mobilizatoare în viaţa politică „subterană” a Capitalei. Ele ne duc cu 
gândul la materialele de popularizare a legionarilor morţi la Majadahonda scrise 
în aceeaşi manieră – „în spiritul jertfei supreme” pentru o Cauză dreaptă –, însă 
nu putem trece cu vederea şi caracterul prevestitor al textului privind Marea 
conflagraţie ce avea să izbucnească doi ani mai târziu: 

  
„Onoare eternă celor căzuţi! Primul tribut de sânge al clasei muncitoare din 

România a căzut pe altarul solidarităţii internaţionale cu poporul spaniol. Muncitorul 
Romaşcanu Gheorghe, studentul Leibovici Zigu, plugarul V. Grădinaru şi Vasile Marin 
au fost răpuşi. Ei au plecat să lupte, nu pe viaţă şi pe moarte, ci până la moarte. Şi au 
luptat din răsputeri. Numele lor va intra în istoria actelor de vitejie a luptătorilor clasei 
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muncitoare din România. Iar jertfa lor nu va fi de prisos. Corpurile lor au fost străpunse. 
Dar cauza pentru care au luptat, va trăi, va izbândi! Cauza aceasta, e cauza democraţiei, 
a libertăţilor poporului spaniol, ale tuturor noroadelor ale poporului muncitor român! 
Cauza aceasta e cauza independenţei poporului spaniol împotriva planurilor de 
expansiune hitleriste şi musolinene, cauza independenţei tuturor popoarelor mici, cauza 
independenţei poporului român ameninţat de cotropirea brutală a imperialismului fascist 
german! Cauza aceasta este cauza păcii incendiară azi în Spania, mâine poate în 
Cehoslovacia, poimâine poate în întreaga Europă”69. 
 
Tipăritura cuprinde şi gândurile pe care aceştia le-ar fi aşternut pe hârtie 

înaintea părăsirii ţării, dar şi câteva citate extrase dintr-o serie de scrisori trimise 
în ţară de Romaşcanu, Câmpeanu, Schneiberg şi Sinculescu (nu am identificat 
aceste epistole în dosarele lor personale întocmite de Siguranţă). Cugetările 
exprimate în scris aveau menirea de a convoca noi recruţi şi de a menţine 
primatul PCdR în avangarda luptei antifasciste. Astfel, Mihail şi Constantin 
Burcă plecaseră cu scopul de a „şterge de pe faţa pământului barbaria fascistă”, 
iar Schneiberg considera că „în faţa atacului sălbatec al reacţiunilor 
internaţionale coalizate trebuie opusă forţa unită a proletariatului 
internaţional”70. 

Ideile şi lozincile tranşante prezente în acest material de propagandă 
reflectă însă atmosfera tensionată din viaţa politică românească şi nivelul 
contradicţiilor dintre cele două extreme. Situaţia antagonică continentală – 
amplificată după instalarea la putere a naţional-socialiştilor – este descrisă într-
un mod convingător de către fostul interbrigadist Fred Thomas. În memoriile 
sale, Thomas susţinea că în acele vremuri politica se mărginea la o simplă 
problemă: a fi antifascist sau fascist71. 

Scrisorile prezentate în acest studiu nu pot fi socotite reprezentative 
pentru întreg corpul voluntarilor români, totuşi acest mic eşantion este 
semnificativ pentru încărcătura emoţională prezentă în rândul acestora, precum 
şi a rudelor lor rămase în ţară. 

Din punctul de vedere al vieţii intime cazone, scrisorile reflectă doar 
consideraţii generale despre război şi derizoriul cotidian al trupei aflată pe front, 
însă prin coroborarea lor cu documentele prezente în dosarele personale 
întocmite de Siguranţă aflăm şi o serie de aspecte referitoare la condiţia socială, 

                                                 
69  ANIC, Fond CC al PCR-Secţia propagandă şi agitaţie, Dosar nr. 74/1936, fv. 21. 
70  Ibidem, f. 21.   
71  La data plecării în Spania (1937), Fred Thomas era membru al partidului laburist. În 

contextul ascensiunii fasciştilor conduşi de Oswald Mosley pe eşichierul politic britanic şi 
al imaginilor publicate de Daily Express, conţinând samavolniciile comise de trupele 
franchiste în teritoriile ocupate, Thomas s-a hotărât să-i contacteze pe comuniştii englezi 
pentru a-i facilita călătoria şi înrolarea în Brigăzile Internaţionale (Thomas era dezamăgit 
de lipsa de reacţie a laburiştilor în faţa ameninţării crescânde a „cămăşilor negre” din 
Albion). Fred Thomas, To Tilt at Windmills. A Memoir of the Spanish Civil War, 
Michigan State University Press, 1996, pp. 5-7. 
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gradul de instrucţie şcolară şi o multitudine de date antropologice ale 
voluntarilor şi familiilor lor. 

Ne-am fi dorit să supunem analizei un număr mult mai mare de scrisori, 
însă din cercetarea a 50 de dosare personale întocmite de Siguranţă pe numele 
voluntarilor români plecaţi în Spania, nu am reuşit să identificăm scrisori decât 
în dosarele celor 5 tineri comunişti amintiţi mai sus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


