
Rezistenţa anticomunistă în munţi - articol de Ioana Haşu 

La târgul de carte de zilele trecute din Bucureşti [n.n.: Târgul Gaudeamus 2011] a avut loc lansarea unui 

volum-document: Povestea familiei Arnăuţoiu. Cartea cuprinde mărturiile Elenei Ion Arnăuţoiu, sora lui 

Toma şi Petre Arnăuţoiu din grupul de rezistenţă împotriva comunismului format la Nucşoara, judeţul 

Muscel, în primăvara anului 1949.  

Grupul de la Nucşoara e doar unul din cele câteva zeci de grupuri de rezistenţă împotriva comunismului 

din Munţii României şi cel mai longeviv. Era format din oameni care s-au opus încă de la început 

comunismului, mai apoi s-au ascuns în munţi şi sperau să intervină pentru schimbarea regimului, odată 

cu declanşarea unui eventual război între anglo-americani şi Uniunea Sovietică. Deşi rezistenţa a durat 

până spre anii ‘60, e puţin cunoscută şi slab prezentată în manualele de istorie.  

Ioan Crăciun, directorul editurii Ars Docendi, spune povestea acestui volum: „Cartea reuneşte de fapt 

transcrieri ale unor relatări ale doamnei Arnăuţoiu, de după 1990. La acest text, am adăugat o selecţie a 

celor mai relevante mărturisiri ale sale, extrase din convorbirile avute cu mine, între 2009 si 2011. A fost 

o perioadă în care duminică de duminică o vizitam, în Câmpulung, unde locuieşte. De altfel, dumneaei 

primeşte cu plăcere pe orice“ – adaugă Ioan Crăciun, emoţionat în prezenţa femeii care i s-a destăinuit 

de-a lungul ultimilor trei ani 

La final, în faţa unei audienţe înmărmurite, în vânzoleala de la târgul Gaudeamus, femeia de 93 de ani s-a 

ridicat în picioare refuzând ajutor şi a făcut un apel. [...] „Să nu vă pierdeţi niciodată speranţa.“ Cu aceste 

cuvinte, scriitoarea de 93 de ani s-a îndepărtat, la braţul nepoatei născute în munţi, Ioana Voicu Arnăuţoiu 

– autoarea unui volum de documente despre procesul, ancheta şi detenţia grupului Arnăuţoiu, de la 

Nucşoara 
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