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Deschiderea Școlii de 
Vară ”Fenomenul Pi-
tești” 
 

Pe data de 22 iulie 2014 a avut loc deschiderea 

celei de-a III-a ediții a Școlii de Vară ”Fenomenul 

Pitești”, un proiect organizat în orașul cu același 

nume de către Centrul de Studii în Istorie Con-

temporană, în parteneriat cu Fundația Konrad 

Adenauer, Fundația Sfinții Închisorilor și Centrul 

de Cultură „Brătianu". Scopul CSIC este readuce-

rea în opinia publică a subiectului „Fenomenul Pi-

tești" și a acțiunilor violente din fosta închisoare de 

deținuți politici anticomuniști,  unde s-a aplicat 

pentru prima dată în anul 1949 încercarea de "re-

educare prin tortura”, continuând până la sfârșitul 

anului 1952. Obiectivul Școlii de Vară este acela 

de a face „Fenomenul Pitești" cunoscut în rândul 

tinerilor, oferindu-le studenților șansa de a lua con-

tact direct cu victimele care au trecut prin inchiso-

rea Pitești, cu intelectuali și cercetători, pentru a 

cunoaște modele de demnitate și rezistentă anti-

comunistă. 

Festivitatea de deschidere a Școlii de Vară ”Fe-

nomenul Pitești” a avut loc în incinta fostei închiso-

ri și a debutat cu o scurtă explicație din partea di-

rectorului Școlii de Vară, istoricul Alin Mureșan, 

cercetător în cadrul Institutului de Investigare a 

Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Româ-

nesc și președinte CSIC și din partea domnului 

Sven-Joachim Irmer, directorul Fundației Konrad 

Adenauer din București. După cuvintele de des-

chidere, invitații împreună cu participanții Școlii de 

Vară au avut ocazia de a vizita o parte a fostei 

închisori, sub îndrumarea ghidului Lucian Vasile, 

iar apoi de a participa la o slujbă de pomenire a 

foștilor deținuți care au decedat în închisoare, slu-

jbă care a avut loc chiar în principala încăpere 

destinată torturii între anii 1949-1952, ”camera 4 

Spital ”. La eveniment a fost prezent, alături de cei 

15 studenți participanți ai Școlii de Vară,  presa, 

organizatori și parteneri și   unul dintre foștii deți-

nuți supraviețuitori ai Fenomenului Pitești, domnul 

Constantin ”Tache” Rodas. Acesta a întregit expli-

cațiile ghidului cu mărturii despre experiența per-

sonală halucinantă avută în închisoare, într-un ton 

senin și împăcat.  

 

Școala de Vară ”Fenomenul Pitești” se întin-

de pe o perioadă de cinci zile, între 21 și 25 

iulie, timp în care, prin intermediul a trei 

prelegeri pe zi, vizite și proiecții de filme și 

documentare, se urmărește aducerea la cu-

noștința tinerilor a represiunilor în cele mai 

crunte forme din perioada comunistă, cel 

mai bun exemplu fiind reeducarea prin tor-

tură ”Fenomenul Pitești”. Școală de Vară re-

prezintă un imbold pentru cercetarea și do-

cumentarea mai amănunțită a acestui fe-

nomen istoric unic prin violentă și cruzime, 

dar și a sistemului concentraționar româ-

nesc din perioada comunistă.   


