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ORIGINEA SECURITĂłII 

   Marin Preda, în "Cel mai iubit dintre pământeni" se intreba: "de unde au invăŃat tortura băieŃii ăştia?" 
 

   Prin urmare, la rândul meu am încercat să aflu când s-a înfiinŃat Securitatea în România, şi care i-a 
fost modelul. Destul de repede am înŃeles că sistemul şi-a avut rădăcinile în CEKA instaurată de 
bolşevici chiar din 1917, devenită după diverse transformări K.G.B.-ul bine cunoscut. Din această sursă 
şi pe această cale ne-au venit "consilieri" sovietici care au organizat, pregătit şi pus in funcŃie poliŃia 
politică din România, Securitatea. Dar dacă ne gândim bine, modelul poate venea şi mai de departe: 
RevoluŃia franceză din 1789, cu toate comitetele sale de siguranŃă revoluŃionară n-ar fi fost ea oare 
modelul iniŃial? Desigur că da, dar inevitabil înclinăm să căutăm atunci şi modelul modelului, ceea ce 
ne poate conduce la episoadele inchizitoriale din Spania şi Italia spre pildă. Un cerc vicios fără sfârşit, 
care ar putea pune în discuŃie natura omului, când anumite zăgazuri ale civilizaŃiei ancestrale sunt 
dărâmate. 
 

   Astfel analizând istoria SecurităŃii găsim o dublă spirală: spirala de sus, cei care au decis, spirala de 
jos, cei care au executat. Trecând prin tentativele de revoluŃie din Germania în 1918, la revoluŃia din 
Ungaria în 1919, ajungem la ziua de 10 iulie 1948 când s-a hotărât înfiinŃarea "DirecŃiei SecurităŃii 
Statului" la care au participat ministrul de interne Teohari Georgescu, Vasile Luca, Bodnăraş şi Ana 
Pauker. Analizând desfăşurarea evenimentelor putem înŃelege cum "Securitatea" din România nu a fost 
altceva decât un "nod în plus din plasa de prins oameni", năvodul bolşevicilor, care, cum spuneam mai 
sus, a luat naştere când s-a înfiinŃat CEKA, la 7 Decembrie 1917, sub direcŃia celebrulul Dzerjinski, 
urmat apoi de Iagoda (G.P.U.) apoi de Beria şeful N.K.V.D-ului, devenit ulterior K.G.B. de unde a 
trecut la noi. Şi astfel, "la boucle est bouclée ". 

   Pe aceste baze, în cadrul prelegerii ce am plăcerea să vă propun, voi încerca să răspund cu mai multă 
preciziune întrebării formulate de Marin Preda, dar şi nenumăratelor chestiuni pe care probabil fiecare 
şi le pune în această privinŃă. 
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