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4 noiembrie 1957, ziua ln

care istoria RomSniei se putea

schrmba: Grigore Preoteasa
a murit, dar Nicolae
Ceausescu a scdpat!

t

in dimineafa zilei de 4 noiembrie, o delegagie a PMR

s-a imbarcat intr-un avion sovietic pus la dispozilie pen-

tru ei, pentru a se deplasa la Moscova, in scopul partici-
pirii la sirbdtorirea celor 4o de ani de la Revolufia

Bqlgevici, pe 7 noiembrie. Delegafia romAni era alcitu-
iti din gase persoane: Chivu Stoica (la momentul respec-

tiv, prim-ministru al guvernului qi capul grupului),
Grigore Preoteasa, Nicolae Ceau$escu, $tefan Voitec,

Leonte Riutu gi Alexandru Moghiorog. Acegtia erau

lnsogigi gi de un personal ,,tehnic", alcdtuit din Mihai
Novicov (translator), $tefan Voicu, stenografu I Petrescu



qi ofigerul de Securitate Mecu, cel care obiqnuia si-l
insofeasci in deplasiri pe Chivu Stoica.

in acest avion trebuia si se afle qi Gheorghiu-Dej, insi
acesta a absentat, pe motivul, poate real, ci o gripi se
face responsabili de rim6nerea lui in !ari.

Avionul a ficut o escalS la Kiev, unde delegafia ro-
mAni a avut o scurtS intrevedere cu membri din condu-
cerea RSS UcraineanS, pentru ca la terminarea acesteia
avionul si igi reia drumul citre Moscova. insi, dupi
pufiniweme, el a fost intors din drum, la indicaqiile pri-
mite de pe aeroportul din Moscova, din cauza unei pe-
riculoase lipse de vizibilitate datorate cefei foarte dense
din apropierea oraqului. Dati fiind aceastl situafie,
delegalia s-a intors la l(iev, unde trebuia si se intAl-
neasci cu delegagia maghiarS, sositi cu un alt avion gi
care mergea tot la Moscova, cu acela;i scop. intr-un final,
ambele avioane au redecolat.

Cupringi fiind de oboseali, membrii delegagiei au
transformat cele doui saloane ale avionului in sufragerii
improvizate, in care,,pasagerii s-au intins in fotolii sau
pe canapele gi dormitau".

Accidentul s-a produs abia in momentul in care avi-
onul se pregltea sd aterizeze pe aeroportul moscovit
Vnukovo. Din cauza proastei vizibilitili insi, nava a ra-
tat pista de aterizare, iar la scurt timp dupi pribuqirea
intr-o pidure de lAngi aeroport, s-a aprins in fliciri.
Dar, pAni sd explodeze avionul, noui persoane reugiseri
sI se salveze. Pilo;ii gi Grigore Preoteasa au fost singurii
morfi. Cel din urmi se presupune ci se afla in picioare
in momentul producerii accidentului, ?n timp ce povestea
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,,despre felul cum in America pasagerii sunt legafi ina-
inte de decolare gi aterizare". CAnd s-a pierdut controlul
avionului, Preoteasa ar fi spus: ,,Asta nu era in program!".

Cei care au supravieluit impactului au fost dugi imediat
la spitalul de partid Kremliokova, unde au fost vizitagi
de o delegafie sovieticd, in frunte cu premierul Bulganin.

Rimigilele arse ale lui Grigore Preoteasa au fost de-

puse, pentru o zi, in sicriu sigilat, la Casa Sindicatelor
din Moscova, flancat de gdrzi de onoare alcituite din
lideri comuniqti din lumea intreagi. Sicriul a fost trans-
portatapoi la Bucuregti, cu trenul. Mortului i s-au ficut
funeralii nafionale, dupi care a fost ?nhumat la Cimitirul
Militar Ghencea. Deloc lipsit de interes pentru evolufia
acestei lumi este traseul rimiqilelor pimAnte;ti ale de-

functului lider: din cimitirul unde fuseserd ingropate ele

au fost mutate, ?n 1963, in ,,Mausoleul Eroilor'] dupi
r99o fiind exhumate iarigi gi incredinfate familiei.

Se incheia, agadar, tragic gi imprevizibil, cariera unuia
dintre cei mai importanfi lideri de la momentul respec-

tiv, un om de bazi al echipei lui Dej. Grigore Preoteasa

s-a ndscut in r9r5, la Bucuregti, tatil siu fiind muncitor
la Ciile Ferate RomAne, unde acesta l-a cunoscut inde-
aproape pe Gheorghe Gheorghiu, viitorul lider comunist.
Pentru propaganda in favoarea grevigtilor din 1933 a fost

arestat qi condamnat la doi ani de inchisoare. La Jilava,
Doftana gi Vicireqti a intrat in contact cu capi ai migci-
rii comuniste. Ca militant qi ziarist ,,de stAnga'] dupi
ascensiunea dreptei, a fost internat in lagdrele Ciuc, Cara-

cal, TArgu-Jiu (r94o-r944). Duplicitar gi oportunist, era in
stare de orice, chiar gi si-gi trideze cel mai bun prieten,



pentru a face carieri. O mirturie elocventi, in acest sens,

este scrisoarea sa, din z7 februarie 1948, citre Secre-

tariatul CC al PMR, recent descoperiti in Arhivele Mili-
tare RomAne. in scrisoarea redactat5, nu intAmplitor,
imediat dupi Congresul general al PMR (rt-z3februarie

ry48), Grigore Preoteasa iqi face autocritica pentru ne-
aducerea, pAni atunci, la cunogtinfa Partidului gi a con-
ducerii sale, in spefi, a lui Gheorghiu-Dej, a discugiilor
sale, de dinainte gi de dupi 23 august 1944, cu Lucreliu
Patrigcanu gi a concluziilor la care a ajuns. incercAnd si
motiveze acest lucru, semnatarul scrisorii invoci relafi-
ile ,,foarte apropiate" pe care le-a avut, intr-o vreme, cu
Lucrefiu Patrigcanu, cristalizate in lagirele de la Mier-
curea Ciuc (r94o) ;i TArgiu Jiu Q943-r944). AvAnd inve-
dere momentul gi maniera in care Grigore Preoteasa a

ficut acest ,,gest'; se poate spune, fird teama de a gregi,

ci el a insemnat, in fapt, o adeziune a sa la inlSturarea
lui Lucrefiu Patrdgcanu din conducerea partidului gi,

implicit, o incurajare pentru cei care au dispus, ulterior,
destituirea acestuia din funcgia de ministru al Justiqiei
(martie ry48), arestarea qi condamnarea lui la moarte.
Dupi 23 august 1944, protejatul lui Dej a fost, printre
altele, redactorul-gef al ziarului ,,RomAnia liberi'i direc-
tor al Agerpres, ministru de Extern e $955-rg57). Cu cAteva

luni ?nainte de deces, Preoteasa fusese numit secretar al
CC al PMR pentru sectorul Culturi, Agitagie, Propagand5.

Era cisdtorit cu Ecaterina gi avea doi copii: Gheorghe qi

Ilinca. in r98o, copiii fostului lider comunist au emigrat
in Statele Unite, dupi ce fiica, Ilinca, a divorfat deviito-
rul premier post-revolulionar Adrian Nistase.
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in mod oarecum ironic, un semn al postumitSlii lui
Grigore Preoteasa avea si rimAni Casa de Culturi a Stu-

den;ilor din Bucuregti, care a primit numele celui dis-
pirut, nume pe care l-a gi avut pAni in 1989, in ciuda
schimbirilor intervenite pAni atunci.

Sigur, acum se deschide seria intrebirilor: A fost un
simplu accident sau a fost plinuit de sovietici? De ce se

dorea moartea celor in cauzi? Care ar fi fost destinul
RomAniei daci ar fi murit gi Nicolae Ceaugescu atunci?
De ce Gheorghiu-Dej nu s-a aflat totugi la bordul avio-
nului? A murit Grigore Preoteasa ,,in locul altcuiva"?
Doreau rugii eliminarea lui Dej? $i daci da, si nu fi gtiut
ei, rugii, cd acesta nu se afla in avion? Toate sunt intre-
bdri cirora timpul nu le-a rispuns in mod clar.

in memoriile sale, Mihail Novicov rememora secventa

finali a accidentului: ,,Cilitorii qi-au dat seama ci ceva

nu era in reguli dupd o primi smucituri, care nu semdna

a fi contactul roliloravionului cu solul. De fapt, aeronava

se lovise de vArfurile copacilor. A urmat un al doilea im-
pact, gi mai puternic, ce a smuls pasagerii de pe locurile
lor. Scaunele nu erau previzute cu centuri de siguranlS
la aterizare gi asta a favorizat rinirea lor. Dupi ce avionul

a atins solul, romAnii au reu;it si sari gi sd fugi cAt mai

departe, evitAnd suflul exploziei. $i-au dat seama ci Gri-
gore Preoteasa nu era cu ei in momentul primei bubui-
turi cauzate de aprinderea rezervoarelor".

Ancheta accidentului de pe aeroportul moscovit a

fost condusi deAlexei I(osighin, prim-ministru al URSS

intre 1964 9i r98o. Comisia a constatat ci pilolii nu
aveau parcurse orele de zbor necesare pentru tipul de
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transporturi pe care le operau. Mai grav, zborul de probi
din z noiembrie ry57I-a ficut doar comandantul, fdri
pilotul secund gi firi navigator. Raportul comisiei gu-
vernamentale sovietice a stabilit cd aeronava nu pre-
zenta nici un fel de defecfiune inainte de pribugire.
Vinovat de producerea catastrofei ar fi fost exclusiv echi-
pajul, care nu avea pregitirea necesard pentru aterizare
in condilii de intemperii. Dupi o escal5 la Kiev, in con-
di{ii meteorologice dificile, avionul s-a pribugit in im-
prejurimile pistei de aterizare, pe aeroportul Vnukovo
(Moscova). Accidentul a avut loc la orele 17.58. Conclu-
ziile comisiei care a investigat accidentul au fost urmi-
toarele: ,,CaLLza nemijlociti a avarierii este gregeala
comandantului avionului, Sleakov, care a executat bine
zborul de direcfie, dar dupi ce avizut (dupi raportul
lui) luminile pistei, probabil, gi-a concentrat toati aten-

fla la observarea pistei de aterizare gi, in ciuda comenzii
date de la pimAnt, de a nu cobori mai jos, a continuat
escala gi a admis pierderea timpurie a indl;imii". De fapt,
s-a stabilit ci avionul a coborAt mai deweme qi s-a agi;at
devArfurile copacilor din pidure, la o indl$me de ro-r5 m,
pe un parcurs de rzo m, iar in urma acestui fapt a cizut in
pidure, ficAnd o inclinare spre stAnga, gi a luat foc.

Se poate face o paralel5 cu un accident aviatic similar,
petrecut - culmea!? - tot in Rusia, pe ro aprilie zoro, cAnd

a pierit o mare parte elita politici a Poloniei contempo-
rane, inclusivpreqedintele firii. Avionul la bordul c5ruia
se afla pregedintele polonez Lech Kaczyriski s-a pribu-
git, sAmbiti dimineafi, la r,5 km de aeroportul din Smo-
lensk, in Rusia, in condigii de ceaq5, a anunfat purtitorul
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de cuvAnt al Ministerului polonez de Externe, Piotr
Paszkowski, citat de agengiile internafionale monitori-
zate de Mediafax. ,,Avionul a acrogat mai mulli copaci,

s-a pribugit gi a luat foc", a declarat Paszkowski pentru
postul deteleviziune polonez TVNz4. Avionul in care se

afla Lech Kaczyriski s-a pribugit sAmbitl dimineagS, la
ora locali ro.56 (o9.56 ora RomAniei). ,,La bordul avio-
nului se aflau pregedintele, insolit de sofia sa Maria,
qeful Statului Major Franciszek Gqgor gi ministrul ad-
junct al Afacerilor Externe, Andrzej Kremer", a adiugat
el. Numerogi demnitari polonezi se aflau la bordul avi-
onului prezidengial prdbugit s6mbiti la Smolensk, ?n

Rusia, relata Warsaw Business Journal. La bordul avio-
nului nu se qi afla fratele geamdn al pregedintelui, fostul
premier Jaroslaw Kaczyriski. Guvernatorul blncii nafi-
onale a Poloniei, Slawomir Skrzypek, se afla printre pa-

sagerii avionului prezidengial polonez prdbugit sAmbiti
la Smolensk, in Rusia, a declarat un purtitor de cuvAnt

al bincii, citat de Sky News. Nicio persoani aflat5 la
bordul avionului prezidenfial polonez nu a supraviefuit,
a anunlat guvernatorul regiunii ruse, intr-o intervenfie
televizatS. ,,Nu existi supraviefuitori in aceasti catas-

trofti a declarat guvernatorul Serghei Antufiev prin tele-
fon la postul de televiziune Vesti-24. La bordul avionului
se aflau 96 depersoane, intre care 88 de membri ai dele-

gafiei oficiale, au anunfat autoritSlile din Rusia. Inilial,
se anunlase ci accidentul a ficut r3z devictime.

Avionul in care se afla pregedintele polonez Lech

I(aczyriski era un Tupolev r54, model utilizat pe scari
largi de compania aeriand rusiAeroflot, care a anunfat,



ins5, in ianuarie 2olo, retragerea flotei cu acest tip de

aeronave, dupd aproape 40 de ani. Tupolev r54 este un
avion de fabricalie sovietic5, proiectat in anii '6o. Cu o
vitezi de croazieri de 954 de kilometri la ori, Tupolev
r54 era unul dintre cele mai rapide avioane de linie din
lume. Modelul avea capacitatea de a decola gi de a ateriza
de pe piste nepavate, ceea ce il fdcea ideal pentru zone
ca Siberia. Duratd de viali a avionului este de 4o.ooo de
ore, care se poate dubla, in urma unor upgradiri. Ulti-
mul zbor efectuat de un Tupolev r54 al Aeroflot anterior
teribilului accident a avut loc intre Ekaterinburg gi Mos-
cova, la 3r decembrie zoo9.

I(aczyriski mergea in viziti la Smolensk pentru a

marca implinirea a 7o de ani de la masacrul de la Katin,
unde trupele sovietice au ucis mii de polonezi. Premie-
rul rus de atunci Madimir Putin se afla in zona Smolensk,
unde urma si participe la manifestirile de pe teritoriul
complexului memorial,, Khatin".

Din primele informafii rezulti cd ar fi vorba despre o
eroare de pilotaj, in zoni fiind ceafi dens5. Pregedintele
rus, Dmitri Medvedev, a fost informat imediat de catas-
trofa aeriani de la Smolensk, iar ministrul pentru Situ-
afii de Urgenfi al Rusiei, Serghei $oigu, s-a deplasat la
locul accidentului. AFP a publicat lista cu principalii ofi-
ciali polonezi aflafi in avion: Presedintele Lech Kaczyriski
gi sofia sa, Maria Kaczyriska, fostul pregedinte polonez
in exil in perioada comunisti, Ryszard Kaczorowski,
vicepregedintele Dietei (Camera inferioari a Parlamen-
tului polonez) gi candidat al stAngii la prezidengiale,

Jerzy Szmajdziriski, vicepregedintele Dietei, Krzysztof

t6

Putra, vicepregedintele Senatului, Krystyna Bochenek, Pre-

gedintele Bincii Centrale a Poloniei, Slawomir Skrzypek,

o serie de generali gi amirali, episcopi gi cardinali, mai
mulli deputafi, senatori, reprezentanfi ai diferitelor
asociafii.

Ar fi putut exista gi in acest caz o mizi politicS: dele-
galia polonezi se ducea si comemoreze Masacrul de la

I(agm din r94o, cAnd zz.5oo de ofi1eri ai armatei polo-
neze, aflafi intr-un lagir de prizonieri, au fost ucigi cu

cruzime de sovietici, la ordinal direct al lui Stalin. Gor-

baciovgi-a cerut scuze in octombrie r99o fald de poporul
polonez, insi nu a permis publicarea ordinului de exe-

cufie. Acel document sovietic a fost inmAnat pregedin-
telui Poloniei, de pregedintele Ellin, abia in rygz. in
2oo5, autoritatea rusi de competenfi pentru anchetarea

cazului (in locul fostei procuraturi militare sovietice) a
dispus, firi o evaluare juridici clard, inchiderea cazului
qi declararea a 116 dintre r83 de dosare privind masacrul
de la Katyn drept secret de stat.

Accidentul aviatic din apropierea oragului Smolensk

produs in zoro, soldat cu moartea pregedintelui polonez
Lech I(aczyriski gi a altor 95 de oficiali, a fost cauzat de

o explozie produsi la aripa stAngi a aeronavei, ;i nu din
cauza unei erori de pilotaj sau din cauza condiliilor
meteorologice potrivit unui raport al autoritigilor polo-
neze. Explozia s-a produs cAnd aeronava se afla la apro-
ximativ 9oo de metri de aeroportul din Smolensk, Rusia.

Ulterior, a explodat gi fuselajul aeronavei, aspect ce a dus

la pribugirea avionului in care se afla pregedintele polo-
nez, au anunfat anchetatorii de la Vargovia in aprilie
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2or8. Dar, anterior, in aprilie zor7, se anuntase, tot ofi-
cial, cu totul altceva. Controlorii de trafic aerian ru;i au
contribuit,,in mod deliberat" la accidentul aviatic de la
Smolensk din anul 2olo, care s-a soldat cu decesul pre-
gedintelui polonez Lech l(aczyriski, a declarat Marek
Kuczyriski, procurorul nalional al Poloniei, potrivit The
Associated Press. Kuczyriski a declarat ci nu existd ,,ni-
ciun dubiu" cd una din cauzele accidentului aviatic a fost
comportamentul persoanelor din turnul de control al
aeroportului de la Smolensk, addugAnd ci acegtia sunt
vinovali de,,cauzarea in mod deliberat a unei catastrofe".

4 noiembri e tg57 ar fi putut rimdne in istoria 15rii Ro-
mAniei drept momentul schimbirii destinului. Cu toate
acestea, comunismul romAnesc ar fi mers inainte indife-
rent de numirul sau calibrul politic al victimelor de la
Vnukovo. Chiar daci s-ar fi aflat la bord prudentul qi

temltorul Gheorghiu-Dej (bine informat in prealabil?) qi

chiar daci Ceaugescu nu ar fi supraviefuit accidentului.
Probabil, in contextual dat, ar fi apirut un alt Ceauqescu!

(Surse: www.historia.ro, https: / / romanialibera.ro,
www.mediafax.ro, https : / / ro.wikipedia. org)

lntoarcere ?n istorie: ultimul
zbor al lui Aurel Vlaicu si

ipoteza asasanarii aviatorului!

Incredibil, insi, dupi ultimele cercetiri in domeniu,
nu este deloc exclus ca unul dintre pionierii aviagiei ro-
mdnegti qi mondiale, temerarul Aurel Maicu, si nu fi cd-

zut victimd unui ,,accident", ci sd fi fost asasinat!

AurelMaicu (r9 noiembrie 1882, Binfinfi, lAngi Orig-
tie, judeful Hunedoara - 13 septembrie r9r3, Binegti,
lAngi CAmpina) a fost un inginer romAn, inventator gi per-

sonalitate a aviafiei. A fost eleval liceului calvinist ,,I(un
I(ocs6rd" din OrSgtie, care din r9r9 incoace a fost numit
Liceul ,,Aurel Vlaicu'] luAndu-gi bacalaureatul la Sibiu
in r9oz. $i-a inceput studiile ingineregti la Universitatea
Tehnici din Budapesta, studii pe care le-a continuat la
Technische Hochschule din Miinchen, oblinAnd diploma
de inginer in r9o7. Dupi aceea, a lucrat ca inginer la uzi-
nele Opel in Riisselsheim.
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