
Liviu BACIU

ACÅIUNI PREMERGÃTOARE NAÅIONALIZÃRII 
LA FABRICA  SCHERG – BRAÆOV

Perioada 1944-1948 reprezintã anii în care s-a petrecut incubaåia regimului
comunist în societatea româneascã, sub presiune externã, sovieticã. Pas cu pas, an de an, comuniætii
au preluat toate instituåiile politice, la nivel central æi local, creându-se astfel partidul-stat. Monopolul 
politic trebuia consolidat æi prin cel economic, în special printr-un masiv transfer de proprietate din
sfera privatã în cea statalã. Dacã în agriculturã pasul s-a fãcut prin colectivizarea foråatã, pentru
celelalte ramuri economice formula aplicatã a fost naåionalizarea de tip dictatorial. Din cauza
importanåei æi dimensiunilor sale, întreprinderea analizatã în articolul de faåã s-a gãsit în primul val
afectat de „Legea pentru naåionalizarea principalelor întreprinderi industriale, miniere, bancare, de
asigurãri æi de transport“, votatã de Marea Adunare Naåionalã la 11 iunie 1948. 

Condiåiile generale ale procesului sunt cunoscute, iar cercetarea de faåã se doreæte
a fi un studiu de caz care sã punã în luminã instaurarea modelului comunist æi pregãtirea  terenului
favorabil naåionalizãrii într-o unitate economicã româneascã reprezentativã. Este vorba despre
„Fabrica de postav æi åesãturi de modã  Wilhelm  Scherg & Cie S. A.“ din Braæov, unitate mare, cu

aproape 3000 de angajaåi, situatã în cel de-al doilea oraæ (din punctul de vedere economic) al
României. Înfiinåatã la 11 noiembrie 1823 de Mihail Scherg din breasla postãvarilor din Braæov,
fabrica se va afla în proprietatea privatã a familiei Scherg pânã la actul din 11 iunie 1948.
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Pentru lãmurirea faptelor a fost analizatã în special activitatea Comisiei de
Disciplinã din fabricã, al cãrei rol devine foarte important. Ca în toate întreprinderile de mari
dimensiuni, cu sute æi mii de angajaåi, æi la Scherg problemele de disciplinã sunt complexe æi, în baza
contractului colectiv de muncã, funcåioneazã æi aici o Comisie de Disciplinã, a cãrei sarcinã este
aceea de a judeca æi stabili sancåiuni pentru toåi salariaåii care se fac vinovaåi de abateri în timpul
lucrului æi în incinta fabricii. Tipurile de abateri pe care comisia este chematã sã le rezolve sunt:

1. Indisciplinã. 
2. Nesupunere æi neexecutare de ordin. 
3. Neglijenåã provocatoare de pagubã. 
4. Lipsa nemotivatã sau pãrãsirea serviciului. 
5. Furturi. 
6. Acte de sabotaj. 
7. Manifestãri potrivnice salariaåilor æi organizaåiilor sindicale. 
O astfel de comisie este alcãtuitã din patru membri: unul din partea muncitorilor, unul din

partea altor categorii de salariaåi æi doi din partea Direcåiunii întreprinderii. Putea fi membru al
Comisiei de Disciplinã oricare salariat, membru al Sindicatului.

2

Instaurarea guvernului comunist Petru Groza, la 6 martie 1945, este semnalul
decisiv pentru intensificarea presiunilor stângist-extremiste æi la Fabrica Scherg. Imaginea noului
guvern, mãcar în ochii unei pãråi a colectivului de aici, trebuie sã fi fost favorabilã la început pentru cã 
de reforma agrarã (æi propagandisticã) din 23 martie 1945 beneficiaserã æi unii angajaåi ai
întreprinderii. Ætim aceasta din câteva documente care evidenåiazã drept cauzã a neprezentãrii la
serviciu tocmai existenåa pãmântului abia primit, care trebuia lucrat. De exemplu, muncitoarea Irimie 
Maria lipseæte timp de trei luni (din 18 aprilie pânã în 19 iulie 1946) pentru cã soåul ei „a primit
pãmânt la Prejmer“

3
.

La fel, la 16 august acelaæi an, motivarea de absenåã pe cauzã de boalã a lui
Tocãnie Gheorghe nu este crezutã pentru cã se aflase cã a fost împroprietãrit la Râænov æi „în prezent
lucreazã pãmântul primit“

4
. 

Urmându-se aceeaæi politicã de „captatio benevolentiae“, tot prin tentaåii materiale
se încearcã atragerea unor noi membri în Partidul Comunist deoarece, încã, în România mai existã
partide concurente, iar noul regim are nevoie de o bazã socialã cât mai largã. Astfel de ajutoare
materiale oferite din interes politic se acordã æi la Scherg. Un exemplu este situaåia relevatã de cazul din
24 august 1946, când æeful Serviciului Personal, Steinhubel Zoltán, ridicã o cantitate de stofe fãrã drept. 
Ancheta Comisiei de Disciplinã confirmã faptele, dar ajunge la concluzia cã Steinhubel nu este în
totalitate vinovat, pentru cã nu æi-a însuæit materialele pentru sine, ci a fost obligat sã dea stofe „pentru
oamenii sãraci din partid“

5
. Dintre cele zece grade de sancåionare pe care le prevede Regulamentul

6
,

învinuitul va primi pedeapsa de grad I, cea mai uæoarã – avertismentul scris –, dovadã a faptului cã
respectiva Comisie de Disciplinã devenea foarte îngãduitoare în faåa unor asemenea explicaåii. Peste
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nici o lunã, pe 13 septembrie, pentru o faptã asemãnãtoare, când muncitoarea Teacã Elisabeta falsificã
bonul de la Serviciul de Aprovizionare cu intenåia de a ridica 15 m de americã în loc de 5 m æi douã
mosoare de aåã în loc de unul singur, ea va primi o pedeapsã mai grea: moralã în faåa Adunãrii Generale
(al III-lea grad de pedeapsã) æi reåinerea salariului pe 5 zile (pedeapsã de grad VIII).

7
 

Cu fiecare an care trece æi care apropie momentul naåionalizãrii, în Fabrica Scherg se
delimiteazã tot mai radical douã tabere. Cele douã grupãri aflate în conflict sunt, pe de o parte
Comitetul de Fabricã æi Sindicatul care joacã pe cartea „noului regim“, iar pe de alta, în defensivã,
Patronatul æi Direcåiunea. Terenul de confruntare, spaåiul pe care vrea sã-l controleze una sau alta din
pãråi este chiar Comisia de Disciplinã din fabricã, mai precis componenåa ei. Putem spune cã, la scarã
mai micã, Comisia de Disciplinã reprezenta acelaæi tip de pârghie ca æi Ministerele de Justiåie sau de
Interne, pe care comuniætii s-au grãbit sã le controleze. Sã nu uitãm cã, în guvernul de la 23 august
1944, singurul ministru comunist, Lucreåiu Pãtrãæcanu, primise portofoliul Justiåiei æi sã nu uitãm, de
asemenea, de rolul covâræitor în instaurarea deplinã a puterii comuniste jucat de ministrul de Interne
Teohari Georgescu. Într-un cuvânt – ca æi la nivelul general al åãrii – cine avea la Scherg sub control
Comisia de Disciplinã, avea la dispoziåie mijloacele punitive, element capital pentru acela care
doreæte sã obåinã autoritate prin foråã æi teroare. 

Momentul-cheie pentru declanæarea conflictului „la vârf“ la Scherg este anul
1946, fapt deloc întâmplãtor, având în vedere cã este exact anul alegerilor parlamentare pe care
comuniætii vor sã le câætige cu orice preå æi prin orice mijloace. Taberele în fabricã încep sã se atace
tot mai virulent, direct sau prin interpuæi. La 23 august 1946, cu prilejul aniversãrii actului de la 23
august 1944, la masa festivã submaistrul Radu Alexandru îi acuzã pe membrii Comisiei de Disciplinã 
Domokos Géza æi Girószász Ioan cã s-au lãsat cumpãraåi de Direcåiune æi Economat, cã înainte de a fi
scoæi din producåie depuneau mai mult interes pentru cauza muncitorilor æi cã „umblã îmbrãcaåi ca
boierii, în timp ce muncitorii tot zdrenåãroæi au rãmas“

8
.

Peste trei sãptãmâni, pe 13 septembrie, Comitetul de Fabricã, prin doi membri ai
sãi care asistaserã la o æedinåã, acuzã Comisia de „dictaturã“. Pe 26 septembrie, Dr. Titu Peråia,
reprezentantul Direcåiunii în Comisia de Disciplinã, cere sã i se retragã mandatul de membru al
Comisiei. El acuzã conflictul acut pe care îl are cu preæedintele Comitetului de Fabricã, care afirmase
public cã în Comisia de Disciplinã dicteazã numai reprezentanåii Direcåiunii, care „sunt plãtiåi de
boieri“, ceilalåi neavând nici un cuvânt. Peråia raporteazã cã a fost acuzat cã apãrã interesele
Direcåiunii împotriva muncitorilor æi ameninåat cã va avea æi el soarta altora care au luptat împotriva
sindicaliætilor. El denunåã rãspândirea de cãtre Sindicat printre angajaåii fabricii a unor idei ca:
„misiunea reprezentantului Direcåiunii este aceea de acuzator al tuturor celor care sunt deferiåi
Comisiei de Disciplinã spre judecare“ sau „strania concepåie a conducãtorilor æi funcåionarilor cã
obiectivitatea înseamnã persecutarea clasei muncitoare“

9
. 

Cele douã situaåii pun în luminã avansul taberei de stânga æi intenåia Comitetului
de Fabricã æi a Sindicatului de a-i compromite pe toåi reprezentanåii Direcåiunii æi ai Patronatului, în
aæteptarea radicalizãrii situaåiei æi a viitoarei naåionalizãri. 
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Dupã cum se observã, æi la Fabrica Scherg e vizibil efortul depus de noul regim
comunist pentru deturnarea sindicatelor de la scopul lor natural, de apãrãtoare ale intereselor de tip
profesional, cãtre un rol politic, acela de pârghie importantã de comunizare a åãrii. La fabrica
braæoveanã apelul limpede de aderare la noile realitãåi ale åãrii soseæte la 3 iulie 1946, prin circulara
Uniunii Sindicatelor Unite ale Muncitorilor æi Muncitoarelor din industria Textilã-Îmbrãcãminte din
România trimisã Comitetului de Fabricã Scherg. 

Aceastã primã circularã emisã de Resortul Economic al Uniunii este un manifest
fãåiæ de chemare la lupta de clasã „într-un moment când clasa muncitoare unitã face toate sforåãrile æi
sacrificiile pentru câætigarea bãtãliei producåiei æi refacerii economice a åãrii“. Se exprimã
convingerea cã pentru asigurarea unei bune stãri a clasei muncitoare, pentru victoria în bãtãlia
economicã a reconstrucåiei, pentru combaterea speculei æi ridicarea realã a puterii de cumpãrare a
tuturor salariaåilor, singura soluåie realã este ridicarea producåiei. 

Dincolo, însã, de mesajul de tip economic, în partea a doua a documentului devine
vizibil adevãratul mesaj care interesa regimul, cel politic, chemarea la lupta pentru sprijinirea
regimului instaurat la 6 martie 1945, pentru acordarea votului stângii la alegerile parlamentare din
noiembrie 1946. Uniunea Sindicatelor din Industria Textilã „cere tovarãæilor“ de la Scherg sã lupte
contra „rãmãæiåelor fasciste“ æi „vârfurilor reacåiunii româneæti în frunte cu Maniu æi Brãtianu“.
Pentru aceasta „sindicatele trebuie sã fie puternice, sã stea în fruntea luptei pentru revendicãrile
imediate ale muncitorilor æi pentru susåinerea Blocului Partidelor Democratice, sã acopere complet æi 
adânc câmpul muncii în industria textilã æi îmbrãcãminte“

10
.

Chiar dacã astfel de mesaje instigatoare au avut uneori efect – de pildã, la Scherg,
la 12 februarie 1947, æeful Biroului Muncii raporta cã „lucrãtorii de la spãlãtorie au refuzat lucrul dat
æi s-au dezinteresat de bunul patronilor“

11
 –, se ætie cã foråele comuniste n-au putut câætiga

majoritatea parlamentarã decât prin fraudã, prin falsificarea numãrãtorii voturilor, în condiåiile în
care victoria realã aparåinuse opoziåiei democratice. 

Adeziunea sindicatului de la Scherg la politica guvernului comunist æi influenåa pe
care o are în Comisia de Disciplinã conduc la creæterea terorii asupra colectivului de muncitori. La 16
septembrie 1946 angajata Simon Emilia iniåiazã o listã colectivã prin care se cere sã nu se mai lucreze 
în ziua de sâmbãtã. Un æef al ei încearcã sã o opreascã, iar replica datã de Simon – „Ce vreåi
dumneavoastrã sã faceåi este dictaturã pentru atâåia oameni!“ – va fi interpretatã politic æi supusã
sancåionãrii. Dupã discuåia de la Comisia de Disciplinã, Simon Emilia simte nevoia imperioasã sã
precizeze: „Eu n-am zis nimic de sindicat æi nici de guvern nimic“

12
. 

Dupã douã luni, o altã muncitoare, Rãduå Elisabeta, va trebui sã înveåe cã sarcinile
sindicale nu mai sunt opåionale. La 17 noiembrie 1947, ea este admonestatã de Comisia de Disciplinã
æi i se atrage atenåia cã refuzul îndeplinirii unei sarcini nu e în folosul miæcãrii sindicale.

13

Toate aceste mãsuri puteau fi luate acum fãrã opreliæti deoarece Regulamentul de disciplinã
fusese deja adaptat noilor cerinåe. Punctul 7 incrimina ca „Manifestare potrivnicã salariaåilor æi
organizaåiei sindicale“ oricare din urmãtoarele fapte: defãimarea organizaåiei sindicale, aducerea de
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acuzaåii neîntemeiate la adresa ei sau a unui membru din conducere, spargerea unitãåii sindicale,
împiedicarea cuiva sã se înscrie în sindicat.

14
 Mai mult, completãrile la Regulament hotãrâte în 5

decembrie 1946, în æedinåa reunitã a Comisiei de Disciplinã æi a Comitetului de Fabricã, prevãd, în
plus, ca pentru abaterile de la punctul 4 („Lipsa nemotivatã sau pãrãsirea serviciului“) „agitatorii“ sã
nu beneficieze de nici o circumstanåã atenuantã, ci sã li se aplice întotdeauna maximul de pedeapsã,
deci concedierea.

15
 Era o modalitate mai discretã de eliminare din fabricã a posibililor opozanåi la

procesul de comunizare. 
Alåi muncitori au probleme cu Comitetul de Fabricã, partenerul de acåiune politicã

al Sindicatului. La 11 septembrie 1946, la reclamaåia lucrãtoarei Danciu Paraschiva cã un membru al
Comitetului de Fabricã a vândut ilegal 3 m de stofã se rãspunde – mutând discuåia în plan politic – cã
nu este adevãrat, cã existã un numãr de persoane care vor sã compromitã Comitetul de Fabricã æi care
produc zvonuri neîntemeiate printre muncitorii fabricii „fãcând o stare de alarmã pentru a putea
introduce din nou elemente contrare intereselor clasei muncitoare“

16
. În numele unitãåii muncitoreæti, 

Comitetul de Fabricã face corp comun cu membrul atacat, iar „elementul“ Danciu Paraschiva este
acuzat(ã) cã „a dus o acåiune de defãimare, de acuzaåii injuste, incorecte Comitetului de Fabricã,
acuzãri care ne-au silit sã facem cercetãri asupra cazurilor expuse de ea æi au dovedit cã acuzãrile
aduse sunt fapte nebazate. Scopul rãsculãrii spiritelor în fabrica noastrã a fost acela de a aåâåa spiritele 
împotriva Comitetului de Fabricã æi pentru a provoca dezordine. Cerem sancåionarea severã a
susnumitei pentru agitaåie în rândurile muncitorilor æi pentru încercarea de spargere a unitãåii
sindicale“

17
. 

Un conflict asemãnãtor are Tãtaru Ana, reclamatã la 31 ianuarie 1947 de Comitet
pentru „insulte neîntemeiate aduse Comitetului de Fabricã æi miæcãrii sindicale“. Pe 7 februarie se
hotãrãæte cã lucrãtoarea Tãtaru s-a fãcut vinovatã de „insulte neîntemeiate aduse unui membru al
Comitetului de Fabricã“ æi este pedepsitã cu mutarea disciplinarã în secåia Æurã pe timp de douã
sãptãmâni, cu salariul de la Æurã.

18
 Rezultã æi din acest caz cã acela care lovea într-un membru al

Comitetului de Fabricã lovea, evident, în întreaga clasã muncitoare. De remarcat însã faptul cã,
deocamdatã, regimul comunist nu poate recurge la pedepsele de tip sovietic (temniåa, lagãrele de
muncã, crima politicã) æi trebuie sã se mulåumeascã cu pedepse strict administrative. 

Æi totuæi, în ciuda mãsurilor propagandistice procomuniste æi a duritãåii crescânde
æi pãrtinitoare a Comisiei de Disciplinã, nu sunt puåine, la Scherg, cazurile de rezistenåã hotãrâtã în
contra „noului regim“. Sãrbãtorirea onomasticii Regelui Mihai din 8 noiembrie 1945 de la Bucureæti,
transformatã în miæcare deschisã de respingere a guvernului Groza, nu rãmâne fãrã ecou la Braæov.
La Scherg Ecaterina Spãtaru, „unealtã a reacåiunii“, a fãcut agitaåie între muncitori „pe baza
instrucåiunilor uneltelor lui Maniu“, a scos un grup important de muncitori din fabricã æi i-a dus la
manifestaåia de stradã anticomunistã.

19
 

Spiritele în fabricã rãmân încinse æi, dupã douã luni æi jumãtate, la 31 ianuarie
1946, are loc o mare bãtaie în incinta întreprinderii, acuzat fiind doctorul Huzdup care, conform
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opiniei membrilor Comisiei de Disciplinã, „a uneltit în permanenåã cu cele mai ticãloase elemente
legionare æi hitleriste“

20
.

În aceeaæi lunã ianuarie e semnalat la Scherg æi primul caz de sabotare, acuzatul fiind
maistrul Preidt, care a refuzat sã procure materiale pentru lãcãtuæerie æi a înjurat sindicatele æi guvernul.

21

Obsesia comunistã în legãturã cu sabotajul face ca æi în Regulamentul disciplinar
al fabricii textile braæovene sã figureze învinuirea de sabotaj (la punctul 6), definitã ca fiind „orice
acåiune care în mod intenåionat împiedicã bunul mers al lucrului în fabricã, funcåionarea normalã a
maæinilor, dar æi reaua-credinåã în îndeplinirea serviciului, care poate conduce la diminuarea
producåiei individuale sau colective“

22
. Pedepsele prevãzute pentru actele de sabotaj sunt în numãr

de cinci (gradele VI – X), cele mai aspre dintre cele zece posibile. Cele cinci erau, în ordinea
crescãtoare a duritãåii lor, urmãtoarele:

……………………………………………… 
VI Retrogradarea în funcåie. 
VII Pierderea dreptului la avansare pe un timp limitat. 
VIII Pedeapsa prin amendare pentru maximum cinci zile (prin reåinerea salariului). 
 IX Eliminarea din fabricã cu drept de reangajare în altã întreprindere. 
 X Eliminarea din fabricã fãrã dovadã de liberã angajare în altã întreprindere. 
De remarcat cã Regulamentul de disciplinã era astfel conceput încât sancåiunea cea mai

gravã (gradul X) era rezervatã – împreunã cu „Furturi“-le – acelor tipuri de abateri („Acte de sabotaj“ 
æi „Manifestãri potrivnice salariaåilor æi organizaåiei sindicale“) lesne pretabile unei interpretãri
politice în spiritul luptei de clasã.

23
 

Dupã cazul Preidt, un alt sabotaj se înregistreazã la 31 iulie 1947, când s-a constatat
introducerea de corpuri strãine în lâna din depozit pentru a se strica maæinile. Bãnuitul este Ion Moruåan 
de la Magazie, dar nu existã suficiente dovezi pentru inculparea lui.

24
 Urmãtorul sabotaj, de data

aceasta un „furt-sabotaj“, se va produce la Scherg abia dupã naåionalizare, la 19 octombrie 1948.
25

Un caz care îi îngrijoreazã în mod deosebit pe activiætii comuniæti este Michel
Becuåa care la 16 octombrie 1947 este adusã în faåa Comisiei de Disciplinã pentru insulte. În baza
declaraåiilor unor martori, ea este etichetatã drept „un element care tulburã liniætea æi unitatea clasei
muncitoare“, care cautã prin instigare „sã aducã ura între tovarãæii cu care lucreazã“. Ea constituie
„un pericol permanent pentru clasa muncitoare, cãreia în loc sã-i facã un serviciu, o
descroieæte“(sic!). Pentru cã în trecut a mai primit pedepse pentru motive de acelaæi fel æi pentru
refuzul de a da explicaåii Comisiei de Disciplinã, Michel Becuåa este concediatã.

26

Starea de spirit agitatã este tensionatã æi mai mult de problemele de naturã etnicã
din fabrica braæoveanã æi de acuzaåiile reciproce æi încruciæate pe aceastã temã. În februarie 1947,
discutând cu muncitoarea Æoncutean Ana, angajatul Dankó Károl îi spune acesteia: „De ce toate
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unguroaicele care lucreazã de un an æi câteva luni sã primeascã stofã pentru croitorie, iar o lucrãtoare
de ani de zile, nu ?“

27
.

La 20 martie 1947, pentru cele trei locuri de ucenici, Direcåiunea dispune ca ele sã fie
ocupate de un român, un sas æi un ungur. Iniåial sunt admiæi românul Nicolae, sasul Wagner æi
ungurul Jakab. Ceea ce stârneæte tensiuni este intervenåia æefului Serviciului Personal, Steinhubel
Zoltán, care îl numeæte pe ungurul Gáspár în locul sasului Wagner.

28
 

La 21 noiembrie 1947 lucrãtorii Dudaæ Iosif æi Sipos Ætefan îl reclamã pe maistrul
Penker Robert pentru pãrtinirea lucrãtorilor saæi æi refuzul de a da scule bune lucrãtorilor de altã
naåionalitate. La intervenåia Comisiei de Disciplinã, „pentru interesul producåiei“, pãråile se împacã.

29

De asemenea, æi la Scherg au existat, ca în întreaga åarã, cazuri de deportãri pe
motiv de etnie germanã. La 16 august 1946 Riemesch Anna îi acuzã pe soåii Tocãnie cã i-ar fi ridicat
fraudulos bonurile alimentare, ca æi pânza æi aåa cuvenite. Riemesch Anna este mama lucrãtoarei
Riemesch Ana care a fost deportatã în URSS. Emi, fiica Anei, rãmâne cu bunica, Riemesch Anna,
care invocã drepturile nepoatei sale pentru cã „familiile deportaåilor primesc regulat alimente“

30
. Un

alt caz este muncitoarea Roza, care este deportatã în Rusia din cauza originii germane înainte de 4
decembrie 1946.

31
 

La 16 octombrie 1948 Olák Sándor, în stare de ebrietate, le strigã celor doi paznici æi æefului
pazei cã „s-au adunat aici toåi basarabenii æi bucovinenii sã facã pe grozavii, dar cã o sã le vinã odatã
rândul“

32
.
Din fabricã nu lipsesc nici bãtãile cu conotaåii etnice. La 6 septembrie 1946, Cucu Nicolae îi

spune „jidan“ lui Colåea Nicolae, care-i rãspunde cu termenul de „åigan“. Bãtaia începe æi, chiar dacã
mai lovit este Colåea, la urechi æi gât, dupã anchetã, în 27 octombrie, ambii autori sunt achitaåi.

33

Conflictul din 25 septembrie 1946 pleacã tot de la o afirmaåie de aceeaæi facturã. Danciu Nicolae zice
despre tatãl lui Primus Eugen cã „a fost jidan“ æi îl agreseazã. Danciu va primi avertisment scris.

34

Comunismul se instaleazã la fabrica Scherg æi prin cuvânt, prin limbajul sãu de lemn, prin
stereotipiile sale verbale. În documentele deja citate pot fi identificate multe dintre formulele tipice
îndoctrinãrii propagandistice æi la fel de multe „înfierãri“ din arsenalul verbal al proceselor politice
ale funeætilor ani ’50 („clasa muncitoare unitã“, „bãtãlia producåiei“, „câmpul muncii“, „unitatea
sindicalã“, „agitatori“, „rãmãæiåe fasciste“, „unelte ale reacåiunii“, „aåâåarea spiritelor“, „elemente
legionare æi hitleriste“ etc.). În alte documente de la Scherg mai apar expresii ca: „muncitori
conætienåi“

35
, „muncitorii æi funcåionarii cinstiåi“

36
, „element rãu“

37
, „element incorigibil æi

periculos“
38

, „element nedisciplinat æi nesupus disciplinii muncii“
39

, „creator de dezbinãri“
40

. 

67
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În anul 1946 se constatã la fabrica braæoveanã æi întronarea celebrului apelativ „tovarãæ“.
Primul caz identificat dateazã din 16 aprilie 1946, când „tovarãæul“ Elekes László îi aduce diferite
acuzaåii lui Pascu Ion.

41

Peste câteva sãptãmâni, la 3 mai 1946, este redactat la Comisia de Disciplinã un document
într-o manierã interesantã: un „domn“ („domnul Oberth Johan, funcåionar la magazinul de stofe“)
este judecat pentru o insultã adusã unui „tovarãæ“ („tovarãæul Nistor Dumitru“), iar încheierea se face 
cu „salutãri tovãrãæeæti“

42
. Textul are o întindere redusã æi este scris de cineva care cunoaæte bine

formulele de adresare tipic comuniste (le utilizeazã de douã ori). Este, deci, mult mai probabil cã
apelarea a fost intenåionat diferenåiatã pentru a fi marcatã, într-o manierã dihotomicã, apartenenåa
celor doi la lumi diferite. Termenul „domn“ este utilizat cu valoare peiorativã pentru a-l marginaliza
æi mai mult pe mic-burghezul de la magazinul de stofe. Este o confruntare între douã cuvinte-simbol,
o expresie ineditã a luptei de clasã. 

La fel de bine cunosc formulele de adresare æi superiorii de la Centru ai (pro)comuniætilor de 
la Scherg. La 3 iulie 1946 circulara Uniunii Sindicale

43
 æi, la 30 octombrie acelaæi an, Nota

ministrului muncii, Lothar Rãdãceanu
44

, încep identic cu „Stimaåi tovarãæi“. 
Schimbarea formei de guvernãmânt în România, dupã abdicarea Regelui Mihai I

la 30 decembrie 1947, poate fi surprinsã în mare parte din actele întreprinderii, care se încheie cu
lozinca „Trãiascã Republica Popularã Românã!“ (de exemplu, la 4 mai 1948

45
, la 7 decembrie

1948
46

 etc.) sau, mai rar, cu „Trãiascã R.P.R.!“(de pildã, la 19 octombrie 1948
47

). 
Deæi guvernarea comunistã era ateistã, în anii de pânã la naåionalizare nu se

constatã nici o mãsurã pe linie antireligioasã. Mai mult, nu numai cã nu sunt suspendate sãrbãtorile
bisericeæti, dar ele figureazã chiar în reglementãrile oficiale. Astfel, în 1946 funcåioneazã încã la
Economat sistemul ajutorului gratuit de Paæte. În acel an un astfel de ajutor cuprindea: pâine, mãlai,
carne de porc, ulei, fãinã albã, zahãr, orez æi ciorapi de mãtase, în valoare totalã de 50.498 lei.

48

Pentru o estimare a valorii acestor produse putem face raportarea la preåul unei perechi de pantofi de
damã la data de 28 noiembrie a aceluiaæi an, care costa 160.000 lei.

49
 

Ultimele luni premergãtoare naåionalizãrii fabricii radicalizeazã tensiunile. Într-o
adresã din 22 martie 1948 a Oficiului de Muncã, Plasare æi Îndrumare cãtre Fabrica Scherg, æefa
oficiului îi ameninåã pe faåã pe patronii fabricii cã „dumneavoastrã veåi fi direct rãspunzãtori de toate
nemulåumirile æi pagubele ce se vor crea muncitorilor din lipsa interesului pe care îl arãtaåi clasei
muncitoare“

50
. 

La 11 iunie 1948, la momentul naåionalizãrii, fabrica Wilhelm Scherg a primit numele de
„Partizanul Roæu“. Mai târziu ea se va numi „Fabrica de Stofe Braæov“, iar astãzi poartã numele de „Carpatex“

51
.
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